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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 – paslaugų gavėjai.  

- Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“ –  toliau dokumente – Centras; 

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamentas – 

toliau dokumente – Departamentas. 

 

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 tikslas – teikti dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas 

asmenims, turintiems proto ir kompleksinę negalią (toliau – paslaugų gavėjai), siekiant palaikyti socialinius 

ryšius su visuomene ir įveikti socialinę atskirtį. 

2017 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 psichologinę-

psichoterapinę 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 paslaugų gavėjų dienos veiklą; 

- tvarkė paslaugų gavėjų 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).  

Paslaugų gavėjų statistiniai rodikliai:  

Rodiklio pavadinimas 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Paslaugų gavėjai: Vnt. Proc. Vnt. Proc. Vnt. Proc. 

Vietų skaičius 72 100 72 100 72 100 
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Paslaugų gavėjų lankomumo dinamika: 

  

Komentaras:  

2015 m. Centras, atliko dienos socialinių paslaugų teikimo optimizaciją t. y. senyvo amžiaus ir silpnos 

sveikatos paslaugų gavėjams pasiūlė centrą lankyti ne visas svaitės dienas. Optimizacija atlikta pasitelkiant 

asmenis, atvykstančius iš Valakampių socialinių paslaugų namų ir Vilniaus vaikų ir jaunimo pensiono. 

2017 m. iki 88 paslaugų gavėjų,  suminis 2017 metais lankytų dienų skaičius, lyginant su 2016 m.  sumažėjo 

3,5. Šį sumažėjimą galima pagrįsti prastėjančia senstančių paslaugų gavėjų, lankančių Centrą bei jų 

tėvų/globėjų sveikata, šeimų, iš kurių atvyksta paslaugų gavėjai. 2017 m. aiškinantis kelių paslaugų gavėjų 

nelankymo priežastis, išaiškėjo, kad Centro teikiamos paslaugos netenkina paslaugų gavėjų poreikių, nes 

asmenys neturi proto negalios arba ji yra nežymi. Po poreikių pervertinimo paslaugų gavėjams netikslingos 

paslaugos neteikiamos.   

 

Paslaugų gavėjų skaičius 86 119 87 121 88 122 

Pagal lytį:       

Vyrai  44 51 46 53 47 53 

Moterys 42 49 41 47 41 47 

Pagal darbingumo lygį:       

10 %  1 1 1 1 1 1 

15 %  1 1 3 3 3 3 

20 % 56 65 54 62 56 64 

25 % 5 6 5 6 5 6 

30 % - - 1 1 1 1 

35%  19 22 22 25 21 24 

Sunkią negalią turintys,  

gaunantys valstybės dotaciją 

32 37 37 42 38 43 

 2015 2016 2017 
Metų 

mėnuo  

Darbo 

dienų 

skaičius 

(72x mėn. 

d. skaičius) 

Lankyta 

dienų  

 

Proc. Darbo 

dienų 

skaičius 

(72x mėn. 

d. skaičius) 

Lankyta 

dienų  

 

Proc. Darbo 

dienų 

skaičius 

(72x mėn. 

d. skaičius) 

Lankyta 

dienų  

 

Proc. 

Sausis 1512 1225 81 1440 1156 80 1584 1165 74 

Vasaris 1368 1098 80 1440 1153 80 1368 1036 76 

Kovas  1512 1304 86 1512 1314 87 1656 1261 76 

Balandis 1512 1303 81 1512 1238 82 1368 1098 80 

Gegužė  1440 1180 82 1584 1275 80 1584 1226 77 

Birželis  1512 1047 70 1512 1009 67 1584 1053 66 

Liepa  1584 693 44 1440 610 42 1440 638 44 

Rugpjūtis 1512 538 36 1584 426 27 1584 406 26 

Rugsėjis  1584 1229 78 1584 1276 81 1512 1137 75 

Spalis  1584 1336 84 1512 1212 80 1584 1222 77 

Lapkritis  1512 1285 85 1512 1258 83 1512 1226 81 

Gruodis  1512 1231 82 1512 1186 78 1368 991 72 

Viso: 18.144 13.469  18.144 13.113  18.144 12.459  



  Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“  2017 metų veiklos ataskaita  
 

 

Trumpalaikė socialinė globa: 

 Trumpalaikė socialinė globa „tęstinė“ (patvirtintos 6 trumpalaikės socialinės globos vietos) 

  

 

Komentaras: išanalizavus trumpalaikių socialinės globos paslaugų poreikį paslaugų gavėjams, paaiškėjo, 

kad  90 % paslaugomis naudojasi pastovūs, sunkią negalią turintys asmenys (autizmo spektro sutrikimas, 

sunki proto negalia, sudėtingi elgesio sutikimai).  

 

 

 

 

 

 

 

 2015  2016  2017 

Metų 

mėnuo  

Paslaugų 

gavėjų 

pasinaudojusių  

tęstinės 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

skaičius 

Pasinaudota 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

(paromis) 

Paslaugų 

gavėjų 

pasinaudojusių  

tęstinės 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

skaičius 

Pasinaudota 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

(paromis) 

Paslaugų 

gavėjų 

pasinaudojusių  

tęstinės 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

skaičius 

Pasinaudota 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

(paromis) 

Sausis 7 63 7 67 8 55 

Vasaris 7 49 7 66 6 46 

Kovas  7 65 8 80 5 44 

Balandis 7 64 8 62 7 44 

Gegužė  8 70 7 57 6 48 

Birželis  8 70 8 61 8 51 

Liepa  7 35 9 50 7 37 

Rugpjūtis 6 47 5 36 2 27 

Rugsėjis  10 63 6 51 8 49 

Spalis  7 60 7 50 8 59 

Lapkritis  6 79 5 43 7 58 

Gruodis  7 68 10 56 8 46 

Viso 

paslaugų: 

87 733 87 679 80 564 
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Paslaugų teikimo rodikliai pagal 2017 m. vykdytas programas:  

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

Socialinio darbo paslaugos:  

1. Paslaugų gavėjų veiklos 

organizavimo, atsižvelgiant į jų 

poreikius, programa 

 

Grupių 

socialiniai 

darbuotojai 

(komandų 

vadovai) 

72 88 88  Įvyko 67 Grupių susirinkimai 

(Grupių protokolai) 

 

Paslaugų gavėjai pateikė 34 

pasiūlymą iš jų įgyvendinti 28  

(Grupių protokolai) 

 

Įvyko 3 Atvejų analizės (Audio 

įrašai) 

 

Rasta 16 sprendimų dėl negalios 

ypatumų proceso metu (Įrašai 

Grupių bylos) 

 

61 paslaugų gavėjas turi galimybę 

įgyvendinti pasirinktą pareigybę 

Centre (ISGP) 

Planuota 96 Grupių susirinkimai per 

metus. Įgyvendinta 67 %. 

  

Įgyvendinta 82 % paslaugų gavėjų  

pasiūlymų. 

 

 

100 % atliepta į poreikius. 

 

 

100 % atliepta į poreikius. 

 

 

 

69 % paslaugų gavėjų turi pasirinktas 

pareigas. 

2. Individualių paslaugų gavėjų 

veiklos programų sudarymo 

programa 

Socialinis 

darbuotojas  

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas   

72 88 1 kartą per 

mėnesį darbinio 

užimtumo 

programa 

 

1 kartą per 

metus 

Individualios 

socialinės 

globos 

programos 

Paslaugų gavėjams sudarytos sąlygos 

išsakyti savo nuomonę pasirenkant 

veiklų programas. Juose skleistis ir 

realizuoti savo gebėjimus (asmens 

pasirinkimų suvestinės).  

 

 

100 % paslaugų gavėjų sudaroma 

galimybė pasirinkti darbinį 

užimtumą.  

