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Atskaitoje naudojami sąvokų sutrumpinimai:
- asmenys su proto negalia gaunantys dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos
paslaugas dienos centre „ Šviesa“ – toliau dokumente – lankytojai.
- Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“ – toliau dokumente – Centras;
- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamentas –
toliau dokumente – Departamentas.
- ISGP – Individualus socialinės globos planas.
1. Centro funkcijos
Centro tikslas ir funkcijos numatytos ir įtvirtintos Centro nuostatuose, patvirtintuose 2011 m. liepos
13 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-158
Centro vizija
Asmenys, turintys proto ir kompleksinę negalią, įgalinti visaverčiam bendruomeniniam gyvenimui
humaniškoje visuomenėje.
Centro misija:
 teikti aukštos kokybės dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas bendruomeninėje
aplinkoje;
 sukurti lankytojų galių ir gebėjimų realizavimo sąlygas;
 bendrai kurti humanišką visuomenę.
Centro lankytojai jų Seniūnų tarybos sprendimu vadinami lankytojais.
Centro bendruomenės nariai –lankytojai, jų šeimos nariai ir globėjai, darbuotojai, savanoriai.
Centro vertybės: Pagarba; Unikalumas; Lygios galimybės; Apsisprendimo teisė; Galios ir
potencialas; Visavertis dalyvavimas; Atvirumas visuomenei; Kokybė; Atsakingumas; Kūrybiškumas;
Profesionalumas.
Centro ilgalaikiai – strateginiai tikslai: 2017 – 2022 metams
1. Plėsti ir tobulinti socialinės globos paslaugas asmenims turintiems vidutinę ir sunkią proto ir
kompleksinę negalią, atsižvelgiant į kintančius centro bendruomenės narių poreikius, Lietuvos
Respublikos vykdomą socialinę politiką, Vilniaus miesto savivaldybės keliamus reikalavimus.
2. Užtikrinti asmenims prasmingą veiklą dienos metu, siekiant ugdyti ir palaikyti jų savarankiškumą,
gerinti gyvenimo kokybę ir įgalinti juos visaverčiam socialiniam gyvenimui bendruomenėje.
3. Formuoti demokratinės visuomenės humanišką požiūrį į žmones, turinčius proto ir kompleksinę
negalią.
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Centro ilgalaikiai kokybės užtikrinimo tikslai 2018-2022 metams
1. Vykdyti pokyčius pagal lankytojų, jų artimųjų/globėjų, darbuotojų, suinteresuotų šalių,
finansuotojo poreikius ir vidaus ir išorės paslaugų kokybės vertinimus bei pasiektus paslaugų
teikimo rezultatus;
2. Nuolat tobulinti ir atnaujinti paslaugų teikimo metodus, taikyti inovacijas;
3. Nuolat gerinti fizinę ir informacinę dienos centro aplinką, vadovaujantis maksimalaus saugumo ir
universalaus dizaino principais;
4. Gerinti paslaugų teikimo kokybės kultūrą;
5. Nuolat tobulinti darbuotojų, ypač tiesiogiai paslaugas lankytojams teikiančių specialistų,
kvalifikaciją ir profesionalumą;
6. Telkti Centro bendruomenę bendram darbui;
7. Puoselėti ryšius su Centro socialiniais partneriais, Užupio bendruomene, įvertinti jų poreikius,
lūkesčius ir atsakingai į juo reaguoti.
Dienos centro “Šviesa” vadovybė įsipareigojimai:








Skirti pakankamus išteklius Centro veiklos tikslams ir kokybės politikai įgyvendinti.
Visą Centro bendruomenę sutelkti kokybės politikai įgyvendinti, ją išaiškinti kitoms
suinteresuotoms šalims, į šios politikos vykdymą įtraukti ir socialiniu partnerius. Kasmet
peržiūrėti kokybės politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
Sudaryti sąlygas, kad lankytojams ir jų šeimos nariams teikiamos socialinės paslaugos būtų
kokybiškos ir saugios.
Sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų mokymuisi ir profesiniam tobulėjimui.
Atpažinti darbuotojų gebėjimus ir stiprinti motyvaciją.
Palaikyti ir skatinti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius, skatinti jų iniciatyvą ir
pasiūlymus.

2018 m. Centras vykdė šias funkcijas:
- teikė bendrąsias socialines paslaugas: informavimo; konsultavimo; tarpininkavimo ir
atstovavimo; maitinimo organizavimo; transporto organizavimo; sociokultūrines;
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;
- teikė dienos socialinės globos paslaugas: kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir
palaikymo; darbinių įgūdžių ugdymo; laisvalaikio organizavimo; teikė psichologinępsichoterapinę pagalbą; teikė sveikatos priežiūros paslaugas;
- teikė trumpalaikės socialinės globos paslaugas; teikė kitas paslaugas, reikalingas paslaugų
gavėjui pagal jo savarankiškumo lygį;
- formavo demokratinės visuomenės humanišką požiūrį į asmenis, turinčius proto ir
kompleksinę negalią, nukreipiant jos dėmesį nuo negalios į jų galias ir gebėjimus;
- organizavo lankytojų dienos veiklą;
- tvarkė lankytojų apskaitą, asmens bylas;
- vykdė Savivaldybės pavedimus socialinių paslaugų teikimo srityje bei sprendė kitus
socialinių paslaugų teikimo klausimus.

2. Paslaugų teikimas
2.1.Suteiktų paslaugų rodikliai (palyginama 3-5 paskutinių metų statistika pagal atskiras paslaugas,
esant mažėjimui/didėjimui, analizuojamos priežastys, nurodomi kylantys sunkumai, jų sprendimo
būdai).
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Lankytojų statistiniai rodikliai:
Rodiklio pavadinimas
2016 m.
2017 m.
2018m.
Lankytojai:
Vnt.
Proc.
Vnt.
Proc.
Vnt.
Proc.
Vietų skaičius
72
100
72
100
72
100
Lankytojų skaičius
87
121
88
122
89
123
Pagal lytį:
Vyrai
46
53
47
53
46
52
Moterys
41
47
41
47
43
48
Pagal darbingumo lygį:
10 %
1
1
1
1
1
1
15 %
3
3
3
3
4
4
20 %
54
62
56
64
54
61
25 %
5
6
5
6
6
7
30 %
1
1
1
1
2
2
35%
22
25
21
24
22
25
37
42
38
43
39
44
Sunkią negalią turintys,
gaunantys valstybės dotaciją
Lankytojų lankomumo dinamika:
2016
Metų
mėnuo

Darbo
dienų
skaičius
(72x mėn.
d. skaičius)

Lankyta
dienų

Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Viso:

2017
Proc.

Darbo
dienų
skaičius
(72x mėn.
d. skaičius)

Lankyta
dienų

2018
Proc.

Darbo
dienų
skaičius
(72x mėn.
d. skaičius)

Lankyta
dienų

Proc.

1440
1156
80
1584
1165
74
1584
1123
71
1440
1153
80
1368
1036
76
1368
1013
74
1512
1314
87
1656
1261
76
1584
1284
81
1512
1238
82
1368
1098
80
1440
1111
77
1584
1275
80
1584
1226
77
1584
1266
80
1512
1009
67
1584
1053
66
1512
959
63
1440
610
42
1440
638
44
1512
547
36
1584
426
27
1584
406
26
1584
392
25
1584
1276
81
1512
1137
75
1440
1079
75
1512
1212
80
1584
1222
77
1656
1275
77
1512
1258
83
1512
1226
81
1512
1184
78
1512
1186
78
1368
991
72
1296
908
70
18.144
13.113
18.144
12.459
18.072
12.141
Komentaras: 2018 m. aiškinantis teikiamų paslaugų tikslingumą bei pačių lankytojų įvardintus poreikius ir
pasikeitusias gyvenimo aplinkybes: trys lankytojai pasirinko kitas įstaigas (Valakampių socialinių paslaugų
namuose teikiamas dienos socialines globos paslaugas ir VŠĮ „Lobių dirbtuvėse“ teikiamas darbinio
užimtumo paslaugas); du lankytojai nebelanko Centro dėl pablogėjusios sveikatos būklės. Dienos centrą
pradėjo lankyti penki nauji lankytojai. 2018 m. viso lankė 89 lankytojai, suminis 2018 metais lankytų dienų
skaičius, lyginant su 2017 m. sumažėjo 2 proc. Šį sumažėjimą galima pagrįsti prastėjančia senstančių
lankytojų, lankančių Centrą bei jų tėvų/globėjų sveikata, šeimų, iš kurių atvyksta lankytojai.
Trumpalaikė socialinė globa:
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Trumpalaikė socialinė globa „tęstinė“ (patvirtintos 6 trumpalaikės socialinės globos vietos)
2016
2017
2018
Metų
Lankytojų
Pasinaudota
Lankytojų
Pasinaudota
Lankytojų
Pasinaudota
mėnuo
pasinaudojusių trumpalaikės pasinaudojusių trumpalaikės pasinaudojusių trumpalaikės
tęstinės
globos
tęstinės
globos
tęstinės
globos
trumpalaikės
paslaugomis trumpalaikės
paslaugomis trumpalaikės
paslaugomis
globos
(paromis)
globos
(paromis)
globos
(paromis)
paslaugomis
paslaugomis
paslaugomis
skaičius
skaičius
skaičius
Sausis
7
67
8
55
7
51
Vasaris
7
66
6
46
7
45
Kovas
8
80
5
44
7
57
Balandis
8
62
7
44
9
52
Gegužė
7
57
6
48
10
67
Birželis
8
61
8
51
10
58
Liepa
9
50
7
37
8
62
Rugpjūtis
5
36
2
27
6
40
Rugsėjis
6
51
8
49
8
58
Spalis
7
50
8
59
6
55
Lapkritis
5
43
7
58
8
57
Gruodis
10
56
8
46
8
49
Viso
679
14
564
13
651
paslaugų:

Komentaras: išanalizavus trumpalaikių socialinės globos paslaugų poreikį lankytojams, paaiškėjo, kad
90 % paslaugomis naudojasi pastovūs, sunkią negalią turintys asmenys (autizmo spektro sutrikimas, sunki
proto negalia, sudėtingi elgesio sutikimai). 2018 metais pastebimas padidėjęs šių paslaugų naudojimosi
poreikis, kurį galima aiškinti prastėjančia lankytojų tėvų sveikata bei vieno jų mirtis.
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Paslaugų teikimo rodikliai pagal 2018 m. vykdytas programas:
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Socialinio darbo paslaugos:
1.
Lankytojų veiklos organizavimo,
atsižvelgiant į jų poreikius,
programa

Už teikimą
atsakinga
pareigybė

Vietų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Paslaugų
skaičius

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

Grupių
socialiniai
darbuotojai
(komandų
vadovai)

72

89

89

Įvyko 44 Grupių susirinkimai kartu su
lankytojais (Grupių protokolai).

