
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PARAMOS
ŠEIMOMS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

2021 m. gegužės 4 d .Nr. SPCV1- 
Lazdijai

Vadovaudamasi viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro įstatų, patvirtintų Laz-

dijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-43 „Dėl viešųjų įstaigų 

įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“, 62.2. papunkčiu, viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų ce-

ntro direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės mero 2016 m. birže-

lio 1 d. potvarkiu Nr. 7V-27 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro direktoriaus 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 7.7 papunkčiu: 

t v i r t i n u viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Paramos šeimoms skyriaus

darbuotojų 2021 metų veiklos planą (pridedama). 

Vedėja socialiniams reikalams,                                                                    Raminta Mikelionienė

laikinai einanti direktoriaus pareigas

Asta Šakalienė, tel. (8 620) 54 534, el. p. asta.sakaliene  @lazdijai.lt  
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PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos 

Lazdijų socialinių paslaugų 
centro direktoriaus
2021 m. gegužės 4   d. 
įsakymu Nr. SPCV1-

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PARAMOS ŠEIMAI SKYRIAUS 2021 METŲ VEIKLOS
PLANAS

2021 METŲ UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingas
asmuo

Laikas Atsiskaitymo forma

Socialinio darbo vadybininkas
1. Pildyti Socialinės priežiūros 

šeimoms teikimo savivaldybėje 
ataskaitą.

Socialinio darbo 
vadybininkas

Kas ketvirtį Savivaldybių funkcijoms 
atlikti skirtų lėšų paskirstymo,
pervedimo, naudojimo ir 
duomenų pateikimo tvarkos 
aprašo 5 priedo 1 ir 2 
lentelės.

2. Parengti anketas dėl Socialinių 
kortelių gaminimo, aptarnavimo
ir maisto bei kitų pirmo 
būtinumo prekių pardavimo 
paslaugos teikimo Lazdijų 
rajono savivaldybėje.

Socialinio darbo 
vadybininkas

Iki 2021 m. 
gegužės mėn.

Anketa

3. Teikti informaciją Lazdijų r. sav.
Socialinės  paramos  ir  sveikatos
skyriui,  Vaiko  teisių  apsaugos
skyriui,  Lazdijų  rajone,  apie

Socialinio darbo 
vadybininkas

Iki kiekvieno 
mėnesio 5 d.

El. paštu.
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atvejo vadybos naujų ir užbaigtų
procesų skaičių.

4. Rengti  Netarnybinių
automobilių,  naudojamų  darbo
reikmėms,  kuro  sąnaudų
kompensacijos ataskaitas.

Socialinio darbo 
vadybininkas

Iki kiekvieno 
mėnesio 5 d.

Netarnybinių automobilių, 
naudojamų darbo reikmėms, 
kuro sąnaudų kompensacijos 
suvestinės

5. Atlikti socialinių paslaugų šeimai
kokybės vertinimo apklausą.

Socialinio darbo 
vadybininkas

2021 m. 
lapkričio, 
gruodžio 
mėnesiais

Anketinė apklausa.
Ataskaita

6. Dalyvauti Lazdijų rajono 
savivaldybės Socialinės paramos
ir sveikatos skyriaus 
organizuojamuose posėdžiuose 
Vaiko gerovės klausimais.

Socialinio darbo 
vadybininkas

Į mėnesį kartą Ataskaitos/protokolai

7. Organizuoti Paramos šeimai 
skyriaus darbuotojų posėdžius.

Socialinio darbo 
vadybininkas

Į mėnesį kartą Ataskaitos/protokolai

8. Parengti  Paramos  šeimai
skyriaus  darbuotojų  metinę
darbo ataskaitą.

Socialinio darbo 
vadybininkas

Metų pabaiga Metinė ataskaita

9. Dalyvauti  EQUAAS  socialinių
paslaugų  kokybės  gerinimo
projekte.  Dalyvauti  projekto
procese  atsižvelgiant  į  audito
pateiktas išvadas.

Socialinio darbo 
vadybininkas

Metų eigoje Atitinkamų tvarkų 
koregavimas/papildymas, 
teisingų rodiklių nusistatymas
siekiant gauti informatyvius 
rezultatus, 2021 m. rezultatų 
pateikimas.