 

 

100 % paslaugų gavėjų sudaroma 

galimybė pasirinkti individualią 

programą. 

 

3. Ryšių su Užupio bendruomene 

formavimo ir  stiprinimo 

programa 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

72 88  Bendradarbiavimas su vaikų darželiu 

„Užupynė“ – 1 renginys.  

Bendradarbiavimas su asociacija 

„Užupio respublika“  - 3 renginiai. 

 Grįžtamas ryšys – 40 % (2 renginių 

partnerio padėkos dalyvavusiems 

asmenims).  

Kitų Užupio partnerių grįžtamasis 

ryšys ir lūkesčiai  nebuvo matuojami. 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

Bendradarbiavimas su Užupio meno 

inkubatoriumi – 1 tarptautinis 

renginys.  

2018 m. planuojama apklausti visus 

Centro partnerius dėl 

bendradarbiavimo lūkesčių ir jų 

įgyvendinimo.  

Darbo terapijos ir užimtumo paslaugos:  

4. Medžio darbų  dirbtuvės 

programa 

Medžio 

dirbtuvės 

vadovas  

7 26 4 kartą per 

savaitę 

Patobulinta technika dirbant 

rankiniais medienos apdirbimo 

įrankiais. 

 

Pagaminta naujų gaminių.  

Įgyvendinta 87 % planuotų paslaugų 

(planuota 52 - įgyvendinta 45).  

 

 

40 % gaminių realizuota mugėse.  

5. Žvakių gaminimo programa Žvakių 

dirbtuvės 

vadovas 

12 64 4 kartą per 

savaitę 

1 paslaugų gavėjas naujai susipažino 

su žvakių gamybos technika. 

 

63 paslaugų gavėjai patobulino 

žvakių gamybos įgūdžius. 

 

Sukurtas naujas Kalėdinės žvakės 

modelis „Žvaigždė“. 

 

Pagaminta 470 žvakių. 

2 % paslaugų gavėjų susipažino su 

nauja žvakių technika. 

 

98 % paslaugų gavėjų patobulino jau 

turimus žvakių gamybos. 

 

100 % (planuota sukurti 1 naują 

žvakės modelį). 

 

60 % žvakių realizuota mugėse 

40 % žvakių dovanota Centro 

svečiams 

6. Mezgimo dirbtuvės programa Mezgimo 

dirbtuvės 

vadovas 

12 54 4 kartą per 

savaitę 
1 paslaugų gavėjas susipažino su 

mezgimo dirbtuvės veikla. 

 

53 paslaugų gavėjai patobulino jau 

turimus mezgimo įgūdžius. 

 

Sukurtas naujas gaminys, adaptuotas 

neįgaliųjų galimybėms - „Šuniukas“. 

2 % paslaugų gavėjų susipažino su 

mezgimo dirbtuvės veikla. 

 

98 % paslaugų gavėjų patobulino jau 

turimus mezgimo įgūdžius. 

 

100 % (planuota sukurti 1 naują 

gaminį). 

7. Mokomosios virtuvės programa Mokomosios 

virtuvės 

vadovas  

12 63 4 kartą per 

savaitę 

Kartu su paslaugų gavėjais pagaminta 

20 patiekalų, vienas iš jų – tradicinis 

afrikietiškas troškinys, gaminome 

kartu su savanoriu iš Ganos. 

 

Peržiūrėta 24 mokomųjų vaizdo įrašų 

apie maisto ruošą. 

 

100 % paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys.  
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

63 paslaugų gavėjai mokėsi 

savarankiškai apsipirkti parduotuvėje, 

gaminti patiekalą, padengti stalą, 

susitvarkyti savo darbo vietą, plauti 

indus. 

 

Pagaminta 300 vnt. reprezentuojančių 

Centrą maišelių. 

100 % paslaugų gavėjų įgijo 

apsipirkimo, maisto gaminimo, stalo 

serviravimo, darbo vietos sutvarkymo 

įgūdžius.  

 

 

70 % maišeliai realizuota mugėse. 

20 % maišelių dovanota Centro 

svečiams 

8. Kompiuterinio raštingumo 

programa 

Kompiuterių 

klasės vadovas 

12 55 4 kartą per 

savaitę 

20 paslaugų gavėjų patobulino 

įgūdžius naudotis kompiuteriu 

(valdyti pelytę, naudotis klaviatūra). 

 

5 paslaugų gavėjai patobulino teksto 

rinkimo įgūdžius. 

 

5 paslaugų gavėjai patobulino skaičių 

rinkimo įgūdžius. 

 

10 paslaugų gavėjų žaidė 

lavinamuosius stalo žaidimus. 

 

10 paslaugų gavėjų patobulino 

esamus įgūdžius naudotis internetu: 

klausytis muzikos (youtube), 

naudotis „Google“ paieškos sistema. 

 

5 paslaugų gavėjai mokėsi naudotis 

naujienų portalais (15 min.lr, Delfi). 

37 % paslaugų gavėjo patobulino 

įgūdžius naudotis kompiuteriu. 

 

 

9 % paslaugų gavėjų patobulino 

teksto rinkimo įgūdžius. 

 

9 % paslaugų gavėjų patobulino 

skaičių rinkimo įgūdžius. 

 

18 % paslaugų gavėjų žaidė 

lavinamuosius stalo žaidimus. 

 

18 % paslaugų gavėjų patobulino 

esamus įgūdžius naudotis internetu. 

 

 

 

9 % paslaugų gavėjų mokėsi naudotis 

naujienų portalais. 

9. Suvenyrų gamybos programa Suvenyrų 

dirbtuvės 

vadovas 

12 58 4 kartą per 

savaitę 

58 paslaugų gavėjai patobulino 

„papjė mašė“ technikos įgūdžius: 

Plėšymas, klijavimas, 

sluoksniavimas, formos dažymas, 

dekoravimas. 

Naudojant “ papjė mašė“ techniką 

pagaminta: 

100 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

42 vnt. naujametinių dekoracijų – 

žaislų. 

Pagaminta ir Išdekoruota 12 vnt. 

kaukių. Bendras projektas + paroda 

„Nuspalvink kaukę“ su dailės studija.  

Pagaminta ir išdekoruota 9 vnt. 

kaukių naujametiniam renginiui. 

Teatro studijai pagaminta 6 vnt. 

kaukių naujam spektakliui „Akmens 

sriuba“. 

58 paslaugų gavėjai patobulino 

turimus siuvimo įgūdžius: 

dygsniavimas, medžiagos kirpimas. 

Pasiūta 13 vnt. velykinių suvenyrų. 

20 % dekoracijų realizuota mugėse. 

 

 

100 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

 

100 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

100 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

 

100 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

 

10 % suvenyrų realizuota mugėse.  

10. Tekstilės dirbtuvės programa Tekstilės 

studijos vadovas 

5 57 4 kartą per 

savaitę 

14 paslaugų gavėjų patobulino 

vėlimo šlapiuoju būdu techniką. 

 

Sukurta naujų gaminių naudojant 

skirtingas technikas: audimo, vėlimo 

ir tapymo ant audinio (20 angelų, 10 

zuikių, 10 batikos paveikslų) 

60  %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

Sociokultūrinės, ugdymo  ir laisvalaikio organizavimo  paslaugos:  

11. Socialinių - akademinių įgūdžių 

ugdymo programa 

Socialinių 

įgūdžių 

lavinimo 

dirbtuvės 

vadovas 

12 56 4 kartą per 

savaitę 

Įvertinti 2 naujų paslaugų gavėjų 

turimi mokykliniai įgūdžiai. 

Palaikyti 56 paslaugų gavėjų turimi 

komunikaciniai įgūdžiai. 