Planuota 48 Grupių susirinkimai
kartu su lankytojais. Įgyvendinta
92%. Dėl socialinių darbuotojų
atostogų ar ligos neįvyko planuoti 4
grupių susirinkimai kartu su
lankytojais.
Įgyvendinta 77 % lankytojų
sprendimai.

Susirinkimų metu lankytojai pateikė 30
pasiūlymų iš jų įgyvendinti 23
sprendimai (Grupių protokolai).

2.

3.

Individualių lankytojų veiklos
programų sudarymo programa

Ryšių su Užupio bendruomene
formavimo ir stiprinimo
programa

Socialinis
darbuotojas

Vyr. socialinis
darbuotojas
Grupių
socialiniai
darbuotojai
(komandų
vadovai)
Direktoriaus
pavaduotojas

72

89

1 kartą per
mėnesį darbinio
užimtumo
programa

ISGP 1 kartą per
metus (liepos rugsėjo mėn. yra
formuluojami
tikslai, birželio
mėn. įvertinami
pasiekti tikslai.
72

89

61 lankytojas turi galimybę įgyvendinti
pasirinktą pareigą Centre (ISGP)
Lankytojams sudarytos sąlygos išsakyti
savo nuomonę pasirenkant dirbtuvių
veiklų programas. Juose stiprinti
skleistis ir realizuoti savo gebėjimus
juos stiprinti bei palaikyti (lankytojų
pasirinkimų suvestinės elektroniniame
aplanke).
Sudaryti 89 ISGP drauge su lankytojais
atsižvelgiant į jų poreikius, pasiūlymus,
svajones, norus. ISGP sudarymas
naudojant alternatyvias komunikacijos
priemones. (Įrašai Grupių
elektroniniuose aplankuose ir lankytojų
bylose).
Bendradarbiavimas su asociacija
„Užupio respublika“ - 1 renginys.
Bendradarbiavimas su Užupio meno
inkubatoriumi UMI – 2018 nebuvo
gauta finansavimo bendriems
projektams, bet yra numatyti
bendradarbiavimo projektai 2019.
Užupio gimnazijos moksleivių
Kalėdinis koncertas Centre.

69 % lankytojų turi pasirinktas
pareigas.
100 % lankytojams sudaryta
galimybė pasirinkti dirbtuvių
veiklas.

100 % sudaryti ISGP kartu su
lankytojais.

Grįžtamas ryšys – 50 % (užpildytos
partnerystės vertinimo anketos).
Kitų Užupio partnerių grįžtamasis
ryšys ir lūkesčiai nebuvo
matuojami.
Grįžtamasis ryšys – 60%
moksleivių ir mokytojų atsiliepimai
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Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Už teikimą
atsakinga
pareigybė

Darbo terapijos ir užimtumo paslaugos:
4.
Medžio darbų dirbtuvės programa Medžio
dirbtuvės
vadovas

5.

Žvakių gamybos programa

Žvakių
dirbtuvės
vadovas

Vietų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Paslaugų
skaičius

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

7

26

4 kartai per
savaitę

100% lankytojų pasitenkinimas.

12

61

4 kartai per
savaitę

Dirbtuvėje buvo užimti 26 lankytojai,
jie gamino virtuvinius dangtelius,
šaukštus, menteles, „valkaunyčias“,
gamino inkilus, kuriuos tradiciškai
kartu su viso Centro lankytojais iškėlė
Centro teritorijoje. Tobulino gebėjimus
pjauti tiesiai, šlifuoti, skaptuoti,
tvarkyti darbo vietą, laikytis darbo
saugos taisyklių, glaudžiai
bendradarbiaujant su dailės studija
pagamino 40 medinių padėkliukų
„Pirmo blyno“ kavinei. Medžio
dirbtuvės aktyviai talkina tekstilės,
dailės ir kitoms dirbtuvėms ir
studijoms.
4 lankytojai naujai susipažino su
žvakių gamybos technika.
57 lankytojai patobulino žvakių
gamybos įgūdžius.
Pagaminta 380 žvakių vienetų.

Įsigytos 2 naujos žvakių formos
6.

Mezgimo dirbtuvės programa

Mezgimo
dirbtuvės
vadovas

12

52

4 kartai per
savaitę

13 lankytojų palaikomi jau turimi
mezgimo įgūdžiai.
25 lankytojai savarankiškai darė
suvenyrinius gaminius – bumbulus.
9 lankytojai tobulino įgūdžius daryti
bumbulus, asistuojant darbuotojui.
5 lankytojai dėl negalios specifiškumo
dirbtuvės veikloje dalyvavo stebėdami
veiklą.
Numegzta – 48 kačiukai.

7 % lankytojų susipažino su žvakių
gamybos technika.
93 % lankytojų patobulino žvakių
gamybos įgūdžius.
35 % žvakių padovanota Centro
svečiams ir lankytojams.
65% žvakių realizuota mugėse, kur
žmonės įgijo jas už auką.
Planuota įsigyti 2 naujas formas
2018 metais. Įgyvendinta 100 %.
25 % lankytojų palaiko jau turimus
mezgimo įgūdžius.
48 % lankytojų savarankiškai darė
suvenyrinius gaminius – bumbulus.
17 % lankytojų tobulino įgūdžius
daryti bumbulus, asistuojant
darbuotojui.
10 % lankytojų dėl negalios
specifiškumo dirbtuvės veikloje
dalyvavo stebėdami veiklą.
94 % kačiukų realizuota mugėse,
kur žmonės įgijo juos už auką.

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2018 metų veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

7.

Paslaugos pavadinimas

Mokomosios virtuvės programa

Už teikimą
atsakinga
pareigybė

Mokomosios
virtuvės
vadovas

Vietų
skaičius

12

Lankytojų
skaičius

52

Paslaugų
skaičius

4 kartai per
savaitę

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

Sukurtas naujas gaminys – suvenyras –
batukai.
Kartu su lankytojais pagaminti 8
patiekalai, keli iš jų – moliūgų sriuba,
daržovių salotos iš mūsų darže
užaugusių daržovių bei Lietuvos
šimtmečio minėjimo proga pagaminta
100 keksiukų.
Kartu su lankytojais suplanuotas ir
įrengtas šiltnamis bei daržas ant kalno
(sukasta ir paruošta dirva, kibirais į
kalną užnešta 8 kubai kompostinės
žemės, sukaltos ir nudažytos dėžės
patogiam augalų sodinimui lauke,
pasodinti daigai, paruoštas kubilas
augalų laistymui, kompostinė dėžė
atliekoms).
Kartu su lankytojais pačių pasodintos ir
sudaigintos 6 rūšių daržovių ir 1 rūšies
uogakrūmio sėklos, įsigyta 15 braškių
ir 3 šilauogių sodinukai, į dėžes lauke
pasėta 4 rūšių sėklos.

Planuota sukurti vieną naują gaminį
per metus. Įgyvendinta 100 %.
95 % lankytojų pasitenkinimas –
grįžtamasis ryšys (ne visiems
patinka daržovių patiekalai).

Kartu su lankytojais visą vasaros
sezoną vyko augalų laistymas ir
priežiūra, rudenį – derliaus nuėmimas,
dirvos parengimas kitiems metams.
Peržiūrėta 20 mokomųjų vaizdo įrašų
apie maisto gamybą ir higieną, augalų
sodinimą bei jų priežiūrą, šiltnamio
surinkimą.
Higienos užtikrinimui mokomojoje
virtuvėje įvesta naujovė – maisto
gaminimas su pirštinėmis.
Pagaminta apie 300 vnt. įvairaus
dydžio reprezentuojančių Centrą
maišelių.

100 % lankytojų pasitenkinimas.

100 % lankytojų pasitenkinimas.

100 % lankytojų pasitenkinimas.

100 % lankytojų pasitenkinimas.

Ruošiant maistą pirštines naudoja
100 % mokomosios virtuvės
lankytojų.
60 % produkcijos realizuota
mugėse ir dovanojant dovanas
Centro svečiams.
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Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

8.

Kompiuterinio raštingumo
programa

9.

Suvenyrų gamybos programa

Už teikimą
atsakinga
pareigybė
Kompiuterių
grupės vadovas

Suvenyrų
dirbtuvės
vadovas

Vietų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Paslaugų
skaičius

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

12

46

4 kartai per
savaitę

20 lankytojai patobulino kompiuterių
naudojimosi įgūdžius. (įjungti/išjungti
kompiuterį, naudotis kompiuterine
pelytę, klaviatūra ir .t.t.).
5 lankytojai pradėjo mokytis naudotis
planšetiniu kompiuteriu.
5 lankytojai mokėsi savarankiškai
atidaryti interneto svetaines (pvz.:
www.dcsviesa.lt, naudotis „Google“
paieškos sistema).
3 lankytojai mokėsi atidaryti savo
el.paštą.
3 lankytojai mokėsi naudotis
socialiniais tinklais.
5 lankytojų patobulino teksto rinkimo
įgūdžius.
7 lankytojų patobulino skaičių rinkimo
įgūdžius.
20 lankytojų žaidė lavinamuosius
kompiuterinius ir stalo žaidimus.
15 lankytojų patobulino esamus
įgūdžius naudotis internetu: klausytis
muzikos youtube ir kt.
39 lankytojai tobulino suvenyrų
gamybos technikas (papje-mašė
technika: popieriaus smulkinimas,
skiaučių sluoksniavimas, klijavimas ant
formos, dažymas, dekoravimas.
Siuvimo: dygsniavimas, medžiagos
kirpimas, medžiaginių skiaučių
susiuvimas, medžiaginės formos
pripildymas kamšalu).
10 lankytojų reikėjo grupės darbuotojų
pagalbos suvenyrų gamyboje.
12 lankytojų dėl negalios specifiškumo
tiesiogiai nedalyvavo suvenyrų
gamybos procesuose.

