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2013-2015 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

       VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

       Siekiant įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginį tikslą - užtikrinti gyventojams 

aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą, 

biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ vykdo socialinės atskirties mažinimo 

programą. Programa ilgalaikė ir tęstinė. Ji įgyvendina strateginį įstaigos tikslą - padėti asmenims 

nuo 18 metų, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, integruoti į visuomenę, gerinti jų gyvenimo 

kokybę bei ugdyti jų kasdieninio gyvenimo ir darbinius įgūdžius. Programa siekiama įgyvendinti 

įstaigos misiją ir funkcijas, užtikrinant kokybišką socialinių paslaugų teikimą.  

       Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, 

Socialinio departamento direktoriaus bei Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais bei kitais 

teisės aktais. 

       Planuojamas vykdyti projektas - Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos 

plėtra. Veiksmų programa: žmogiškųjų išteklių plėtra. Prioritetas: kokybiškas užimtumas ir 

socialinė aprėptis. Uždavinys: didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos pokyčių. 

Priemonė: darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra. 

       Klaipėdos miesto savivaldybės Strateginio veiklos plano 2012-2014 metų projekte socialinės 

atskirties mažinimo programoje planuojama skirti lėšų techninio projekto pastato modernizavimo 

parengimui. Vadovaujantis pastato Lakštučių g. 6 techninės būklės įverinimo išvadomis būtina 

pusrūsio patalpų  drenažo ir lietaus nuotekų tinklo rekontrukcija pagal STR 1.05.06:2010. 

 

01. TIKSLAS   

Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir  sveikatos apsaugos 

paslaugų kokybę ir prieinamumą. 
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0.1.01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS   

 

           01.01.Uždavinys: Užtikrinti efektyvią biudžetinės įstaigos Neįgaliųjų centro „Klaipėdos 

lakštutė“ veiklą. 

           Priemonės:  

          1.Veiklos organizavimas. 

          2. Metodinio centro paslaugų  teikimas. 

 

          1. Šio uždavinio įgyvendinimui asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų teikiamos 

trys paslaugos: dienos socialinės globos institucijoje - 45 asmenims, asmens namuose - 23 

asmenims ir socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos  - 40 asmenų. 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2012-ųjų 

metų faktas 

2013-ųjų 

metų 

2014-ųjų 

metų 

2015-ųjų 

metų 

Institucijoje suteiktos socialinės globos 

paslaugos senyvo amžiaus asmenims, 

asmenims su negalia, vnt. 

527 528 

 

528 528 

Namuose suteiktos socialinės globos 

paslaugos senyvo amžiaus asmenims, 

asmenims su negalia, vnt. 

263 

 

360 

 

360 360 

Pagalbos į namus senyvo amžiaus 

asmenims, asmenims su negalia, vnt. 

382 480 480 480 

Vidutinė laukimo eilėje nuo socialinės 

globos paskyrimo iki jos gavimo socialinės 

globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienomis 

289 d. 

 

Eilėje: 13 

180 d.  

Eilėje: 13 

14 d. 14 d. 

Vidutinė laukimo eilėje nuo socialinės 

globos namuose paskyrimo iki jos gavimo 

socialinės globos paslaugų namuose trukmė, 

dienomis 

14 d. 

Eilėje:12 

14 d. 

 

Eilėje:12 

14 d. 14 d. 

Vidutinė laukimo eilėje nuo socialinės 

priežiūros paskyrimo iki jos gavimo 

socialinės priežiūros paslaugų įstaigoje 

trukmė, dienomis 

28 d. 

Eilėje: 5 

28 d. 

 

Eilėje: 5 

14 d. 14 d. 

Metodinio centro paslaugų  gavėjų skaičius 30 30 30 30 

 

       Dienos socialinė globa vykdoma atsižvelgiant į klientų specialiuosius poreikius bei 

individualius socialinės globos planus. Klientai turi galimybę užsiimti saviraiška, namų ruoša, 

siuvimu, daile, menu, kompiuteriniu raštingumo ugdymu, sportu, muzikine veikla. Maitinimas 

organizuojamas vadovaujantis socialinių paslaugų katalogu, kai paslauga klientui teikiama ilgiau 

nei 5 valandas per dieną bei  vadovaujamasi patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  

2011 m. liepos 12 d. sprendimu  Nr. AD-1 „Dėl biudžetinės įstaigos Neįgaliųjų centro „Klaipėdos 

lakštutė“ mitybos  finansinio normatyvo nustatymo“.  

       Iš šios programos planuojami 49 etatai. Lėšos skiriamos  transporto išlaikymui, statinio 

priežiūrai, priemonių įsigijimui ir kitoms paslaugoms, užtikrinančioms nenutrūkstamą įstaigos 

veiklą ir kokybišką socialinių paslaugų teikimą.    

       Rezultato kriterijai: dienos socialinės globos gavėjų skaičius, pagalbos į namus gavėjų 

skaičius. 
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       2. Vadovaujantis Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos  2012 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V(4)-50 „Dėl socialinio darbo metodinių 

centrų tvirtinimo“ įstaigai suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas 5 metams.               

Mokymuose dalyvauja Lietuvos socialinių įstaigų socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų 

padėjėjai.   

       Vadovaujantis 2009 m. gegužės 29 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr.T2-201 

patvirtintu socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos dienos įkainiu (60,00 Lt). lėšos,  

gautos už mokymo programą yra  skiriamos  dėstytojų užmokesčiui, mokymosi priemonių, darbinio 

inventoriaus įsigijimui,  kanceliarinėms prekėms, komunalinėms paslaugoms apmokėti. Patvirtintos 

šios programos: „ Įvadas į socialinį darbą“ (40 ak.val.), „Bendravimo su asmenimis, turinčiais 

negalią ypatumai“ (16 ak.val.). 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2012-ųjų 

metų faktas 

2013-ųjų 

metų 

2014-ųjų 

metų 

2015-ųjų 

metų 

Metodinio centro paslaugų  gavėjų skaičius 30 30 30 30 

 

       Rezultato kriterijai: metodinio centro paslaugų  gavėjų skaičius. 

 

Veiklos plano priedai: 

 

       1.  Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

       2. 2013-2015-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir 

produkto kriterijų suvestinė. 

 

 

 
 

Asignavimų valdytojas                                 

Biudžetinės įstaigos Neįgaliųjų centro 

„Klaipėdos lakštutė“ direktorė      Danutė Daukantienė 

        

Atsakinga už veiklos plano parengimą                           

l.e.p. direktoriaus pavaduotoja          

socialiniams reikalams        Rita Jakūbaitienė 

 

 

 

SUDERINTA  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos                                                  

Socialinių reikalų departamento direktorė     Audra Daujotienė 
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