Įtvirtinti  36 paslaugų gavėjų rašymo 

įgūdžiai 

Įtvirtinti 12 paslaugų gavėjų skaitymo 

įgūdžiai 

4 % paslaugų gavėjų įvertinti turimi 

mokykliniai įgūdžiai. 

 

100 % paslaugų gavėjų palaikyti 

turimi komunikaciniai įgūdžiai. 

 

64 % paslaugų gavėjų įtvirtinti 

rašymo įgūdžiai. 

 

21 % paslaugų gavėjų įtvirtinti 

skaitymo įgūdžiai. 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

Įtvirtinti 8 paslaugų gavėjų 

skaičiavimo įgūdžiai. 

Ugdytas 56 paslaugų gavėjų 

gebėjimas atstovauti sau, ugdant 

socialinį elgesį. 

Ugdytas 56 paslaugų gavėjų 

kūrybiškumas dirbant drauge grupėje 

(išbandyta nauja užimtumo veikla-

socialiniai žaidimai). 

14 % paslaugų gavėjų įtvirtinti 

skaičiavimo įgūdžiai. 

 

100 % paslaugų gavėjų ugdytas 

gebėjimas atstovauti sau, ugdant 

socialinį elgesį. 

 

100 % paslaugų gavėjų ugdytas 

kūrybiškumas dirbant drauge grupėje. 

12. Kasdieninių gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Grupių 

socialiniai 

darbuotojai 

(komandų 

vadovai) 

72 38 38 38 asmenims su sunkia negalia, 

atsižvelgiant 5 asmens pageidavimus, 

paskirti socialinių darbuotojų 

padėjėjai, kurie nuolatos padeda 

atlikti kasdieninio gyvenimo 

funkcijas ir juos prižiūri. , taip 

padėdami asmeniui gyventi visavertį 

gyvenimą.  

 

100 % paslaugų gavėjų atliepti 

kasdienių gyvenimo įgūdžių 

poreikiai. 

13. Alternatyvaus ugdymo paslaugų 

gavėjams, turintiems labai sunkią 

negalią, programa 

Užimtumo 

specialistas 

individualiai 

veiklai 

5 39 5 kartą per 

savaitę 

Piktogramų metodikos taikymas (21 

supažindinta, 5 įsisavina labai  gerai, 

3 reikia daugiau laiko. 

 

Individualių užsiėmimų metodų 

taikymas kiekvienam asmeniui  

 

Sensomotorinis stimuliavimas 

 

Su 10 asmenų buvo dirbama ties 

emocijų, elgesio valdymu, kalbama 

apie įpročius, nuotaikas, siekiant 

savęs supratimo ir kokybinio 

pasikeitimo 

 

Savęs suvokimo užsiėmimai (dirbta 

su 3 , 1 naujai atsiskleidė 

Keitėsi vadovas 

 

60 % paslaugų gavėjų pasitenkinimas 

– grįžtamasis ryšys. 

 

 

 

 

 

 

14. Dailės studijos veiklos programa Dailės studijos 

vadovas 

5 40 3 kartai per 

savaitę 

 

 

Keitėsi vadovas 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

2 personalinės parodos. 

 

 

3 grupinės parodos. 

 

 

Išbandyta grotažo technika. 

 

Apimtinių kaukių dekoravimas. 

 

Sukurta naujų kūrinių skirtingomis 

technikomis. 

100 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

100 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

 

15. Keramikos studijos veiklos 

programa 

Keramikos 

studijos vadovas 

5 42 2 kartą per 

savaitę 

2 parodos. 

2 parodos – mugės.  

 

Dalyvavimas visuomenėje 

ekspozicinėse erdvėse, 

profesionaliems menininkams 

skirtose erdvėse.  

 

Sukurtos naujos kompozicijos, darbų 

kolekcijos mugėms, dovanoms. 

 

Naudotos įvairios užduotys 

skatinančios kūrybiškumą. 

85 %  planuotų renginių 

 

 

100 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

16. Muzikos studijos veiklos 

programa 

Muzikos 

studijos vadovas 

8 81 4 kartą per 

savaitę 

2 festivaliai  

 

5 koncertiniai pasirodymai. 

 

Išmokta naujų instrumentinių, 

vokalinių, instrumentinių - vokalinių 

kūrinių, šokių. 

Keitėsi muzikos studijos vadovai 

60 % 

 

70 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

17. Teatro terapijos studijos veiklos 

programa 

Teatro studijos 

vadovas 

9 31 2 kartą per 

savaitę 

Dalyvavimas 3 tarptautiniuose teatro 

festivaliuose. 

 

Sukurtas naujas spektaklis „Parduotas 

brolis“. 

 

100 % paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

Sunkesnės negalios paslaugų gavėjai, 

padedami paslaugų gavėjų turinčių 

lengvesnę negalią, įsijungė į bendrą 

kūrybinį procesą. 

100 % paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

18. Socialinių įgūdžių natūralioje 

aplinkoje lavinimo programa 

Grupių 

socialiniai 

darbuotojai 

(komandų 

vadovai) 

72 88 Pagal metinį 

planą 

62 apsilankymai natūralioje aplinkoje Planuota 59 apsilankymai per metus. 

Įgyvendinta 105 % 

 

Paslaugų gavėjų grįžtamasis ryšys dėl 

apsilankymo natūralioje aplinkoje 

veiksmingumo (teigiami atsiliepimai, 

naujos žinios, nauji įgūdžiai bei 

palaikomi jau esami ryšiai natūralioje 

aplinkoje).  

 

Dalis apsilankymų natūralioje 

aplinkoje organizuota ne pagal metinį 

planą, bet iš atpažintų ir įvardintų 

paslaugų gavėjų poreikių. 

19. Artimosios ir tolimosios aplinkos 

pažinimo programa 

Vyriausiasis 

socialinis 

darbuotojas 

72 88 Pagal metinį 

išvykų planą  

36 išvykos 90 %  

Dalis renginių organizuota ne pagal 

planą, tačiau įgyvendinta neplanuotų 

renginių.  

 

39 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

išvykas įvertino Labai gerai. 

 

49 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

išvykas įvertino Gerai. 

 

12 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

išvykas įvertino Nežinau. 

20. Kultūrinių renginių organizavimo 

programa 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

72 88 Pagal metinį 

renginių planą 

51 renginys 94 % 

Dalis renginių organizuota ne pagal 

planą, tačiau įgyvendinta neplanuotų 

renginių.  

 

54 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

renginius įvertino Labai gerai. 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

42 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

renginius įvertino Gerai. 

 

2 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

renginius įvertino Patenkinamai. 

 

2 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

renginius įvertino Nežinau. 

 

21. Programa “Grožio klubas” Socialinis 

darbuotojas 

4 38 1 kartą per 

savaitę 

Paslaugų gavėjoms moterims 

sužadinamas noras norėti gražiai 

atrodyti, tvarkingai rengtis ir puoštis.  

 

Suorganizuotas teatralizuotas Madų 

šou. 

50 %  

Paslaugos buvo teikiamos su 

pertraukomis.  

 

100 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys.  

Asmens sveikatos priežiūros, psichologinės pagalbos ir reabilitacijos paslaugos:  

22. Individualios ir grupinės  

fizinės sveikatos būklės programa 

Užimtumo 

specialistas 

sportui  

5 78 5 kartai per 

savaitę 

Renginiai: 

„Bočios“ varžybose Centre; 

 

Linksmosios estafetės Centre; 

 

Lengvosios atletikos turnyras Centre; 

 

Šaškių turnyras; 

 

6 Sportinėse estafetėse Vilniaus 

kolegijoje; 

 

Padažnėjo Šiaurietiško ėjimo 

užsiėmimų.  