43 % lankytojų patobulino
kompiuterių naudojimosi įgūdžius.

12

51

4 kartai per
savaitę

11 %lankytojų pradėjo mokytis
naudotis planšetiniu kompiuteriu.
11 % gavėjai mokėsi savarankiškai
atidaryti interneto svetaines.
7 % lankytojų mokėsi atidaryti savo
el.paštą.
7 % lankytojų mokėsi naudotis
socialiniais tinklais.
11 % lankytojų patobulino teksto
rinkimo įgūdžius.
15 % lankytojų patobulino skaičių
rinkimo įgūdžius.
43 % lankytojų žaidė lavinamuosius
kompiuterinius ir stalo žaidimus.
33 % lankytojų patobulino esamus
įgūdžius naudotis internetu.
76 % lankytojų tobulino suvenyrų
gamybos technikas.

17 % lankytojų reikėjo darbuotojo
pagalbos suvenyrų gamyboje.
24 % lankytojų dėl negalios
specifiškumo tiesiogiai nedalyvavo
suvenyrų gamybos procesuose.

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2018 metų veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Už teikimą
atsakinga
pareigybė

Vietų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Paslaugų
skaičius

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

Naudojant “ papjė mašė“ techniką
pagaminta: 31 vnt. kaukių.
76 vnt. naujametinių žaislų.
Pasiūta 15 vnt. velykinių dekorų.

13 % naujametinių žaislų realizuota
mugėse, kur žmonės įgijo juos už
auką.
53 % velykinių dekorų realizuota
mugėse, kur žmonės įgijo juos už
auką.
100 % lankytojų pasitenkinimas.

Naujovė: darbas su modelinu.
Suvenyrų gamybos dirbtuvę lankę
lankytojai kartu su SALTES savanore
nulipdė 87 mini figūras, kurios
panaudotos projektui „Susipažinkime
kurdami“.
10.

Tekstilės dirbtuvės programa

Tekstilės
studijos vadovas

5

31

4 kartai per
savaitę

Surengtos 5 parodos
17 lankytojų patobulino vėlimo
šlapiuoju būdu techniką.
Sukurta 40 naujų gaminių naudojant
skirtingas tekstilines technikas (angelai
apyrankes, seges, paveiksliukai iš
vilnos, batika, paukščiukai). Lavinama
saviraiška, kūrybiškumas teigiamos
emocijos.
Naudotos įvairios užduotis skatinančios
kūrybiškumą. Siekiama lavinti
lankytojų saviraišką, kūrybiškumą,
teigiamas emocijas.
Aplankytos 5 parodos

100 % lankytojų pasitenkinimas.
55 % lankytojų patobulino vėlimo
šlapiuoju būdu techniką.
100 % lankytojų pasitenkinimas.

Ugdytas 30 lankytojų gebėjimas
pristatyti save verbaliai/ raštu/
piktogramų pagalba.

63 % lankiusių dirbtuves lankytojų
ugdytas gebėjimas pristatyti save
verbaliai/ raštu/ piktogramų
pagalba.
31 % lankytojų ugdytas gebėjimas
atpažinti pagrindines žmogaus
emocijas.

100 % lankytojų pasitenkinimas.

100 % lankytojų pasitenkinimas.

Sociokultūrinės, ugdymo ir laisvalaikio organizavimo paslaugos:
11.

Socialinio dalyvavimo programa

Socialinio
dalyvavimo
dirbtuvės
vadovas

12

48

4 kartai per
savaitę

Ugdytas 15 lankytojų gebėjimas
atpažinti pagrindines žmogaus
emocijas.

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2018 metų veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Už teikimą
atsakinga
pareigybė

Vietų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Paslaugų
skaičius

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

30 lankytojų supažindinti su Dienos
centro „Šviesa“ Etikos kodekso
vertybėmis, siektinu lankytojų elgesiu.

63 % lankiusių dirbtuves lankytojų
supažindinti su Dienos centro
„Šviesa“ Etikos kodekso
vertybėmis, siektinu lankytojų
elgesiu.
42 % lankiusių dirbtuves lankytojų
įsitraukė į Dirbtuvių išvykos
organizavimą ir suorganizavo 8
išvykas. 100 % lankytojų
pasitenkinimas.
83 % lankytojų įsijungė į mažų
maišelių darymo procesą,
pagaminta apie 100 mažų maišelių.
90 % centro lankytojų supažindinti
su Dienos centro „Šviesa“ lankytojų
Teisių chartiją (organizuotas
renginys-pristatymas).

20 lankytojų įsitraukė į dirbtuvės
išvykų organizavimą ir suorganizavo 8
išvykas.
40 lankytojų įsijungė į mažų maišelių
darymo procesą.
20 lankytojų kūrė Centro teisių
chartiją,
80 lankytojų supažindinti su Dienos
centro „Šviesa“ lankytojų Teisių
chartiją.

12.

Kasdieninių gyvenimo įgūdžių
ugdymo programa

Grupių
socialiniai
darbuotojai
(komandų
vadovai)

72

38

38

13.

Alternatyvaus ugdymo
lankytojams, turintiems labai
sunkią negalią, programa

Užimtumo
specialistas
individualiai
veiklai

1

42

5 kartai per
savaitę

38 lankytojams su sunkia negalia
paskirti socialinių darbuotojų padėjėjai,
kurie nuolatos padeda atlikti
kasdieninio gyvenimo funkcijas ir juos
prižiūri taip padėdami paslaugų gavėjui
gyventi visavertį gyvenimą.
1.Individualių užsiėmimų metodų
taikymas kiekvienam asmeniui.
2. Paruoštas piktogramų albumas
naudojimui 1 lankytojui.
3.Pradėtas ruošti piktogramų albumas –
vertėjas vienam lankytojui.
4.1 lankytojui paruošta piktogramų
lentelė darbotvarkei pagal jo
pageidavimą susidėlioti.
5. Su 12 lankytojų buvo dirbama ties
emocijų, poelgių valdymu, siekiant
savęs supratimo ir kokybinio
pasikeitimo, 3 iš jų matomi teigiami

100 % lankytojų atliepti kasdienių
gyvenimo įgūdžių poreikiai.

100% lankytojų pasitenkinimas.

28% lankytojų dirbo ties emocijų,
poelgių valdymu, siekiant savęs
supratimo ir kokybinio pasikeitimo

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2018 metų veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

14.

15.

Paslaugos pavadinimas

Dailės studijos veiklos programa

Keramikos studijos veiklos
programa

Už teikimą
atsakinga
pareigybė

Dailės studijos
vadovas

Keramikos
studijos vadovas

Vietų
skaičius

5

5

Lankytojų
skaičius

40

42

Paslaugų
skaičius

3 kartai per
savaitę

2 kartai per
savaitę

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

pasikeitimai. Pagerėjo savęs
suvokimas.
Buvo palaikomi turimų akademinės
žinios
Įvyko 5 personalinės parodos. 4
grupinės parodos. Įgyvendinti 4 salės
puošybos projektai Centro renginių
metu. Bendradarbiaujant su staliau
dirbtuve buvo paruošta 40 padėkliukų
„Pirmo blyno“ kavinei.
Buvo dirbama panaudojant geometrinių
figūrų trafaretą piešiant peizažą. 6
lankytojai įvaldė šią techniką savo
galimybių ribose.
Buvo mokoma šviesos - tamsos (šešėlių
išgavimo)
skirtumų
formose
atskleidimo, 7 lankytojai įvaldė šią
techniką savo galimybių ribose.
Visi lankytojai išbandė savo jėgas
piešdami su kreidelėmis ant tonuoto
popieriaus.
Piešti ant tonuoto (spalvoto) popierius
su guašu ir akrilu mokėsi 2 lankytojai.

25 % lankytojų pastebimi teigiami
pasikeitimai.
100% lankytojų pasitenkinimas.

Įgūdžius išlaikė 32 lankytojai.
Aukštesnių rezultatų pasiekė 6
lankytojai. 3 lankytojų rezultatai
suprastėjo.
6 nauji lankytojai įsijungė į studijos
veiklą.
Suruoštos 6 parodos, 5 renginiai, 2
akcijos, susietos su parodų ir muziejų
lankymu.
Pagaminta 300 keramikos gaminių,
kurie buvo eksponuojami 6 parodose

100 % lankytojų pasitenkinimas.

15% lankytojų įvaldė šią techniką
savo galimybių ribose.
17,5 % lankytojų įvaldė šią
techniką savo galimybių ribose.
100 % lankytojų pasitenkinimas.
5 % lankytojų mokėsi piešti ant
tonuoto (spalvoto) popierius su
guašu ir akrilu.
76% lankytojų išlaikė esamus
įgūdžius.
14% lankytojų pasiekė aukštesnių
rezultatų.
7% lankytojų rezultatai suprastėjo.
14% naujų lankytojų įsijungė į
studijos veiklą.
100% lankytojų pasitenkinimas.
100% lankytojų pasitenkinimas.

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2018 metų veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

16.

Paslaugos pavadinimas

Muzikos studijos veiklos
programa

Už teikimą
atsakinga
pareigybė

Muzikos
studijos vadovas

Vietų
skaičius

8

Lankytojų
skaičius

81

Paslaugų
skaičius

4 kartai per
savaitę

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

Suorganizuoti 6 renginiams meninis
salės apipavidalinimas

100% lankytojų pasitenkinimas.