10. Atlikti  Paramos  šeimai  skyriaus
darbuotojų  apklausą  „Socialinių
darbuotojų  dirbančių  su
šeimomis  mokymosi  ir
tobulėjimo poreikiai“.

Socialinio darbo 
vadybininkas

2021 m. 
gruodžio mėn.

Anketinė apklausa „Socialinių
darbuotojų dirbančių su 
šeimomis mokymosi ir 
tobulėjimo poreikiai“.

11. Parengti  2021  m.  socialinių Socialinio darbo 2021 m. Kvalifikacijos kėlimo planas
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darbuotojų  dirbančių  su
šeimomis  ir  atvejo  vadybininkų
kvalifikacijos kėlimo planą.

vadybininkas gegužės mėn.

12. Vykdyti  darbuotojų  veiklos
metinį vertinimą.

Socialinio darbo 
vadybininkas

Kiekvienais 
metais iki 
sausio 31 d.

Socialinių paslaugų srities 
darbuotojų kasmetinio 
veiklos vertinimo išvados 
forma.

13. 2022 m. veiklos plano rengimas Socialinio darbo 
vadybininkas

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d.

Darbuotojo veiklos planas

Socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis
14. Socialinių  įgūdžių  ugdymo,

palaikymo  ir  (ar)  atkūrimo
paslaugų  teikimas  socialinę
riziką patiriantiems vaikams ir jų
šeimoms.

Socialiniai 
darbuotojai 
dirbantys su 
šeimomis

Dokumentus 
užregistruoti 
vadovaujantis, 
VšĮ Lazdijų 
socialinių 
paslaugų 
centro 
socialinio 
darbuotojo 
dirbančio su 
šeimomis 
tvarkos apraše,
numatytais 
terminais.

Duomenų valdymo sistemoje 
(toliau – DVS) registruojant 
šeimos atvejo aprašymo 
priedą (Nr. 1), šeimos 
kortelės priedą (Nr. 2), 
šeimos įsipareigojimų 
vykdymo plano priedą (Nr. 3),
šeimos lankymo aprašo 
priedą (Nr. 4), informacijos 
apie šeimą ir jai teikiamos 
pagalbos priedą (Nr. 5), 
asmens (šeimos) socialinių 
paslaugų poreikio vertinimo 
priedą (Nr. 6), finansinės 
ataskaitos priedą (Nr. 7), 
pagal numatytą terminą, 
pristatant jį VšĮ Lazdijų 
socialinių paslaugų centro 
buhalteriui.

15. Kaupti  informaciją  susijusią  su
darbo krūviu. 

Socialiniai 
darbuotojai 
dirbantys su 

Iki kiekvieno 
mėnesio 5 d.

Ataskaitų lentelės (Excel).
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šeimomis
16. Aktyvus  bendradarbiavimas  su

atvejo  vadybininkais  pateikiant
išsamią informaciją apie šeimas,
kurioms taikoma atvejo vadyba.

Socialiniai 
darbuotojai 
dirbantys su 
šeimomis

Kartą į mėnesį Pateikiant informaciją 
elektroniniu paštu.

17. Informacijos  apie  suteiktas
socialines  paslaugas  vaikams  ir
jų  šeimoms,  kurie  patiria
socialinę  riziką,  rinkimas,
kaupimas, analizė.

Socialiniai 
darbuotojai 
dirbantys su 
šeimomis

Nuolat VšĮ Lazdijų socialinių 
paslaugų centro socialinio 
darbuotojo dirbančio su 
šeimomis tvarkos aprašo 5 
priedas.

18. Dalyvauti  organizuojamuose
darbo  posėdžiuose,
tarpinstituciniuose
susitikimuose,  seniūnijose
gerinant  teikiamų  paslaugų
kokybę, skatinant tarpinstitucinį
bendradarbiavimą,  aptariant
darbo  sunkumus,  pasidalinant
gerąją patirtimi.