 

Grupė išaugo iki 15 paslaugų gavėjų 

(buvo 8) 

 

Nuolatinis mokymasis pažinti savo 

kūną, pasitikėti savo jėgoms, ypač 

asmenis su sunkia negalia. Viso 78 

paslaugų gavėjai (buvo 71) 

 

100 %  paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

51 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

Individualios ir grupinės  

fizinės sveikatos būklės programą  

įvertino Labai gerai. 

 

26 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

Individualios ir grupinės  

fizinės sveikatos būklės programą  

įvertino Gerai. 

 

8 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

Individualios ir grupinės  

fizinės sveikatos būklės programą  

įvertino Patenkinamai. 

 

2 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

Individualios ir grupinės  

fizinės sveikatos būklės programą  

įvertino Blogai. 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

Komandiniai žaidimai, ugdantys 

komandinę dvasią: 

Stalo tenisas – 8 paslaugų gavėjai 

(buvo 6) 

 

„Bočios“ žaidimas – 50 paslaugų 

gavėjų (buvo 35) 

 

Aeroritulio stalo žaidimas - 60 

paslaugų gavėjų (buvo 40) 

13 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

Individualios ir grupinės  

fizinės sveikatos būklės programą  

įvertino Nežinau. 

23. Paslaugų gavėjų psichinės bei 

fizinės  sveikatos būklės 

problemų sprendimo, svarstant  

individualias darbo, užimtumo 

krūvių ir veiklos galimybių 

vykdymo programa. 

 

Individualios ir grupinės 

psichoterapinės pagalbos ir 

paramos teikimo programa. 

Bendrosios 

praktikos 

psichikos 

slaugytojas 

 

 

 

Gydytojas 

psichiatras 

72 88 5 kartą per 

savaitę 

215 - Bendrosios praktikos 

slaugytojos konsultacijos.  

 

223 - Gydytojo psichiatro 

konsultacijos. 

100 % paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

36 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

sveikatos priežiūrą įvertino Labai 

gerai. 

 

54 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

sveikatos priežiūrą įvertino Gerai. 

 

5 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

sveikatos priežiūrą įvertino 

Patenkinamai. 

 

5 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

sveikatos priežiūrą įvertino  

Nežinau. 

Informavimo ir konsultavimo paslaugos:  

24. Darbo su paslaugų gavėjų 

šeimomis programa 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

72 88 4 renginiai  55 šeimos 96 % 

Paslaugų teikimo procese nustatyta, 

kad netikslinga lankymosi paslaugų 

gavėjų namuose priemonė.  

25. Humaniškos visuomenės požiūrio 

į neįgaliuosius formavimo  

programa 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

72 88 29 renginiai  Išvykos, ekskursijos už centro ribų.  

 

120 % 

26. Programa “Šarka” - Centro 

laikraščio leidyba 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

- - 4 numeriai  Laikraščiai išplatinti visoms Centrą 

lankančių paslaugų gavėjų šeimoms 

ir socialiniams parneriams. 

66 % 

2 numeriai neišleisti dėl kopijavimo 

technikos gedimo.  
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos:  

27. Prailgintos veiklos grupės 

programa 

Socialinis 

darbuotojas 

6 14 4 kartą per 

savaitę 

80 per metus  

80 paslaugų per metus 92 % 

Paslaugomis naudojasi šeimos, 

turinčios sunkiausios negalios 

paslaugų gavėjus.  

28. Vakarinių apsitarnavimo įgūdžių   

lavinimo programa 

Socialinis 

darbuotojas 

6 14 4 kartą per 

savaitę 

80 paslaugų per metus 92 % 

Paslaugomis naudojasi šeimos, 

turinčios sunkiausios negalios 

paslaugų gavėjus.  

Maitinimo paslaugos:  

29. Specialios dietos taikymo 

virškimo sutrikimų bei viršsvorio 

turinčių paslaugų gavėjų 

programa 

Dietistas  72 86 1 kartą per 

mėnesį 

Valgiaraščio sudarymas. 

 

Perspektyvinio meniu planavimas. 

 

4 asmenų turinčių cukrinį diabetą 

maisto reguliavimas. 

 

29 asmenų turinčių viršsvorį maisto 

reguliavimas. 

 

20 asmenų sumažintas druskos ir 

cukraus kiekis patiekaluose. 

 

16 pagerėjo valgymo kokybė 

(malamas maistas). 

95 % 

Nepakankamai užtikrinta asmenų 

dalyvavimas perspektyvinio meniu 

sudarymo procese.  

 

36 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

maitinimo paslaugas įvertino Labai 

gerai. 

 

49 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

maitinimo paslaugas įvertino Gerai. 

 

5 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

maitinimo paslaugas įvertino 

Patenkinamai. 

 

10 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

paslaugas įvertino Nežinau. 

Buitinės paslaugos:  

30. Savitvarkos įgūdžių lavinimo 

programa (higiena, valgymas, 

apsirengimas) 

Grupių 

socialiniai 

darbuotojai 

(komandų 

vadovai) 

72 88 5 kartą per 

savaitę 

Paslaugų gavėjams, esant poreikiui, 

suteikiama pagalba palaikant ir 

lavinant savitvarkos įgūdžius. 

 

15 paslaugų gavėjų suformuoti nauji 

savitvarkos įgūdžiai. 

 

67 paslaugų gavėjui palaikomi jau 

turimi savitvarkos įgūdžiai. 

100 % paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas – grįžtamasis ryšys. 

 

 

17 % paslaugų gavėjų suformuoti 

nauji savitvarkos įgūdžiai. 

 

76 % paslaugų gavėjų palaikomi jau 

turimi savitvarkos įgūdžiai. 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė 

Vietų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Paslaugų 

skaičius 

Kokybiniai 

/kiekybiniai  rodikliai  

Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai  

 

6 paslaugų gavėjai prarado kai 

kuriuos turimus savitvarkos įgūdžius 

dėl amžiaus. 

 

7 % paslaugų gavėjų prarado turimus 

savitvarkos įgūdžius. 

Transporto paslaugos:  

31. Transporto paslaugų teikimas, 

atsižvelgiant į paslaugų gavėjų 

šeimų poreikius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

45  53 5 kartą per 

savaitę 

Paslaugų gavėjų transporto paslaugų 

teikimo tvarkaraščiai, pagal šeimos 

gyvenimo kokybės bei dalyvavimo 

darbo rinkoje poreikius. 

60 % paslaugų gavėjų naudojasi 

transporto paslaugomis. 

 

62 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

transporto paslaugą įvertino Labai 

gerai. 

 

32 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

transporto paslaugą įvertino Gerai. 

 

6 % paslaugų gavėjų ir jų artimųjų 

transporto paslaugą įvertino 

patenkinamai. 

 

 



  Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“  2017 metų veiklos ataskaita  
2.2.Paslaugų teikimo procesų tobulinimas ir inovacijos; 

Eil. Nr. Veiksmai Atsakingas 

darbuotojas 

Terminai Rezultatai  

(rodikliai) 
Rodiklių įgyvendinimo 

procentinė išraiška ir 

komentarai 

Plėtoti naujus darbo organizavimo būdus:  

1. Naujų socialinio darbo metodų pritaikymas dienos ir 

trumpalaikėje socialinėje globoje atsižvelgiant į paslaugų 

gavėjų skirtingas negalias ir jų poreikius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

2017-12-31 Įvyko 67 Grupių susirinkimai 

kartu su paslaugų gavėjais. 

 

 

Įvyko 23 Grupių komandų 

susirinkimai. 

 

 

 

Kuriama nauja programa apie 

neįgaliųjų asmenų teises. 

 

 

Įkurta Centro Darbo taryba. 