Buvo išmokta 20 muzikinių kūrinių.
Dar 23 muzikiniai kūriniai yra
darbiniame stovyje. Suorganizuoti 8
renginiai, aktyviai dalyvauta 14 dienos
centro renginių. Atskleisti nauji soliniai
gebėjimai 2 lankytojų.
Įgyvendintas projektas
„Muzikuojame su žvaigžde“ įvyko 4
koncertai
Dalyvavo spalio 23-27 Danijos Lietuvos projekte „Kūrybinė veikla be
sienų“.
.Mišraus choro subūrimas

100% įgyvendinta

Vyrų vokalinės grupės subūrimas
Poezijos skaitovų būrelis

17.

Teatro terapijos studijos veiklos
programa

Teatro studijos
vadovas

9

31

2 kartai per
savaitę

Instrumentinės muzikos papildoma
grupė
Terapinės, didesnę negalią turinčių
lankytojų grupės ir sunkią negalią
turinčių lankytojų individualios
terapiniai užsiėmimai
TTT (TEATRO TERAPINĖ TRUPĖ)
Dalyvavo 4 tarptautiniuose teatro
festivaliuose. Šimtmečiui paminėti
atnaujintas spektaklis „Barbora ir
Augustas“.
Sukurta 15 sceninių improvizacijų
įvairiuose Centro renginiuose, kuriose į
kūrybinį procesą buvo įtraukti
sunkesnės negalios lankytojai,
padedami lankytojų, turinčių lengvesnę
negalią.

100% įgyvendinta
Atsiliepimai Facebook paskyroje
100% įgyvendinta
Partnerių padėkos atsiliepimai
anketoje
100% lankytojų pasitenkinimo
grįžtamasis ryšys
100% lankytojų pasitenkinimas.
100% lankytojų pasitenkinimo
grįžtamasis ryšys
100% lankytojų pasitenkinimo
grįžtamasis ryšys
100% lankytojų pasitenkinimo
grįžtamasis ryšys
100% lankytojų pasitenkinimo
grįžtamasis ryšys
100% lankytojų pasitenkinimas.
Grįžtamasis ryšys -Partnerių
padėkos raštai.
100% lankytojų pasitenkinimas.

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2018 metų veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Už teikimą
atsakinga
pareigybė

Vietų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Paslaugų
skaičius

18.

Socialinių įgūdžių natūralioje
aplinkoje lavinimo programa

Grupių
socialiniai
darbuotojai
(komandų
vadovai)

72

89

Pagal metinį
planą

19.

Artimosios ir tolimosios aplinkos
pažinimo programa

Vyr. socialinis
darbuotojas

72

89

Pagal metinį
išvykų planą

20.

Kultūrinių renginių organizavimo
programa

Direktoriaus
pavaduotojas

72

89

Pagal metinį
renginių planą

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

Dalyvavo spalio 23-27 Danijos Lietuvos projekte „Menas be ribų“.

100% lankytojų pasitenkinimas.
Grįžtamasis ryšys - Partnerių
padėkos raštai.
Planuotos 72 išvykos įgūdžių
natūralioje aplinkoje lavinimui.
Įgyvendintos 99 % išvykos
lankytojų lavinimui natūralioje
aplinkoje.

28 pasivaikščiojimai po Senamiestį,
Bernardinų sodą, Užupį,
15 apsilankymų vietinėse
parduotuvėse,
13 apsilankymų kavinėse,
1 gimtadienio šventimas Užupio
kavinėje,
1 apsilankymas kavinėje sezono
uždarymo šventimas,
1 apsilankymas kapines (mirusių
artimųjų aplankymas),
3 apsilankymai muzikos prekių
parduotuvėje,
3 apsilankymai PC „Senukai“ prekių
daržo įrengimui,
2 kartus į mėn. „Švaros broliai“
automobilio plovimas,
4 apsilankymai prekybos centruose.
Suorganizuotos 32 išvykos.

Įvyko 39 suplanuoti renginiai centre.
Buvo įvykdytas projektas
„Muzikuojame su žvaigžde“ - 4
koncertai su Lietuvos operos
įžymybėmis.
11 Naujų iniciatyvų pritraukiant
žymius kultūros veikėjus bei suteikiant
iniciatyvą savanoriams studentams,
seminaristams.
Bendras Danų - Lietuvių projektas
„Kūrybinė veikla be sienų“

Asmens sveikatos priežiūros, psichologinės pagalbos ir reabilitacijos paslaugos:

Planuotos 36 išvykos kartu su
lankytojais.
Įgyvendinta 89 % suplanuotų
išvykų.
Įgyvendinta 100% planuotų
renginių.
100% lankytojų pasitenkinimas.
Grįžtamasis ryšys - atsiliepimai fb
paskyroje.
100% lankytojų pasitenkinimas.

100% lankytojų pasitenkinimas.

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2018 metų veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

21.

Individualios ir grupinės
fizinės sveikatos būklės programa

22.

Už teikimą
atsakinga
pareigybė
Užimtumo
specialistas
sportui

Lankytojų psichinės bei fizinės
sveikatos būklės problemų
sprendimo, svarstant
individualias darbo, užimtumo
krūvių ir veiklos galimybių
vykdymo programa.

Bendrosios
praktikos
psichikos
slaugytojas

Individualios ir grupinės psichinės
sveikatos palaikymo programa.

Gydytojas
psichiatras

Vietų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Paslaugų
skaičius

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

5

78

5 kartai per
savaitę

Vyko nuolatinis mokymasis pažinti
savo kūną, pasitikėti savo jėgomis, ypač
asmenis su sunkia negalia.

100% grįžtamasis ryšys

Komandiniai
žaidimai,
ugdantys
komandinę dvasią:
stalo tenisą įvaldė 9 lankytojai, krepšinį
- 10 lankytojų.
Bočia žaidžia 48 lankytojai
Aeroritulio stalo žaidimą įvaldė 60
lankytojų.
10
lankytojų
turi
individualius
užsiėmimus, atliekant specialiuosius
pratimus prie daugiafunkcinės lentos.

100% grįžtamasis ryšys, labai
motyvuojantys lankytojus
11.5% lankytojų
12.8% lankytojų
61.5% lankytojų
77% lankytojų

Buvo suorganizuotos Bočios varžybos
centre, Linksmosios estafetės, 2 šaškių
turnyrai (rudens ir pavasario), 9
sportinės išvykos į Vilniaus Kolegiją,
kur kartu su studentais vyko įvairių
estafečių sportiniai užsiėmimai.
Kaniterapijos (su šunimis) terapinis
renginys Vilniaus Kolegijoje.
Vyko šiaurietiško ėjimo užsiėmimai,
Turistinis žygis Pučkorių pažintiniais
takais - 20 lankytojų.
LSO organizuotose bočios varžybos ( 5
dalyviai ).
Bendrosios praktikos slaugytojos
konsultacijos.:
vaistų dalinimas 2x dienoje – 840
kartai;
pirmosios pagalbos suteikimas – 245
kartai;
skiepų atlikimas – 15 asmenų;
vairuojančių darbuotojų blaivumo
patikrinimas – 60 kartų;
individualūs pokalbiai su lankytojais jų
sveikatos klausimais;

110% grįžtamasis ryšys, labai
motyvuojantys lankytojus

72

89

5 kartai per
savaitę

12.8% lankytojų

100% grįžtamasis ryšys, labai
motyvuojantys lankytojus
100% grįžtamasis ryšys, labai
motyvuojantys lankytojus
100 % lankytojų pasitenkinimas –
grįžtamasis ryšys.
62 % lankytojų ir jų artimųjų
sveikatos priežiūrą įvertino Gerai.
2 % lankytojų ir jų artimųjų
lankytojų ir jų artimųjų sveikatos
priežiūrą įvertino Patenkinamai.

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2018 metų veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Už teikimą
atsakinga
pareigybė

Vietų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Paslaugų
skaičius

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

medicininės apžiūra – 56 kartai;
7 lankytojų medicininė apžiūra „Pirmo
blyno projektui;
dezinfekcijos kontrolė – 48 kartai;
Lankytojų sveikatos priežiūros
dokumentavimas – 245 įrašai;

67 % lankytojų ir jų artimųjų
sveikatos priežiūrą įvertino kaip
naudingą paslaugą lankytojui

188 - Gydytojo psichiatro
konsultacijos.
Informavimo ir konsultavimo paslaugos:
23.
Darbo su lankytojų šeimomis
Vyr. socialinis
programa
darbuotojas

24.

Humaniškos visuomenės požiūrio
į neįgaliuosius formavimo
programa.

Direktoriaus
pavaduotojas

25.

Programa “Šarka” - Centro
laikraščio leidyba

Direktoriaus
pavaduotojas

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos:

72

89

Pagal poreikį

Grupių socialiniai darbuotojai
(komandų vadovai) tiesiogiai
bendradarbiauja su lankytojų
tėvais/globėjais. Komunikacijos formos
pasirenkamos pagal kiekvieno
tėvo/globėjo poreikius ir galimybes
(susirašinėjimo knygelės, Centro
telefonu, darbuotojo mobiliu telefonu
ir/ar trumpąją žinute, elektroniniu paštu
ar atvykus į Centrą).

72

89

61 renginiai

6 mugėse parduodami lankytojų
gaminiai, surengtos 3 parodos,
parodyti 6 spektakliai festivaliuose ir
konferencijose, Įvyko 5 koncertai,
Projektas „Muzikuojame su žvaigžde“ .
Su centro veikla susipažino 4 studentų
grupės iš MRU ir 6 grupės iš Vilniaus
Kolegijos, Vilniaus Juozapo
seminarijos 8 propedeutinio kurso
studentų grupė atlieka ilgalaikę
savanorystės praktiką.
Išleisti 2 numeriai, sukurta laikraščio
elektroninė versija, skelbiama
svetainėje.

