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VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemon

ės kodas 
Priemonės pavadinimas Veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų  

Atsakingi vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiai

s) 

Planuojami skirti 

asignavimai  

(Eur) pavadinimas reikšmė 

03. užtikrinti efektyvią Varėnos socialinių paslaugų centro veiklą 

01 Socialinės  globos paslaugų 

asmenims su sunkia negalia 

teikimas 

Dienos socialinės globos 

paslaugos 

pagyvenusiems, 

asmenims ir suaugusiems 

asmenims, turintiems 

protinę, fizinę negalią. 

Asmenų, kuriems teikiamos 

institucinės socialinės globos 

(dienos) suaugusiems asmenims 

su negalia paslaugos, 

skaičius. 

 

       1 

 

Dovilė Palevičienė, 

Ingrida Kazlauskienė, 

Alma Adlienė. 

 

 

I-IV  331500 (VD) 

464600 (SB) 

16100 (BĮP) 

65000 (Kt) 

28200 (Kt) 

30000 (Kt) 

Asmenų, kuriems teikiamos 

dienos socialinės globos 

suaugusiems asmenims su negalia 

ar senyvo amžiaus asmenims 

namuose paslaugos, skaičius. 

       5 

 

Inga Mikalauskienė, 

Lankomosios priežiūros 

darbuotojai. 

I-IV 

          

02 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

Socialinės globos ir kitų 

socialinių paslaugų senyvo 

amžiaus asmenims, 

asmenims su negalia, 

šeimoms (asmenims) , 

patiriantiems socialinius 

sunkumus,  teikimas,  

 

 

 

Mokymų ir konsultavimo 

paslaugos norintiems tapti 

globėjais (rūpintojais), 

įvaikintojais ir 

Bendrosios socialinės 

paslaugos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmenų, kuriems teikiamos 

informavimo, konsultavimo, 

tarpininkavimo ir atstovavimo 

paslaugos, skaičius. 
 

   2000 Visi įstaigos darbuotojai I-IV  

Asmenų, aprūpintų būtiniausiais 

drabužiais ir avalyne, skaičius. 

 

    250 

 

Ramunė Pilelienė, 

Ingrida Slavinskaitė, 

Dovilė Palevičienė, 

Lankomosios priežiūros 

darbuotojai. 

 

I-IV 

GIMK mokymus išklausiusių 

globėjų (rūpintojų) /įvaikintojų 

skaičius. 

30 

 

Lina Kvitkauskienė 

Agnė Steiblienė 

 

I-IV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bendruomeninių globos 

namų darbuotojams. 

 

Konsultacinė, 

psichosocialinė, teisinė ir 

kita pagalba globėjams 

(rūpintojams), įvaikintojams 

ir globojamiems 

(rūpinamiems), įvaikintiems 

vaikams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMK mokymus išklausiusių 

Bendruomeninių vaikų globos 

namų darbuotojų skaičius 

Parengtų išvadų skaičius 

 

GIMK konsultuotų asmenų 

skaičius 

 

Globą koordinuojančių socialinių 

darbuotojų  (globos 

koordinatorių) konsultacijų 

skaičius 

 

Globos centro psichologo suteiktų 

konsultacijų skaičius 

 

Globėjų (rūpintojų), įvaikintojų, 

gavusių paslaugas ir pagalbą, 

skaičius. 

 

Globėjamų (rūpinamų) vaikų, 

įvaikintų vaikų, gavusių paslaugas 

ir pagalbą, skaičius. 

 

 

 

 

 

 

 

    30 

 

 

    500 

 

 

 

 

    200 

 

 

    20 

 

 

 

    30 

 

 

 

 

 

Lina Kvitkauskienė 

Agnė Steiblienė 

 

Agnė Steiblienė 

Ramunė Pilelienė 

 

 

 

Rita Petrušinienė 

 

 

Lina Kvitkauskienė 

Agnė Steiblienė 

Ramunė Pilelienė 

RitaPetrušinienė 

 

Asmenų, gavusių psichologines 

konsultacijas, skaičius. 

 

     30 

 

 Rita Petrušinienė I-IV 

Renginių, organizuojant 

sociokultūrines  paslaugas, 

skaičius. 