 

1 paslaugų gavėjui padėta 

pasirinkti  ir sudaryta galimybė 

derinti dienos užimtumą dviejuose 

Centruose.  

 

2 paslaugų gavėjams dėl 

pablogėjusios psichinės sveikatos 

ir/ar pasikeitusios šeimyninės 

situacijos sudaryta galimybė 

lankyti Centrą  paslaugų gavėjui 

tinkamu ritmu. 

 

Paslaugų gavėjų įtrauktis priimant 

sprendimus.  

Planuota 96 Grupių susirinkimai 

per metus. Įgyvendinta 67 %. 

 

 

Planuota 60 Grupių komandų 

susirinkimai per metus. 

Įgyvendinta 38 %. 

 

 

Vyksta programos bandomasis 

laikas. 

 

 

Įvyko 4 susirinkimai. 

 

100 % atlieptas paslaugų gavėjų 

poreikiai. 

 

 

 

100 % atlieptas paslaugų gavėjų 

poreikiai. 

 

 

 

 

 

Įvyko 10 Centro seniūnų  

susirinkimai 

Plėtoti socialinį darbą su paslaugų gavėjų tėvais (globėjais/rūpintojais):  

2. Prognozuoti problemines situacijas ir lankyti paslaugų 

gavėjų tėvus (globėjus/rūpintojus).  

Vyriausiasis 

socialinis darbuotojas 

1 šeima per mėnesį  Aplankytų  šeimų skaičius (2) Planuota aplankyti 12 šeimų. 

Įgyvendinta 17 %. 

 

Susidarius probleminėms 

situacijoms 11 paslaugų gavėjų 
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tėvai (globėjai/rūpintojai) 

apsilankė Centre (92% ) 

3. Intensyvinti bendradarbiavimą su paslaugų gavėjų 

vyresnio amžiaus tėvais (globėjais/rūpintojais). 

Vyriausiasis 

socialinis darbuotojas 

1 šeima per mėnesį/ 

pagal poreikį 

Bendradarbiavimo su šeimomis 

skaičius (12) 

100 % (patenkinti poreikiai) 

Gerinti darbuotojų vidinės komunikacijos būdus:  

4. Skatinti socialinius darbuotojus efektyviau naudotis 

informacijos perdavimu elektroninėje erdvėje. 

Vyriausiasis 

socialinis darbuotojas 

Komunikacijos 

naudojimo analizė iki 

2017-09-31  

Atlikta komunikacijos naudojimo 

analizė   

100 % socialinių darbuotojų 

naudojasi informacijos 

perdavimu elektroninėje 

erdvėje. 

5. Aktyvinti horizontalų bendradarbiavimą tarp paslaugas 

teikiančių socialinių darbuotojų. 

Vyriausiasis 

socialinis darbuotojas 

 Kartus per mėnesį Susirinkimų skaičius (20) įvyko 

16  

80 % Įvykdyta  

Gerinti organizacijos išorinę komunikaciją:  

6. Periodiškai atnaujinti informaciją internetinėje erdvėje 

apie Centre vykdomas veiklas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Ne rečiau kaip kartą 

per savaitę  

Informacinių pranešimų skaičius 

  

Atlikta internetinės svetainės 

atnaujinimo analizė  

Atlikta analizė, rengiama 

informacija naujai svetainei. 

Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje:  

7. Inicijuoti bendrus projektus su Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis  

Direktorius  Visus metus 7 projektai   Įgyvendinta  

8. Organizuoti tarpinstitucinius susitikimus  

bendradarbiavimui stiprinti 

Direktorius  1 kartą per ketvirtį 

/pagal poreikį  

4 susitikimai   Įgyvendinta  

9. Vystyti bendradarbiavimą su valstybinėmis, savivaldybių 

ir nevyriausybinėmis organizacijomis 

Direktorius  1 kartą per 

ketvirtį/pagal poreikį 

11 organizacijų  Įgyvendinta  

Efektyviau organizuoti savanorių praktiką atliekančių studentų veiklą:  

10. Pritraukti savanorius Vyriausiasis 

socialinis darbuotojas  

Visus metus Savanorių skaičius nuo 4 iki 8  8 mokiniai atliko socialinę 

praktiką (7 – Vilniaus jėzuitų 

gimnazija; 1 – Žirmūnų   

gimnazija) 

 

1 trumpalaikis savanoris 

 

1 trumpalaikė savanorė 

(Jaunimo garantijų iniciatyvos 

projektas „Atrask save“)  

11. Periodiškas praktiką atliekančių studentų ir darbuotojų 

atsakingų už praktikos atlikimą, praktikos aptarimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

2 kartus  per metus Aptarimų skaičius – 6  Įgyvendinta  
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2.3.Paslaugų kokybės užtikrinimas.  

2017 m. atlikta paslaugų gavėjų ir jų šeimos narių apklausa, buvo išsiųstos 57 anketos, grįžo 41  apklausos 

anketa. Šios apklausos tikslas - gauti grįžtamąjį ryšį apie Dienos centre teikiamų paslaugų kokybę.  

 
Paslaugos 

pavadinimas: 

 

Transporto  Užimtumo  Sociokultūrinės  Asmens 

higienos 

ir 

priežiūr

os  

Informavim

as 

konsultavim

as  

Maitinimo 

organizavima

s 

Trumpalaikė 

tęstinė socialinė 

globa  
Meninių 

įgūdžių 

ugdymas 

Laisvalaik

io 

organizavi

mas  

 

Vertinimas  

Labai gerai 62 % 41 % 24%  24%  18 90 % 36 % 27 % 

Gerai 32 % 37 % 66 % 66 % 12 10 % 49 % 55 % 

Patenkinamai 6%  2 % 3 % 3 % - - 5 % 9 % 

Blogai - - - - - - - - 

Nežinau - 20 % 7 % 7 % 3 - 10 % 9 % 

 

2017-12-27 Centro  atliktas socialinės globos atitikties socialinės globos normai įsivertinimas. Įvertinimo 

metu esminių neatitikimų nebuvo nustatyta.  

Eil. Nr. Vykdomos veiklos (funkcijos) Teisės aktas/tvarkos 

Veiklos 

atlikimo 

terminas 

Kontrolės užtikrinimo 

priemonės  

1. 

Atsakingų valstybės ir savivaldybės 

institucijų išorinių vertinimų, 

auditų, patikrinimų registravimas ir 

nurodytų trūkumų šalinimas  

 

Vilniaus miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos centro 

finansinių ataskaitų vertinimas  

2017-10-31 Nr. R-05-

12  audito ataskaita 
2017-12-30 

Pagal audito pateiktas 7 

išvadas ir rekomendacijas 

atlikti patikslinimai ir 

pataisymai 

2. 

Įstaigos  veiklos  programos 

paržiūrėjimas, tikslinimas, 

tvirtinimas 

SRSD direktoriaus 

2009.04.20 įsakymas 

Nr.734.137-(2.14-

SR) "Dėl Dienos 

centro "Šviesa" 

teikiamų paslaugų 

sąrašo tvirtinimo" 

 Iki 

 2017-01-31 

 Peržiūrėta, patvirtinta  

  

3. 

Atitikties socialinės globos normai 

įsivertinimas. Įsivertinimo rezultatų 

paskelbimas.   

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2007-02-20 įsakymas  

Nr.A1-46 "Dėl 

socialinės globos 

normų aprašo 

patvirtinimo" (toliau 

– SGN) 

Iki 2017-06-

01  

2017-12-27 atliktas atitikties 

įvertinimas  

4. 

Asmenų individualūs darbinės  

veiklos planų parengimas   

 

 SGN 

Visus metus 1 

kartą per 

mėnesį(išskyr

us birželio, 

liepos, 

rugpjūčio 

mėn.) 