4 „Šarkos“
leidiniai

Tėvų/globėjų metinė apklausa iš 64
apklausoje dalyvavusių
tėvų/globėjų
95 % tėvų/globėjų tenkina
bendravimo formos bei jaučiasi,
kad į jų poreikius įsiklausoma ir
reaguojama.
5 % tėvų/globėjų iš dalies tenkina
bendravimo formos bei jaučiasi,
kad į jų poreikius įsiklausoma ir
reaguojama.
120 % įvykdytas planas.
Atsiliepimai partnerių anketose.
Atsiliepimai Facebook paskyroje.

50% numatyto plano
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Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

26.

Prailgintos veiklos grupės
programa

27.

Vakarinių apsitarnavimo įgūdžių
lavinimo programa

Maitinimo paslaugos:
28.
Specialios dietos taikymo
virškimo sutrikimų bei viršsvorio
turinčių lankytojų programa
Buitinės paslaugos:
29.
Savitvarkos įgūdžių lavinimo
programa (higiena, valgymas,
apsirengimas)

Transporto paslaugos:
30.
Transporto paslaugų teikimas,
atsižvelgiant į lankytojų šeimų
poreikius

Už teikimą
atsakinga
pareigybė
Socialinis
darbuotojas

Socialinis
darbuotojas

Vietų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Paslaugų
skaičius

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

6

13

4 kartai per
savaitę,
94 paslaugos
per metus

Per metus suteikta 94 paslaugos,

4 kartai per
savaitę,
94 paslaugos
per metus

Per metus suteikta 94 paslaugos,

15 % lankytojų naudojasi
prailgintos veiklos grupės veikla.
39 % lankytojų savitvarkos įgūdžiai
pagerėjo.
61 % lankytojų savitvarkos įgūdžiai
nepakito.
15 % lankytojų naudojasi vakarinių
apsitarnavimo įgūdžių lavinimo
programa.
39 % lankytojų savitvarkos įgūdžiai
pagerėjo.
61 % lankytojų savitvarkos įgūdžiai
nepakito.

6

13

5 lankytojų pagerėjo savitvarkos
įgūdžiai,
8 lankytojų išliko nepakitę.

5 lankytojų pagerėjo savitvarkos
įgūdžiai,
8 lankytojų išliko nepakitę.

Dietistas

72

89

1 kartą per
mėnesį

46 konsultacijos veiklos mitybos
klausimais.

Valgiaraščio skelbimas
www.dcsviesa.lt

Grupių
socialiniai
darbuotojai
(komandų
vadovai)

72

89

89

14 paslaugų gavėjui suformuoti nauji
savitvarkos įgūdžiai.

16 % lankytojų suformuoti nauji
savitvarkos įgūdžiai.

2 lankytojams formuojami nauji
savitvarkos įgūdžiai.
68 lankytojams palaikomi turimi
savitvarkos įgūdžiai.
5 lankytojai prarado savitvarkos
įgūdžius dėl prastėjančios sveikatos
būklės, senatvės, vartojamų vaistų
pobūdžio.

2 % lankytojų formuojami nauji
savitvarkos įgūdžiai.
79 % lankytojų palaikomi turimi
savitvarkos įgūdžiai.
6 % lankytojų prarado savitvarkos
įgūdžius dėl prastėjančios sveikatos
būklės, senatvės, vartojamų vaistų
pobūdžio.

Lankytojų transporto paslaugų teikimo
tvarkaraščiai sudaryti, pagal šeimos
gyvenimo kokybės bei dalyvavimo
darbo rinkoje poreikius.
2018 gegužį buvo įsigytas naujas
autobusas IVECO DAILY KJH 051

Tėvų vertinimai:
94% paslaugą vertino gerai
,patenkinamai - 4 % 2% blogai.
80,7 % sudarytas grafikas tenkina,
9.6% tenkina iš dalies, 1.9%
netenkina

Direktoriaus
pavaduotojas

46

59
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Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Už teikimą
atsakinga
pareigybė

Vietų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Paslaugų
skaičius

Kokybiniai
/kiekybiniai rodikliai

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir komentarai

Rugpjūtį sugedus 8 vietų autobusui JBP
202, išnuomotas pakaitinis autobusas ir
planuojama 2019 balandį įsigyti naują
autobusą.
Keitėsi lydintysis autobuse IVECO
DAILY KJH 051, ieškoma šio
maršruto optimizavimo būdų (labai
ilgas maršrutas, lankytojai pavargsta),
kurio optimizavimas taps įmanomas,
sutaisius 8 vietų autobusas JBP 202.

88,46% tėvų patenkinti darbuotojų
darbu, 1.9% iš dalies patenkinti
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2.2.Paslaugų teikimo procesų tobulinimas ir inovacijos.
Eil. Nr.

Veiksmai

Plėtoti naujus darbo organizavimo būdus:
1.
Naujų socialinio darbo metodų pritaikymas dienos ir
trumpalaikėje socialinėje globoje atsižvelgiant į
lankytojų skirtingas negalias ir jų poreikius.

Atsakingas
darbuotojas

Terminai

Rezultatai
(rodikliai)

Rodiklių įgyvendinimo
procentinė išraiška ir
komentarai

Direktoriaus
pavaduotojas
Vyr. socialinis
darbuotojas

Iki 2018-12-31

Parengtas ir 2018-07-03
patvirtintas Centro lankytojų
teisių chartijos dokumentas ir
viešai pristatytas centro
darbuotojams, lankytojams, jų
tėvams.
Dokumentas paskelbtas
:http://www.dcsviesa.lt/lankyt
ojams/
Parengtas ir patvirtintas 201803-20 lankytojų ir darbuotojų
etikos kodeksas. Dokumentas
paskelbtas
:http://www.dcsviesa.lt/lankyt
ojams/
Parengtas ir 2018-07-03
patvirtintas lankytojų
Įgalinimo koncepcijos aprašas
su aprašu supažindinta
lankytojai, jų tėvai,
darbuotojai. Apraše numatytos
nuostatos įgyvendinamos.
Parengtas ir 2018-07-03
patvirtintas lankytojų
Gyvenimo kokybės
koncepcijos aprašas, su aprašu
supažindinta lankytojai, jų
tėvai, darbuotojai. Apraše
numatytos nuostatos
įgyvendinamos pildant
lankytojo Individualų
socialinės globos planą.

100. %
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2.

Darbuotojų, lankytojų įtraukimas į socialinių paslaugų
planavimą, teikimą, vertinimą.

Vyr. socialinis
darbuotojas

2018 01 01 – 2018
12 31

Įvyko 44 Grupių susirinkimai
kartu su lankytojais.
Lankytojai susirinkimų metu
pateikė 32 pasiūlymus, iš kurių 24
įgyvendinti.
1 paslaugų gavėjui sudaryta
galimybė pagal jo poreikius
palaipsniui pereiti į kitą, pačio
pasirinktą Užimtumo centrą.
Sukurta nauja Socialinio
dalyvavimo ir teisių užtikrinimo
programa
Įvyko 38 Grupių komandų
susirinkimai.

Centro Darbo taryba

Direktoriaus
pavaduotojas

3.

Aktyvinti horizontalų bendradarbiavimą tarp paslaugas
teikiančių socialinių darbuotojų.

Vyr. socialinis
darbuotojas

4.

Periodiškai atnaujinti informaciją internetinėje erdvėje
apie Centre vykdomas veiklas.

Direktoriaus
pavaduotojas

2018 01 01 – 2018
12 31

2018 01 01 – 2018
12 31

Lankytojų įtraukimas priimant
sprendimus.
Įvyko 9 Centro seniūnų
susirinkimai.
Tėvų/globėjų įtraukimas į metinio
plano sudarymą.
Pateikta 15 pasiūlymų, iš kurių 4
įtraukti į metinį planą.
Grupių darbuotojų komandų
įtraukimas į metinio plano
sudarymą.
Pateikta 10 pasiūlymų, iš kurių 4
įtraukti į metinį planą.
Įvyko 18 Socialinių darbuotojų
susirinkimų

Atnaujinta svetainė
www.dcsviesa.lt

Planuoti Grupių susirinkimai 60
per metus.
Įgyvendinta 73 % planuotų
susirinkimų.
75 % įgyvendintų pasiūlymų.
100 % atlieptas paslaugų gavėjo
poreikis.

Vyksta programos tvirtinimo
etapas.
Planuoti Grupių komandų
susirinkimai 60 per metus.
Įgyvendinta 63 % planuotų
susirinkimų.
Įvyko 2 susirinkimai.
Centro tarybos nariai pritarė
pateiktiems 4 dokumentų
projektams.
Planuoti 8 Centro seniūnų
susirinkimai.
Įgyvendinta 113% planuotų
susirinkimų.
27 % įtrauktų pasiūlymų.

40 % įtrauktų pasiūlymų.

Planuota 20 socialinių
darbuotojų susirinkimų.
Įgyvendinta 90 % planuotų
susirinkimų.
100 proc.
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pagal Bendrųjų reikalavimų

5.
6.

7.

Inicijuoti bendrus projektus su Lietuvos ir užsienio
organizacijomis
Organizuoti tarpinstitucinius susitikimus
bendradarbiavimui stiprinti

Direktorius
Direktorius

Iki 2018-12-31

Vystyti bendradarbiavimą su valstybinėmis, savivaldybių
ir nevyriausybinėmis organizacijomis

Direktorius

Iki 2018-12

valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms ir mobiliosioms
programoms aprašą
Bendras tarptautinis projektas su
danais „Menas be sienų“
Atlikta ilgalaikės socialinės
globos įstaigų, kuriose gyvena
dienos centro „Šviesa“ lankytojai
apklausa dėl teikiamų paslaugų
tęstinumo ir palaikymo
Bendradarbiavimo priemonės su
Lietuvos sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija „Viltis“
2018-11- konferencijos darbo
grupės moderavimas.
Teatro studijos spektaklis
konferencijos dalyviams.
Bendradarbiaujant su Lietuvos
socialinių darbuotojų asociacija,
Vilniaus socialinių paslaugų
įstaigų socialinių paslaugų srities
darbuotojams visuomeniniais
pagrindais suorganizuoti 4
renginiai:
2018-06-04 konferencija
„Rytojaus socialinis darbuotojas“
2018-06-14
konferencija „Socialinio
darbuotojo padėjėjo kompetencijų
svarba socialinio darbo komandos
kokybei“ (dalyvavo 84 socialinio
darbuotojo padėjėjai
dirbantys Vilniaus mieste).
2018-09-27 Vilniaus Vingio parke
suorganizuotas renginys
DIDŽIAUSIA LIETUVOS
SAULĖGRĄŽA , kuriame
dalyvavo visų Vilniaus socialinių

Įgyvendinta 50 proc. projekto,
projekto pabaiga – 2019 metais.
100 proc.