Socialiniai 
darbuotojai 
dirbantys su 
šeimomis

Ne rečiau kartą
į 
mėnesį/vykdan
t metines 
užduotis

Ataskaitos/protokolai

19. Socialinės  priežiūros  šeimoms
teikimo savivaldybėje ataskaitos
pildymas, 2 lentelė.

Socialiniai 
darbuotojai 
dirbantys su 
šeimomis

Kas ketvirtį Savivaldybių funkcijoms 
atlikti skirtų lėšų paskirstymo,
pervedimo, naudojimo ir 
duomenų pateikimo tvarkos 
aprašo 5 priedo 2 lentelė.

20. Dalyvauti  EQUAAS  socialinių
paslaugų  kokybės  gerinimo
projekte.  Dalyvauti  projekto
procese  atsižvelgiant  į  audito
pateiktas išvadas.

Socialiniai 
darbuotojai 
dirbantys su 
šeimomis

Nuolat Atitinkamų tvarkų 
koregavimas/papildymas, 
teisingų rodiklių nusistatymas
siekiant gauti informatyvius 
rezultatus, 2021 m. rezultatų 
pateikimas.

21. Dalyvauti  kuriant  bei  plėtojant Socialiniai Nuolat/ Ataskaitos
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pagalbos  vaikams  ir  šeimos
paslaugų sistemą seniūnijose ar
savivaldybėje.

darbuotojai 
dirbantys su 
šeimomis

vykdant metinę
užduotį

22. Metinių  veiklos  ataskaitų
rengimas.

Socialiniai 
darbuotojai 
dirbantys su 
šeimomis

2021 m. 
gruodis

Metinė veiklos ataskaita

23. 2022 m. veiklos plano rengimas Socialiniai 
darbuotojai 
dirbantys su 
šeimomis

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d.

Socialinių darbuotojų 
dirbančių su šeimomis 
metinis veiklos planas.

Atvejo vadyba
24. Organizuoti  atvejo  nagrinėjimo

posėdžius,  sudaryti  Pagalbos
planus  ir  juos  išsiųsti  visiems
posėdyje  dalyvavusiems
asmenims.

Atvejo 
vadybininkai

Pagal poreikį Ataskaitų lentelės (Excel)
Pagalbos planai
SPIS

25. Teikti  Prašymus-paraiškas
socialinėms  paslaugoms  gauti
Socialinės  paramos  ir  sveikatos
skyriui.

Atvejo 
vadybininkai

Pagal poreikį Ataskaitų lentelės (Excel).

26. Teikti  Rekomendacijas   dėl
išmokų  teikimo  formų  ir  būdų
nustatymo Socialinės paramos ir
sveikatos skyriui

Atvejo 
vadybininkai

Pagal poreikį Ataskaitų lentelės (Excel).

27. Koordinuoti  pagalbos  plano
įgyvendinimą.

Atvejo 
vadybininkai

Nuolat Rezultatų fiksavimas.

28. Koordinuoti  socialinių
darbuotojų,  dirbančių  su
šeimomis veiklą.

Atvejo 
vadybininkai

Nuolat Informacijos pateikimas el. 
paštu.

29. Dalyvauti  kuriant  bei  plėtojant
pagalbos  vaikams  ir  šeimos

Atvejo 
vadybininkai

Pagal poreikį/ 
vykdant metinę

Ataskaitos
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paslaugų sistemą seniūnijose ar
savivaldybėje.

užduotį

30. Atvejo  vadybos  proceso
užbaigimo koordinavimas.

Atvejo 
vadybininkai

Pagal poreikį Ataskaitos

31. Dalyvauti  EQUAAS  socialinių
paslaugų  kokybės  gerinimo
projekte.  Dalyvauti  projekto
procese  atsižvelgiant  į  audito
pateiktas išvadas.

Atvejo 
vadybininkai

Nuolat Atitinkamų tvarkų 
koregavimas/papildymas, 
teisingų rodiklių nusistatymas
siekiant gauti informatyvius 
rezultatus, 2021 m. rezultatų 
pateikimas.

32. Metinių  veiklos  ataskaitų
rengimas.

Atvejo 
vadybininkai

2021 m. 
gruodis

Metinė veiklos ataskaita

33. 2022 m. veiklos plano rengimas Atvejo 
vadybininkai

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d.

Atvejo vadybininkų metinis 
veiklos planas.

Socialinio darbo vadybinink  – atvejo vadybinink  ė ė Asta Šakalienė
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