Parengta, planai asmenų 

paslaugų organizavimo 

bylose 

5. 

Agresyvių veiksmų analizavimo 

aprašo pildymas  

 

 SGN 

Po kiekvieno 

agresijos 

(savi) 

pasireiškimo 

metu 

Išanalizuota  
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Eil. Nr. Vykdomos veiklos (funkcijos) Teisės aktas/tvarkos 

Veiklos 

atlikimo 

terminas 

Kontrolės užtikrinimo 

priemonės  

6. 

Metinės individualios asmens 

veiklos ataskaitos parengimas ir 

pateikimas jo šeimai    

 SGN 
Iki 2017-05-

31 

Parengta, pateikta 2017-09-

30  

7. 

Asmenų ir šeimos narių apklausa 

vertinant paslaugų teikimo kokybę 

Apklausos rezultatų suvestinės 

parengimas, paskelbimas   

Dienos centro 

"Šviesa" direktoriaus 

2016-10-24  

įsakymas Nr.V-33 

"Dėl dienos centro 

„Šviesa“ 

trumpalaikės globos 

paslaugų teikimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“  

Iki 2017-07-

01 

Parengta, pateikta 2017-09-

30 

8. 
Transporto  paslaugų teikimo 

tvarkaraščio sudarymas, tikslinimas  

 Dienos centro 

"Šviesa" direktoriaus 

2016-10-24  

įsakymas Nr.V-33 

"Dėl dienos centro 

„Šviesa“ 

trumpalaikės globos 

paslaugų teikimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

Iki 2017-09-

15 
Parengta  

9. 

Specialiųjų socialinių paslaugų 

teikimo asmenims programa 

Programos metams parengimas 

(tikslinimas) ir tvirtinimas 

Dienos centro 

"Šviesa" direktoriaus 

2009-04-07 įsakymas 

Nr.V-06 "Dėl 

specialiųjų socialinių 

paslaugų programos 

tvirtinimo" 

Einamųjų  

metų  sausio 

31d. 

Parengta  

10. 
Asmenų gebėjimų   įvertinimas, 

tikslinimas:  
    

 2017 m. atsižvelgiant į 

asmenų pakitusius poreikius 

papildytas/patikslintas. 

Anketos (testai) pildomi nuo 

2018 m. 

10.1. 

Socialinio elgesio įvertinimo anketa 

Socialinio elgesio įvertinimo anketų 

parengimas ir tvirtinimas 

 SGN 2017-12-18 
Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas 

10.2. 

Bendravimo įgūdžių įvertinimo 

anketa 

Bendravimo įgūdžių įvertinimo 

anketų parengimas ir tvirtinimas 

 SGN 2017-12-18 
Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas 

10.3. 

Savitvarkos įgūdžių įvertinimo 

anketa 

Savitvarkos įgūdžių įvertinimo 

anketų parengimas ir tvirtinimas 

 SGN 2017-12-18 
Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas 
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Eil. Nr. Vykdomos veiklos (funkcijos) Teisės aktas/tvarkos 

Veiklos 

atlikimo 

terminas 

Kontrolės užtikrinimo 

priemonės  

11. 
Asmens globos poreikio vertinimo 

anketų perengimas ir tvirtinimas 

SADM 2006 m. 

balandžio 5 d. Nr. 

A1-94 įsakymas „Dėl 

asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų 

poreikio nustatymo ir 

skyrimo tvarkos 

aprašo ir senyvo 

amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su 

negalia socialinės 

globos poreikio 

nustatymo metodikos 

patvirtinimo“  

iki 2017-12-15  

2 asmenims peržiūrėtas 

poreikis dėl paslaugų 

teikimo tikslingumo. 

Poreikis pervertintas. 

2 asmenims nutrauktas 

paslaugų teikimas  

 

12. 
Asmens individualios socialinės 

globos programos parengimas  
SGN   

 Parengta  

Asmenų individualiose 

paslaugų teikimo bylose 

13. 

Įstaigos asmens sveikatos 

priežiūros licencija 2010-10-25 

Nr.3334:                                  

antrinės ambulatorinės sveikatos 

priežiūros; vaikų ir paauglių 

psichiatrijos,                      

bendrosios praktikos slaugos 

 

4 planiniai sveikatos priežiūros 

paslaugų vidiniai auditai/auditai 

pagal iškilusį poreikį (pandemijos, 

ligų protrūkiai ir pan.) 

Sveikatos apsaugos 

ministro 2007-03-02 

įsakymas Nr.V-156 

"Dėl asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų licencijavimo" 

 

 

 

 

2017-04-01 

2017-07-01 

2017-10-01 

2017-12-31 

2017-05-16 agresijos ir 

pykčio profilaktikos 

užtikrinimas 

2017-12-19 

Gydytojo psichiatro darbo 

krūvių apimties mąsto 

analizė 

2017-12-21 

Švaros ir vėdinimo plano 

įgyvendinimas 

2017-12-28 

Medicinos paslaugų poreikio 

šeimoms analizė 

  

 

14. 
Maisto tvarkymo subjekto 

savikontrolės aktas 

Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

direktoriaus 2008-09-

29 įsakymas Nr.B1-

509 "Dėl gyvūninio ir 

negyvūninio maisto 

tvarkymo subjektų, 

priklausančiai mažai 

rizikos grupei 

informacijos teikimo 

valstybinei maisto ir 

veterinarijos  

tarnybai" 

2017-02-01  

2017-01-30 

Gerosios higienos praktiko 

vidaus auditas  

2017-04-04 Vilniaus 

valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

viešojo maitinimo 

patikrinimo aktas 

Trūkumų nenustatyta  

15. 

Teikiamų socialinių paslaugų kaina 

Įstaigos direktoriaus  įsakymo dėl 

teikiamų paslaugų kainos  

patvirtinimo parengimas 

2011-02-18 Vilniaus 

miesto savivaldybės 

tarybos sprendimas 

Nr.1-992 "Dėl 

tarybos 2006-12-06 

sprendimo Nr.1-1456 

"Dėl mokėjimo už 

socialines paslaugas 

Einamųjų 

metų kovo 31 

d 

Pateikta, patvirtinta  
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Eil. Nr. Vykdomos veiklos (funkcijos) Teisės aktas/tvarkos 

Veiklos 

atlikimo 

terminas 

Kontrolės užtikrinimo 

priemonės  

tvarkos patvirtinimo" 

pakeitimo" 

16..  

Centro vidaus kontrolės planinis 

patikrinimas: 

Planinio patikrinimo aktas u- 2016 

m.  

 

 

Vidaus kontrolės patikrinimo aktas  

- dienos centro „Šviesa“ plano 

įgyvendinimo efektyvumas  

Vidaus kontrolės 

taisyklės  
2017-03-01 

2017-02-10 

Atlikta: 

Nustatyta 2 neatitikimai  

 

2017-07-24 

Nustatyta 12 nukrypimų nuo 

plano  

Ištaisyta  

 

3. Įstaigos ir žmogiškųjų išteklių valdymas:  

3.1. įstaigos struktūra, valdymo ir darbo organizavimo pokyčiai; 

2017 metais Centro struktūrinė grandys nepakito.   

Atsižvelgiant į naujausius teisės aktus ir kt. rekomendacijas 2017 m. buvo parengti ir patvirtinti šie 

vykdomieji dokumentai: 

- Centro dienos socialinės globos ir trumpalaikės globos paslaugų teikimo asmenims, 

turintiems proto negalią programa – 2017 metams.  

- Centro pareigybių sąrašas; 

- Centro viešųjų pirkimų planas 2017 metams. 

- Centro darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo firma. 

- Centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.  

- Centro pareigybių sąrašas, atsižvelgiant į Darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas.  