100 proc.

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2018 metų veiklos ataskaita

8.

Pritraukti savanorius

Vyr. socialinis
darbuotojas

Visus metus

paslaugų įstaigų darbuotojai ir
vadovai.
2018-10-24 Vilniaus geriausio
socialinio darbuotojo, padėjėjo ir
debiuto apdovanojimai, spektaklis
(dalyvavo 69 Vilniaus socialinių
paslaugų įstaigų darbuotojai).
Vilniaus miesto neįgaliųjų
organizacijoms 2018-12-01 –
2019-01-07 įrengtas kalėdinis
namelis Katedros aikštės mugėje
bei įgyvendinta sklandi kalėdinio
namelio veikla.
2 mokiniai atliko socialinę
praktiką (1 – Vilniaus jėzuitų
gimnazija; 1 – Vilniaus Šv.
Kristoforo progimnazija).
1 savanoris vasaros laikotarpiu
(birželio-liepos mėnesiais).

Planuotas savanorių skaičius
nuo 4 iki 8.
Centro veikloje dalyvavo 4
trumpalaikiai savanoriai,
9 – ilgalaikiai.

1 savanoris rugsėjo-gruodžio
mėnesiais.
Pasirašyta sutartis 2018 09 20 –
2019 05 16 laikotarpiui su
Vilniaus šv .Juozapo kunigų
seminarija (7 propedeutinio kurso
studentai ir ugdytojas).

9.

Periodiškas praktiką atliekančių studentų ir darbuotojų
atsakingų už praktikos atlikimą, praktikos aptarimas

Direktoriaus
pavaduotojas

Visus metus

EST savanorė iš Rusijos (sausiorugsėjo mėnesiais)
Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų rengimo centro,
socialinio darbuotojo padėjėjo
profesinio rengimo programos
moksleivių praktika centre - 15
moksleivių

100 proc. pagal
bendradarbiavimo sutartį
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2.3.Paslaugų kokybės užtikrinimas.
2018 m. atlikta lankytojų ir jų šeimos narių apklausa, buvo išsiųstos 86 anketos, grįžo 64 apklausos
anketos. Apklausos tikslas - gauti grįžtamąjį ryšį apie Dienos centre teikiamų paslaugų kokybę. Šių metų
anketos klausimyne įvestas naujas vertinimo kriterijus – paslaugos teikiamos paslaugos naudingumas.
Paslaugos
pavadinimas:

Transporto

Vertinimas
Gerai
Patenkinamai
Blogai
Naudinga
Iš dalies naudinga

Užimtumo

Sociokultūrinės
Meninių
įgūdžių
ugdymas

94 %
4%
2%
-

91 %
9%
83 %
17 %

94 %
6%
89 %
11 %

Laisvalaikio
organizavim
as
98 %
2%
98 %
2%

Asmens
higienos ir
priežiūros

Informavimas
konsultavimas

Maitinimo
organizavi
mas

99 %
1%
-

97 %
3%
94 %
6%

94 %
5%
1%
-

Trumpalaikė
tęstinė socialinė
globa

93 %
7%
89 %
11 %

2018-12-27 Centro atliktas socialinės globos atitikties socialinės globos normai įsivertinimas. Įvertinimo
metu esminių neatitikimų nebuvo nustatyta.
Eil. Nr.

1.

Vykdomos veiklos (funkcijos)
Dienos centro „Šviesa“ vidaus
kontrolės planinio patikrinimo aktas

2.

Įstaigos veiklos programos
paržiūrėjimas, tikslinimas,
tvirtinimas

3.

Atitikties socialinės globos normai
įsivertinimas. Įsivertinimo rezultatų
paskelbimas.

4.

5.

6.
7.

Agresyvių veiksmų analizavimo
aprašo pildymas

Parengta ir patvirtinta dienos centro
„Šviesa“ lankytojų agresijos ir
pykčio priepuolių prevencinių
veiksmų aprašas
Metinės individualios asmens
veiklos ataskaitos parengimas ir
pateikimas jo šeimai
Asmenų ir šeimos narių apklausa
vertinant paslaugų teikimo kokybę

Teisės aktas/tvarkos
Biudžetinės įstaigos
dienos centro
„Šviesa“ vidaus
kontrolės taisyklės
SRSD direktoriaus
2009.04.20 įsakymas
Nr.734.137-(2.14SR) "Dėl Dienos
centro "Šviesa"
teikiamų paslaugų
sąrašo tvirtinimo"
Socialinės apsaugos
ir darbo ministro
2007-02-20
įsakymas Nr.A1-46
"Dėl socialinės
globos normų aprašo
patvirtinimo" (toliau
– SGN)

SGN

Veiklos
atlikimo
terminas

Kontrolės užtikrinimo
priemonės

2018-02-12

Atlikta

Iki
2018-01-31

Peržiūrėta, patvirtinta

Iki 2018-1231

2018-12-12 atliktas atitikties
įvertinimas

Po kiekvieno
agresijos
(savi)
pasireiškimo
metu

Išanalizuota

SGN

Parengta

SGN

Iki 2018-0930

Parengta, pateikta 2018-1230

Dienos centro
"Šviesa" direktoriaus

Iki 2018-0701

Parengta, pateikta 2018-0930
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Apklausos rezultatų suvestinės
parengimas, paskelbimas

8.

9.

10.

Transporto paslaugų teikimo
tvarkaraščio sudarymas, tikslinimas

Įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licencija 2010-10-25
Nr.3334:
antrinės ambulatorinės sveikatos
priežiūros; vaikų ir paauglių
psichiatrijos,
bendrosios praktikos slaugos
Įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licencija 2010-10-25
Nr.3334:
antrinės ambulatorinės sveikatos
priežiūros; vaikų ir paauglių
psichiatrijos,
bendrosios praktikos slaugos
2 planiniai sveikatos priežiūros
paslaugų vidiniai auditai/auditai
pagal iškilusį poreikį (pandemijos,
ligų protrūkiai ir pan.)

11.

12.

2016-10-24
įsakymas Nr.V-33
"Dėl dienos centro
„Šviesa“
trumpalaikės globos
paslaugų teikimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“
Dienos centro
"Šviesa" direktoriaus
2016-10-24
įsakymas Nr.V-33
"Dėl dienos centro
„Šviesa“
trumpalaikės globos
paslaugų teikimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“
Nacionalinio
visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
Vilniaus
departamento
patikrinimo aktas

Sveikatos apsaugos
ministro 2007-03-02
įsakymas Nr.V-156
"Dėl asmens
sveikatos priežiūros
įstaigų licencijavimo"

Iki 2018-0915

Parengta , nuolat tikslinama
pagal šeimų poreikius.

2018-03-16
Nr. (10-12
15.4.3)PA1063

Pažeidimų nenustatyta

Pažeidimų nenustatyta
2018-10-05
2018-12-13

Maisto tvarkymo subjekto
savikontrolės aktas

Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2008-0929 įsakymas Nr.B1509 "Dėl gyvūninio ir
negyvūninio maisto
tvarkymo subjektų,
priklausančiai mažai
rizikos grupei
informacijos teikimo
valstybinei maisto ir
veterinarijos
tarnybai"

2018-01-29

Maisto tvarkymo kontrolė

Vilniaus valstybinės
maisto ir veterinarijos
tarnybos Viešojo
maitinimo įmonės
patikrinimo aktas

2018-03-07
Nr. 69VMĮP214

Gerosios higienos praktiko
vidaus auditas

Esminių pažeidimų
nenustatyta
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13.

Civilinės saugos būklės patikrinimo
aktas

Centro vidaus kontrolės planinis
patikrinimas:
14.

Vidaus kontrolės patikrinimo aktas
- dienos centro „Šviesa“ plano
įgyvendinimo efektyvumas

Vilniaus miesto
savivaldybės
administracijos

2018-09-21
Nr. A323175/18
(2.1.15-SM1)

Patikrinimo išvada –
patenkinamai
Rekomendacijos
įgyvendintos iki 2019-01-04

Dienos centro
„Šviesa“ vidaus
kontrolės taisyklių
priedas Nr. 1

2018-02-12

Atlikta, išanalizuota

3. Įstaigos ir žmogiškųjų išteklių valdymas:
3.1.įstaigos struktūra, valdymo ir darbo organizavimo pokyčiai;
2018 metais Centro struktūrinės grandys nepakito.
Atsižvelgiant į naujausius teisės aktus ir kt. rekomendacijas bei siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų
kokybę 2018 metais buvo parengti ir patvirtinti šie vykdomieji dokumentai:
1. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ vizija, misija, vertybės.
2. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ kokybės politikos aprašymas.
3. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės
darbo vietoje tvarka.
4. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ darbuotojų atrankos ir išsaugojimo tvarka.
5. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ teisių chartija, atspindinti pagrindines lankytojų teises.
6. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ skundų nagrinėjimo tvarka.
7. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ etikos kodeksas.
8. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ konfidencialumo, paslaugų gavėjo privatumo,
duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas.
9. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ lankytojų ir darbuotojų sveikatos ir saugos
užtikrinimo 2018 metų planas.
10. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ fizinio ir psichologinio fizinio ir psichologinio smurto
prieš lankytojus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas.
11. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ lankytojų įtraukimo į planavimą, teikimą ir vertinimą .
12. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ lankytojų įgalinimo koncepcija.
13. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ lankytojų individualaus plano sudarymo ir įtraukimo į
individualaus planavimo procesą aprašas.
14. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ nuolatinio tobulinimo ir mokymosi sistema.
15. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ darbuotojų asmens duomenų apsaugos politika.
16. Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka.
Darbuotojų darbo užmokestis skelbiamas: www.vilnius.lr ir www.dcsviesa.lt
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3.1. 2018 metų Centro struktūra