     30  

 

Dovilė Barčiukienė, 

Ramunė Pilelienė 

Agnė Steiblienė,  

Lina Kvitkauskienė, 

Ingrida Kazlauskienė 

Alma Adlienė, 

Vita Vasiliauskienė 

I-IV 

Asmenų, aprūpintų techninės 

pagalbos priemonėmis, skaičius 

    300 Ingrida Slavinskaitė 
 

I-IV 

Sprendimų teikti bendrąsias 

socialines paslaugas rengimas 

    280 Dovilė Barčiukienė 

Ramunė Pilelienė  

I-IV 



03 Mokamų socialinių paslaugų 

organizavimas 

Suteiktų asmens higienos ir 

priežiūros paslaugų  

skaičius. 

 

    250 Ingrida Slavinskaitė 

Edita Sadauskienė 

 

I-IV 

Organizuotų epizodinio transporto  

kelionių skaičius  

     250 

 

Ingrida Slavinskaitė, 

Algimantas Didikas, 

Valdas Urba 
 

I-IV 

Socialinės priežiūros 

paslaugos 

Asmenų, kuriems teikiamos 

pagalbos į namus paslaugos, 

skaičius. 

    120 

 

Ramunė Pilelienė 

Inga Mikalauskienė 

lankomosios priežiūros 

darbuotojai 
 

I-IV 

Asmenų, kuriems teikiamos 

socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo  paslaugos įstaigoje, 

skaičius. 

 

    15 

 

Dovilė Palevičienė 

Ingrida Kazlauskienė, 

Alma Adlienė, 

Vita Vasiliauskienė 
 

I-IV 

Asmenų, kuriems teikiamos 

socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo  paslaugos namuose, 

skaičius. 

 

    400 

 

Agnė Steiblienė, 

Socialiniai darbuotojai 

darbui su sunkumus 

patiriančiomis šeimomis,  

 lankomosios priežiūros 

darbuotojai 

I-IV 

Šeimų, kurioms taikoma atvejo 

vadyba, skaičius 

150 Lina Kvitkauskienė 

Inga Eidukevičienė 

Vida Gaurienė 

 

I-IV 

Asmenų, kuriems teikiama 

intensyvi krizių įveikimo pagalba, 

skaičius. 

 

15 

 

Dovilė Barčiukienė, 

Ramunė Pilelienė, 

Dovilė Palevičienė, 

Rita Petrušinienė, 

Socialiniai darbuotojai 

darbui su šeimomis, 

lankomosios priežiūros 

darbuotojai 

 

I-IV 



04 Integralios pagalbos 

(socialinės globos ir slaugos) 

namuose teikimas 

Integralios pagalbos 

paslaugos 

pagyvenusiems, 

asmenims ir suaugusiems 

asmenims, turintiems 

protinę, fizinę negalią 

Asmenų, kuriems teikiamos 

Integralios pagalbos paslaugos, 

skaičius. 

 

25 Dovilė Barčiukienė 

Ramunė Pilelienė 

Mobilių komandų 

darbuotojai 

I-IV 

05 Projekto „Bendrųjų ir 

specialiųjų socialinių 

paslaugų plėtra 

neįgaliesiems ir socialinę 

atskirtį patiriantiems 

Varėnos miesto 

gyventojams“, pagal 

priemonę 08.6.1-ESFA-V-

911 Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas, skirta 28 

222,90 Eur ES ir valstybės 

biudžeto lėšų. 

Sociokultūrinės ir 

asmens higienos bei 

priežiūros paslaugos 

neįgaliems ir socialinę 

atskirtį patiriantiems 

Varėnos miesto 

gyventojams 

Tikslinių grupių dalyvių, 

dalyvausiančių projekto 

įgyvendinime, skaičius 

      20 Dovilė Barčiukienė, 

Dovilė Palevičienė 

Ingrida Kazlauskienė, 

Alma Adlienė, 

Vita Vasiliauskienė 

 

 

 

I-IV 

 

 

 

I-IV 

 

 

 

                                                                     

                                                                                         ________________________________ 