- Centro 31 pareigybės aprašymai, atsižvelgiant į Darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas.   

- Centro teikiamų maitinimo paslaugų, išlaidų medikamentams ir patalynei normatyvai. 

- 2017 metų trumpalaikės socialinės globos kaina. 

- Centro dienotvarkė. 

- Centro išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų nuvertėjimo apskaitos tvarkos aprašas. 

- Centro paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka. 

-  Centro darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka. 

- Centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. 

- Centro pareigybių sąrašas. 

- Centro dienos socialinės globos trumpalaikės globos, finansų apskaitos, darbinio užimtumo 

ir saviraiškos, sveikatos priežiūros, administracijos, finansų apskaitos, ūkio skyrių nuostatai.  

- 2018 metų dokumentacijos planas ir registrų sąrašas.  

- Centro vidaus darbo tvarkos taisyklės.  

- Centro teikiamų paslaugų įsivertinimas.     

Centre kaip savivaldos organas veikia DIENOS CENTRO „ŠVIESA“ TARYBA patariamoji direktoriaus 

institucija, sudaryta iš paslaugų gavėjų, paslaugų gavėjų tėvų ar globėjų ir įstaigos darbuotojų. Centro 

paslaugų gavėjų, paslaugų gavėjų tėvų ar globėjų ir darbuotojų bendruomenės susirinkimas į tarybą išrenka 
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po tris paslaugų gavėjus, paslaugų gavėjų tėvus ar globėjus ir įstaigos darbuotojus. Taryba svarsto ir teikia 

pasiūlymus Centro administracijai dėl įstaigos veiklos, jos struktūros, paslaugų kokybės, dienos socialinės 

globos ir trumpalaikės socialinės globos organizavimo: teikia siūlymus dėl  Centro veiklos perspektyvų ir  

pagrindinių darbo krypčių; teikia siūlymus Centro strateginiam planui, metinei veiklos programai, 

Socialinių paslaugų teikimo planui ir kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams; teikia 

siūlymus Centro direktoriui vertinant įstaigos darbo rezultatus; inicijuoja Centro bendruomenės ir 

visuomenės bendradarbiavimą. inicijuoja Centro nuostatų pataisas, svarsto kitus su įstaigos veikla 

susijusius klausimus ir problemas. 

Įvyko 2 Centro tarybos susirinkimai. 

 

Įstaigos vadovo darbo stažas įstaigoje -22 metų. 

Direktoriaus pavaduotojo darbo stažas įstaigoje – 18 metų. 

Vyr. buhalterio darbo stažas įstaigoje – 14 metai. 

 

Centre viešieji pirkimai buvo organizuojami vykdant 2017 m.  įstaigos Viešųjų pirkimų planą, 

skelbiamą centro internetiniame tinklalapyje  

Centro darbuotojų darbo užmokestis, vykdant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 40-749, buvo skelbiamas tinklalapyje 

www.vilnius.lr/darbouzmokestis  

 

http://www.vilnius.lr/darbouzmokestis
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3.1. 2017 metų Centro struktūra  

DIREKTORIUS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS 

DIENOS SOCIALINĖS 
GLOBOS SKYRIUS

Socialinio darbo organizatorius 
Socialinis darbuotojas 
Socialinio  darbuotojo padėjėjas 

DARBINIO UŽIMTUMO IR 
SAVIRAIŠKOS UGDYMO SKYRIUS

Spec. pedagogas - dailės mokytojas  
Spec. pedagogas - muzikos mokytojas  
Spec. pedagogas - darbų mokytojas 
Spec. pedagogas - keramikos  mokytojas 
Spec. pedagogas - teatro vadovas 
Užimtumo specialistas 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGŲ SKYRIUS

Gydytojas - psichiatras 
Bendr. praktikos slaugytojas 
Dietistas 
Kineziterapeutas  

TRUMPALAIKĖS 
SOCIALINĖS GLOBOS 

SKYRIUS

Socialinio darbuotojo padėjėjas  
Bendr. praktikos slaugytojas 

FINANSŲ IR PERSONALO TARNYBA

Vyriausias buhalteris 
Buhalteris 
Direktoriaus padėjėjas 

ŪKIO SKYRIUS 

Ūkio skyriaus vedėjas 
Vyr. virėjas 
Virėjas 
Pagalbinis darbininkas 
Sandėlininkas 
Skalbėjas 
Darbininkas pastato priežiūrai 
Kiemsargis 
Sargas 
Valytojas 
Vairuotojas 
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3.2. Personalo struktūra ir kaita 

Per 2017 m.:  7 darbuotojai iš darbo atleisti patiems prašant. 5 darbuotojai naujai priimti į darbą.  

2017 metų Centro pareigybių sąrašas 

Pareigybė Etatų 

skaičius 

Pareigybinis 

atlyginimas K(min – 

max) 

Kvidutinis 

vienam 

etatui 

Kvidutinis 

suma 

Socialinį darbą dirbantys darbuotojai     

Įstaigos vadovas 1 29,58 – 29,58 29,58 29,58 

Direktoriaus pavaduotojas 1 18,8 - 20,65 19,73 19,73 

Socialinio darbo organizatorius 1 15,9 - 16 15,95 15,95 

Socialinis darbuotojas 6,75 15,9 - 16 15,95 107,66 

Socialinių paslaugų įstaigų užimtumo 

specialistas 4,25 14,3 – 14,58 14,44 61,37 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 20,25 11,1 – 11,1 11,1 224,78 

Viso: 34,25 457,16 – 460,97 13,40 459,07 

Medicinos darbuotojai         

Gydytojas psichiatras 0,5 10,71 - 17,4 14,06 7,03 

Bendrosios praktikos slaugytojas 1 10,71 – 13,0 11,86 11,86 

Dietistas 0,5 10,71 – 13,0 11,86 5,93 

Viso: 2 21,42– 28,20 12,41 24,82 

Pedagoginiai darbuotojai         

Specialusis pedagogas 3,5 10,71 - 27,95 19,33 67,66 

Viso: 3,5 37,49 – 97,83 19,33 67,66 

Administracijos ir ūkio personalas         

Vyr. buhalteris 1 10,71 - 18 14,36 14,36 

Buhalteris 1 10,71 - 11,4 11,06 11,06 

Ūkio dalies vedėjas 1 10,71 - 13,0 11,86 11,86 

Sandėlininkas 1 10,71*- 10,71* 10,71 10,71 

Direktoriaus padėjėjas 1 10,71*- 10,71* 10,71 10,71 

Vyr. virėjas 1 10,71*- 10,71* 10,71 10,71 

Virėjas 1 10,71*- 10,71* 10,71 10,71 

Darbininkas pastato priežiūrai 1 10,71*- 10,71* 10,71 10,71 

Pagalbinis darbininkas 0,5 10,71*- 10,71* 10,71 5,36 

Skalbėjas 0,5 10,71*- 10,71* 10,71 5,36 

Kiemsargis  1 10,71*- 10,71* 10,71 10,71 

Sargas 1,5 10,71*- 10,71* 10,71 16,07 

Valytojas 0,5 10,71*- 10,71* 10,71 5,36 

Vairuotojas 1 10,71*- 10,71* 10,71 10,71 

Viso: 13 139,23 – 149,50 11,11 144,38 

Iš viso: 52,75 655,29 – 736,50 13,19 695,92 
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3.3. Darbuotojų veiklos vertinimas, skatinimo ir motyvavimo priemonės 

2017 m. gruodžio mėn. visiems darbuotojams už gerai atliktas svarbias įstaigos veiklai užduotis, 

dalyvaujant socialinės integracijos projektuose bei renginiuose ne darbo metu bei dalyvaujant asmenų su 

negalia socialinės įtraukties veiklose buvo išmokėtos 35 proc. atlyginimo dydžio premijos.  