DIREKTORIUS (1)

ADMINISTRACIJA

FINANSŲ APSKAITOS SKYRIUS

Direktoriaus pavaduotojas (1)

Vyriausiasis buhalteris (1)
Buhalteris (1)

Personalo specialistas (1)

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS
SKYRIUS
Vyr.socialinis darbuotojas (1)
Socialinis darbuotojas ( 6,75)
Socialinio darbuotojo padėjėjas
(22,25)

DARBINIO UŽIMTUMO IR
SAVIRAIŠKOS SKYRIUS
Užimtumo specialistas - (7,75)

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
SKYRIUS
Gydytojas - psichiatras (0,5)
Bendr. praktikos slaugytojas (1)
Dietistas (0,5)

TRUMPALAIKĖS
SOCIALINĖS GLOBOS
SKYRIUS
Socialinis darbuotojas (1)
Socialinio darbuotojo padėjėjas
(1,5)

ŪKIO SKYRIUS
Ūkio skyriaus vedėjas (1)
Vyr. virėjas (1)
Virėjas (1)
Pagalbinis darbininkas (0,5)
Sandėlininkas (1)
Skalbėjas (0,5)
Darbininkas pastato
priežiūrai (1)
Kiemsargis (1)
Sargas (1,5)
Valytojas (0,5)
Vairuotojas (1)
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3.2. Personalo struktūra ir kaita
Per 2018 m.: 4 darbuotojai iš darbo atleisti patiems prašant. 8 darbuotojai naujai priimti į darbą.
3.3. Darbuotojų veiklos vertinimas, skatinimo ir motyvavimo priemonės
Įgyvendintos darbuotojų motyvacinės priemones:
- 2018-01-(12-14) naujametinė darbuotojų šventė Druskininkuose.
- 2018-06-30 darbuotojų žygis baidarėmis Šventosios upe.
- 2018-09-28 socialinių darbuotojų dienos paminėjimas (Vyno degustacijos pamokos Vyno klube)
- 2018 m. eigoje darbuotojams išmokėtos atlyginimo dydžio premijos.
- Atlikus centro darbuotoja pasitenkinimo ir motyvacijos apklausą, 2018 m. liepos 2 d. buvo
patvirtinta Dienos centro “Šviesa” darbuotojų priėmimo ir išsaugojimo politika.
Bendradarbiaujant su Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, Vilniaus socialinių paslaugų įstaigų
socialinių paslaugų srities darbuotojams visuomeniniais pagrindais suorganizuoti 4 renginiai:
2018-06-04 konferencija „Rytojaus socialinis darbuotojas“ (dalyvavo 78 Vilniaus socialiniai
darbuotojai)
2018-06-14
konferencija „Socialinio darbuotojo padėjėjo kompetencijų svarba socialinio darbo
komandos kokybei“ (dalyvavo 84 socialinio darbuotojo padėjėjai
dirbantys Vilniaus mieste).
2018-09-27 Vilniaus Vingio parke suorganizuotas renginys
DIDŽIAUSIA LIETUVOS SAULĖGRĄŽA , kuriame dalyvavo visų Vilniaus socialinių
paslaugų įstaigų darbuotojai ir vadovai.
2018-10-24 Vilniaus geriausio socialinio darbuotojo, padėjėjo ir debiuto apdovanojimai,
spektaklis (dalyvavo 69 Vilniaus socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai).
Vilniaus miesto neįgaliųjų organizacijoms 2018-12-01 – 2019-01-07 įrengtas kalėdinis namelis
Katedros aikštės mugėje bei įgyvendinta sklandi kalėdinio namelio veikla.

-

3.4. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas.
Eilės
nr.

Mokymų data

1. 2018-12-05

2. 2018-11-16

3. 2018-12-14
4. 2018-12-14
5. 2018-12-14
6. 2018-06-22
7. 2018-06-28

Mokymų pavadinimas

Mokymų
teikėjai

Pareigos

Kad visi būtų pasirengę pastebėti
savižudybės pavojų

safeTALK

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

Kitokie projektai

Socialinis
darbuotojas

Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Kad visi būtų pasirengę pastebėti
savižudybės pavojų
Kad visi būtų pasirengę pastebėti
savižudybės pavojų
Kad visi būtų pasirengę pastebėti
savižudybės pavojų
Kad visi būtų pasirengę pastebėti
savižudybės pavojų
Kad visi būtų pasirengę pastebėti
savižudybės pavojų

safeTALK
safeTALK
safeTALK
safeTALK
safeTALK

Socialinis
darbuotojas
Socialinio darbuotojo
padėjėjas
Socialinio darbuotojo
padėjėjas
Socialinis
darbuotojas
Užimtumo
specialistas

Val.

4

11

4
4
4
4
4
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8. 2018-12-14
9. 2018-12-14
10. 2018-12-14

11. 2018-11-16

12. 2018-11-16

13. 2018-11-16

14. 2018-11-16

15. 2018-11-16

16. 2018-11-16

17. 2018-11-16

18. 2018-11-16

19. 2018-11-16

20. 2018-11-16

21. 2018-11-16

22. 2018-11-16

23. 2018-11-16

24. 2018-11-16

Kad visi būtų pasirengę pastebėti
savižudybės pavojų
Kad visi būtų pasirengę pastebėti
savižudybės pavojų
Kad visi būtų pasirengę pastebėti
savižudybės pavojų
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir

safeTALK
safeTALK
safeTALK

Socialinis
darbuotojas
Socialinis
darbuotojas
Užimtumo
specialistas

4
4
4

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinis
darbuotojas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinis
darbuotojas

11

Kitokie projektai

Socialinis
darbuotojas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11
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25. 2018-11-16

26. 2018-11-16

27. 2018-11-16

28. 2018-11-16

29. 2018-11-16

30. 2018-11-16

31. 2018—06-04
32. 2018-06-04
33. 2018-06-04

34. 2018-11-16

35. 2018-06-04
36. 2018-06-11,13
2018-0611iki15
2018-0738.
25iki29
37.

39. 2018-10-25

mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Raktas į sutarimą: Išgirsti ir būti
išgirstiems
Socialinis darbuotojas rytojaus
perspektyvoje
Socialinis darbuotojas rytojaus
perspektyvoje
Socialinių paslaugų įstaigų,
teikiančių nestacionarias ir
mišrias socialines paslaugas,
darbuotojų komandiniai mokymai
Socialinis darbuotojas rytojaus
perspektyvoje
Suaugusių asmenų, turinčių proto
negalią, įgalinimas atstovauti save
Tikra draugyste su kitais, savimi
ir gyvenimu
Gyvybinės jėgos. Gyvybinių jėgų
atstatymas
Socialinio darbuotojo profesinis
tapatumas kintančioje
visuomenėjė

40. 2018-11-09

Tinkamas pragyvenimo lygis ir
socialinė apsauga

41. 2018-11-09

Tinkamas pragyvenimo lygis ir
socialinė apsauga

42. 2018-10-24
43. 2018-10-24
44. 2018-10-24
45. 2018-03-13

LSDA Vilniaus skyriaus
stiprinimo galimybės
LSDA Vilniaus skyriaus
stiprinimo galimybės
LSDA Vilniaus skyriaus
stiprinimo galimybės
Dailės kūrinių suvokimas ir
interpretacija

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinis
darbuotojas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

11

Kitokie projektai

Užimtumo
specialistas

11

Gyvenimo ir
tikėjimo institutas

Direktoriaus
pavaduotoja

22

LSDA

Direktorė

4

LSDA

Socialinis
darbuotojas

4

Kitokie projektai

Vyr. socialinis
darbuotojas

11

LSDA
Viltis
Viltis
Kauno Valdorfo
m-kla
MRU
Viltis/Neįgaliųjų
reikalų
departamentas
Viltis/Neįgaliųjų
reikalų
departamentas
LSDA Vilniaus
skyrius
LSDA Vilniaus
skyrius
LSDA Vilniaus
skyrius
Meno istorijos
mokykla

Vyr. socialinis
darbuotojas
Užimtumo
specialistas
Užimtumo
specialistas
Užimtumo
specialistas

4
24
20
22

Socialinis
darbuotojas

6

Socialinis
darbuotojas

8

Užimtumo
specialistas

8

Socialinis
darbuotojas
Užimtumo
specialistas
Socialinio darbuotojo
padėjėjas
Užimtumo
specialistas

2
2
2
16
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46. 2018-06-06

47. 2018-04-05
48. 2018-10-18
49. 2018-06-14

50. 2018-06-14

51. 2018-06-14

52. 2018-06-14

53. 2018-10-4,5,19

54. 2018-10-4,5,19

55. 2018-10-4,5,19

Istorijų pasakojimų metodas –
efektyvus mokymo būdas
perteikti žinias bei ugdyti mokinių
socialinį ir emocinį intelektą
Slaugos aktualijos. 2018 m
pavasario sesija
Slaugos aktualijos. 2018 m.
rudens sesija
Socialinio darbuotojo padėjėjo
kompetencijų svarba socialinio
darbo kokybei
Socialinio darbuotojo padėjėjo
kompetencijų svarba socialinio
darbo kokybei
Socialinio darbuotojo padėjėjo
kompetencijų svarba socialinio
darbo kokybei
Socialinio darbuotojo padėjėjo
kompetencijų svarba socialinio
darbo kokybei
Asmeninio asistento darbo
ypatumai teikiant paslaugas
asmenims, turintiems negalią bei
jų šeimoms
Asmeninio asistento darbo
ypatumai teikiant paslaugas
asmenims, turintiems negalią bei
jų šeimoms
Asmeninio asistento darbo
ypatumai teikiant paslaugas
asmenims, turintiems negalią bei
jų šeimoms

Valstybės
institucijų kalbų
centras

Užimtumo
specialistas

Nacionalinis
mokymų centras
Nacionalinis
mokymų centras

Bendrosios praktikos
slaugytoja
Bendrosios praktikos
slaugytoja

LSDA

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

4

LSDA

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

4

LSDA

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

4

LSDA

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

4

Neįgaliųjų reikalų
departamentas

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

24

Neįgaliųjų reikalų
departamentas

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

24

Neįgaliųjų reikalų
departamentas

Socialinio darbuotojo
padėjėjas

24

6

8
8

4. Investicijos ir priemonės, gerinančios įstaigos materialinę bazę.
Įgyvendintos materialinės bazės gerinimo priemonės:
1. Biuro baldai ( spintos, stalai, minkštasuoliai, kėdės)
2.Grindų dangos įrengimas
3. Kompiuterinė įranga ir reikmenys (kompiuteriai, spausdintuvai, monitoriai)
4. Internetinės svetainės sukūrimas
5. Sieninių kondicionierių įrengimas
6. Salės ir scenos įgarsinimo ir apšvietimo įrengimas
7. Paveikslų pakabinimo sistema

2400,39
4275,70
3301,73
2226,40
3994,41
10422,57
654,48

2018 m. Centro atliktų viešųjų pirkimų informacija:
Prekės
112493,60
Paslaugos
40814,02
Darbai
4441,98
5. Projektinė veikla
Projekto pavadinimas
Integracinės parodos ir spektakliai, koncertai:

Fondas

Vykdymo
laikotarpis
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1. XVIII
1
regioninis vaikų ir jaunimo menų
Naujos Vilnios
2018 03 01-26
festivalis
.
“Vieversėlis” dailės, tekstilės ir
kultūros centras
keramikos studijų darbų paroda „Vaišių stalas“
2. 2Tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis
Bendradarbiavim 2018 05 23
„Širdys
.
vilčiai plaka“ teatro trupė pasirodė su
as su Panevėžio
spektakliu „Barbora ir Augustas“
jaunuolių dienos
centru
3. „Vilties“ bendrijos konferencijoje Lenkų
Lietuvos
2018 11 09
kultūros rūmuose atidarymas TTT spektakliu
sutrikusio
„Akmens sriuba“
intelekto žmonių
globos bendrija
"Viltis"
4. Centro atstovai dalyvavo neįgaliųjų sąjungos
Vilniaus
2018 11 30
organizuojamame renginyje „Abilimpiada“.
neįgaliųjų sąjunga
5. Kupiškyje festivalyje „Akimirkų lietus“.
Spektaklis „Akmens sriuba“

Bendradarbiavim
as su Kupiškio
krašto žmonių su
negalia sąjunga
(KKŽNS)
6. Kaune festivalyje „Repriza“. Spektaklis
Bendradarbiavim
„Barbora ir Augustas“
as su Kauno
neįgaliojo
jaunimo
užimtumo centras
(KNJUC)
7. Tarptautiniame VIII teatrų festivalyje „Begasas“ Lietuvos žmonių
Spektaklis. „Barbora ir Augustas“
su negalia sąjunga
(LŽNS)
8. Koncertų ciklas “Dainuoju su žvaigžde” 4
Kultūros
koncertai
ministerijos
fondas
9. Dariaus Jočio tapybos personalinė paroda Naujos Bendradarbiavim
Vilnios ligoninėje
as su Naujos
Vilnios
respublikine
ligonine
10. Batikos darbų paroda Valakampių reabilitacijos
Bendradarbiavim
centras
as su Valakampių
reabilitacijos
centru
Bendradarbiavimas su užsienio organizacijomis:
1. Danų – lietuvių projektas „KŪRIBINĖ VEIKLA Bendradarbiaujan
BE SIENŲ“
t su „Vilties“
bendrija
Bendradarbiavimas su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis:
1. „Savęs atstovavimo“ mokymuose asmenims
Lietuvos
Šventojoje dalyvavo 10 asmenų ir 10 darbuotojų. sutrikusio
intelekto žmonių
globos bendrija
"Viltis"

2018 09 20

2018 11 23

2018 11 16
2018 lapkričio
gruodžio mėn.
2018 balandžio
mėn.

2018 gruodžio
mėn.

2018 10 22-27

2018 06 10-15
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2. „Savęs atstovavimo“ mokymų asmenims su
Lietuvos
2018 11 09
negalia Palangoje pristatymas „Vilties“ bendrijos sutrikusio
konferencijoje Lenkų kultūros rūmuose
intelekto žmonių
globos bendrija
"Viltis"
3. Metodinė pagalba nevyriausybinėms
„Betzatos“
Metų eigoje
bendruomenė
organizacijoms.
Kauno arkos
bendruomenė
4. 6 lankytojų darbinių įgūdžių lavinimo praktika
realioje darbinėje aplinkoje kavinėje „Pirmas
blynas“

Kavinė „Pirmas
blynas“

Nuo 2018 09 25
kiekvieną
antradienį

Bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis:
Bendradarbiavimo su mokymo įstaigomis plėtojimo tikslas: kuo daugiau jaunimo susipažintų su
asmenimis ir įgytų pozityvią bendravimo su neįgaliaisiais patirtį.
1. Moksleivių iš Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinio rengimo centro Socialinio
darbo padėjėjų specialybės praktika Centre
2. Studentų suorganizuota išvyka į Oro uostą

3. VDU studentės atlikusios praktika centre darbo
apie bendravimo gaires pristatymas
4. MRU Studentų 4 vizitai

Vilniaus paslaugų
verslo darbuotojų
profesinio
rengimo centras
Vilniaus paslaugų
verslo darbuotojų
profesinio
rengimo centras
VDU

2018 09 -12
Kiekvieną
ketvirtadienį

MRU

2018 rugsėjisspalis
2018 spalis-gruodis

2018 04 05

2018 12 07

5. VK Studentų 2 vizitai
Vilniaus kolegija
9 sportinės išvykos ir draugiškas susitikimas su
studentais Vilniaus kolegijoje.
Bendradarbiavimo su Užupio respublikoje esančiomis įstaigomis plėtojimas:
Bendradarbiavimo su Užupio respublikoje esančiomis įstaigomis plėtojimas, kurio tikslas, kad kuo
daugiau jaunimo susipažintų su asmenimis ir įgytų pozityvią bendravimo su neįgaliaisiais patirtį
1. Užupio Kalėdinės eglės puošybai sukurti žaislai.
2. P. Vileišio mokyklos šeštos klasės moksleivių
viešnagė Centre. Visuomenės humaniško
požiūrio formavimo į asmenis priemonė.
3

„Užupiuko“ vaikų darželio auklėtiniai gamino
kalėdinius žaislus centro asmenims. Dovana.

Asociacija
„Užupio
respublika“
P. Vileišio
progimnazija

„Užupiuko“
darželis

2018 12 16

2018 11 14

201
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4 Užupio gimnazijos moksleivių koncertas Centre. Užupio gimnazija 2018 12 12
Dalyvavimas tradicija tapusiose mugėse bei naujų erdvių mugėms paieška:
1. Kalėdų miestelyje, Katedros aikštėje, Centras Vilniaus miesto
2018 12 01 –
inicijavo ir koordinavo mugėje dalyvavusių kultūros centras
2018 01 07
organizacijų dalyvius.
2018 12 012019 01 07
2. Kaziuko mugė
Vilniaus Jėzuitų
2018 03 04
gimnazija
3. Kaziuko mugė
4. Tėvų šventė – mugė
5. Kalėdinė labdaros mugė
6. Kalėdinė mugė

Lietuvos
Respublikos
seimas
Dienos centras
„Šviesa“

2018 04 12

Vilniaus miesto
savivaldybė
Vilniau kolegija

2018 12 12

2018 05 18

2018 12 13

7. Kalėdinė mugė

Lietuvos
2018 12 19
Respublikos
seimas
Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos (EQUASS) projektas:
8. Parengti, patikslinti 22 dokumentai, užtikrinantys Europos socialinis
teikiamų paslaugų kokybę
fondas
Renkami ir apibendrinami socialinių paslaugų
teikimo rezultatai ir pridedamoji vertė:
1. - Darbuotojų asmeninio ugdymosi, nuolatinio
mokymosi ir tobulėjimo rezultatai.
2. - Lankytojų teisių skatinimo ir užtikrinimo
kasdieniame darbe rezultatai.
3. - Partnerysčių teikiamos naudos
Centrui
rezultatai.
4. - Lankytojų įtraukimo į paslaugų planavimą,
teikimą ir vertinimą rezultatai.
5. - Lankytojų įgalinimo rezultatai.
6. - Lankytojų gyvenimo kokybės gerinimo
rezultatai.
7. - Įtraukimo į Individualių planų rengimą
rezultatai.
8. - Paslaugų teikimo tęstinumo rezultatai.
9. - Naudos ir lankytojų pasitenkinimo rezultatai.
10. - Lyginimosi su kitais paslaugų teikėjais
rezultatai.

Iki 2018-12-31
Surinkti duomenys
reikalingi rezultatų
apibendrinimui

6. 2018 m. Finansiniai ištekliai

Gautas finansavimas:

2018.12.31
EUR

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2018 metų veiklos ataskaita
Savivaldybės biudžeto lėšos (02 programa)
Savivaldybės biudžeto Spec. lėšos (SP02 programa)
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (02 programa)

93300

Savivaldybės biudžeto Tarpusavio atsiskaitymų lėšos (02 programa)

Viso:

Iš jų išleista:
Darbo užmokesčiui su SODRA
Kitoms įstaigos reikmėms
Už suteiktas paslaugas surinkta lėšų

775185,80
59400

936085,80
760100
153177,25
68369,56

Nupirktas ilgalaikis turtas viso: 8499,28eur, automobilis - 29989 eur.

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“
direktorė

Jūratė Tamašauskienė