2017 m. 6 darbuotojams, netekusiems šeimos nario,  buvo išmokėtos 2 minimalių atlyginimų dydžio 

pašalpos.  

Darbuotojų darbo rezultatai buvo vertinami pagal asmenų šeimų apklausos anketas, darbuotojų pateiktas 

ataskaitas, įsivertinimo anketas, naudotas stebėjimo metodas.  

2017 metais įvyko šie darbuotojų motyvaciniai renginiai: 

2017-01-14 Darbuotojų naujametinė šventė Druskininkuose.  

2017-07-01 Visuotinis plaukimas baidarėmis Merkio upe.  

2017-09-27 Socialinio darbuotojo paminėjimas Vilniaus restorane „Mada“  

3.4.Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas.  

EILĖ

S 

NR. 

MOKYMŲ 

DATA 

MOKYMŲ 

PAVADINIMAS 

MOKYMŲ 

ORGANIZ. 

PAREIGOS VAL. 

SOCIALINIO 

DARBUOTOJO 

PADĖJĖJAI 

SOCIALINIAI 

DARBUOTOJAI/S

PECIALISTAI 

 

1.  
2017 01 30 – 

2017 02 01 

„Komandinė 

supervizija 

socialiniams 

darbuotojams“ 

Druskininkai  

Ramunė Storastaitė 

Živilė 

Augustauskaitė 

Indrė Nagumanova 

Jūratė 

Tatarinavičiūtė-

Vėlutienė 

Jevgenijus Filipovas 

Miglė Tribandytė 

7. Daiva 

Ivanauskaitė 

24 

2.  2017 02 09 
„Kaip patirti streso 

tiek, kiek noriu“ 

Vilniaus 

miesto 

savivaldybė 

Rimutė Galinienė Inga Damažeckaitė  

3.  2017 03 21 

Viduramžių dailės 

istorija: Bizantija, 

Europa, Lietuva 

Meno istorijos 

mokykla 
 Astė Masiukaitė 18 

4.  2017 03 30  

Mokymai ‚Asmenų 

turinčių proto 

negalią įtrauktis 

priimant 

sprendimus 

organizacijoje“  

 

Betzatos 

bendruomenė 
 7 darbuotojai 8 

5.  
2017 04 03 - 

07 

Įžanginiai 

socialinių 

darbuotojo padėjėjo 

mokymai, teikiant 

dienos socialinės 

globos paslaugas 

asmenims, 

turintiems proto 

negalią. 

Dienos centras 

„Šviesa“ 

Tadas Kazlauskas 

Regina Budėnienė 

Jurgita Dubosienė 

Audrius Petravičius 

 40 
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6.  2017 04 14 

“Originalūs 

problemų 

sprendimo būdai” 

Mykolo 

Romerio 

universitetas 

Jakovas 

Romančikas 

Tadas Kazlauskas 

Jurgita Dubosienė 

Romana Čepukoit 

Rimutė Galinienė 

 3 

7.  2017 04 26 

“Tarpdisciplinio 

meno sveikatai 

mokymai” 

Lietuvos 

žmonių su 

negalia 

sąjunga 

 

Inga Damažeckaitė 

Silvijana Bilskytė 

Eglė Kondrotienė 

6 

 

 

8.  2017 05 02 

„Rizikos veiksnių 

identifikavimas ir 

valdymas dirbant su 

bendruomenių 

rizikos grupėmis“ 

LSDA  

Jūratė 

Tamašauskienė 

Daiva Ivanauskaitė 

8 

9.  2017 05 05 

Asmeninis 

asistentas – būtina 

savarankiško 

gyvenimo sąlyga 

LNF Tadas Kazlauskas  Miglė Tribandytė 8 

10.  2017 05 26 

„Rizikos veiksnių 

identifikavimas ir 

valdymas darbo 

aplinkoje 

specialistų, 

dirbančių su 

bendruomenių 

rizikos grupėmis“ 

 

LSDA  Jurgita Dubosienė 

Jūratė 

Tamašauskienė  

Laima Galaburdienė 

Živilė 

Augustauskaitė 

Ramunė Storastaitė 

Daiva Ivanauskaitė 

4 

11.  2017 05 30  

„Socialinių 

paslaugų kokybės 

gerinimas, taikant 

EQUASS kokybės 

sistemą“ 

Valakupių 

reabilitacijos 

centras 

 1. Daiva Ivanauskaitė 8 

12.  
2017 06 11-16 

 

“Socialinio 

darbuotojo – 

asistento veiklos 

principai. Pagalba 

sutrikusio intelekto 

asmenims. 

Skatinimo ir 

sąmoningumo 

ugdymo būdai“ 

Bendrija 

„Viltis“ 

Tadas Kazlauskas 

Audrius 

Petravičius 

Jonas Kuncevičius 

Jurgita Dubosienė 

 

Inga Damažeckaitė 

Ramunė Storastaitė 
24 

Laima Galaburdienė 

Silvijana Bilskytė 

Sigita Narasukaitė 

 

13.  
2017 06 28 

 

Tarptautinio 

projekto “CHIC and 

CRAFT” 

pristatymas 

Valakupių 

reabilitacijos 

centras 

Ona Zaviackienė 

Živilė 

Augustauskaitė 

Daiva Ivanauskaitė 

4 

14.  2017 09 02 

“Socialinio darbo 

profesionalizacijos 

link:iššūkiai ir 

galimybės” 

VU, LSDMS, 

LSDA 
 

Daiva Ivanauskaitė 

Jūratė 

Tamašauskienė 

8 

15.  2017 09 11-13 

„Socialinių 

paslaugų kokybės 

gerinimas, taikant 

EQUASS kokybės 

sistemą“ 

Valakupių 

reabilitacijos 

centras 

 Daiva Ivanauskaitė 24 

16.  2017 10 09 

„Socialinių 

darbuotojų 

kompetencijų 

įsivertinimas 

(įvertinimas) bei 

profesinės 

Kitokie 

projektai 
 Sigita Narauskaitė  
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kompetencijos 

tobulinimo poreikių 

nustatymas, 

naudojant metodinį 

profesinių 

kompetencijų 

įsivertinimo 

įrankį“. 

17.  2017 11 14 

„M.E.L.O.S. 

muzikinis ugdymas. 

Šviesos ir Optinė 

stimuliacija“ 

Panevėžio 

jaunuolių 

dienos centras 

 

Viktorija Pilibaitienė 

Laima Galaburdienė 

Ramunė Starostaitė 

Inga Damažeckaitė 

Sonata Petkienė 

Daiva Ivanauskaitė 

Sigita Narauskaitė 

6 

 

4. Investicijos ir priemonės, gerinančios įstaigos materialinę bazę. 

Investicijos ir priemonės Suma 

(eur|) 

Pagrindimas  

   

PVC grindų dangos įrengimas -  –

168,51 m2 

5316,63  Pakeista visiškai susidėvėjusi grupių patalpų, 

kuriose teikiamos paslaugos, su aukštu 

nusidėvėjimo parametrus turinti  grindų 

danga.  

Patalpų sienų dažymas 436,96 Atnaujinta per 8 metus nusidėvėjusios 

bendrojo koridoriaus, 2 laiptinių ir 1 grupės 

sienos.  

Kompiuterinė įranga ir reikmenų 

įsigijimas 

5268,83 Visos 6 paslaugas turinčios komandos 

aprūpintos kompiuterine įranga ir prieiga prie 

interneto, tuo stiprinant komandų horizontalų 

bendradarbiavimą ir paslaugų teikimo, 

kontrolės bei informacijos perdavimo 

efektyvumą.  

Keleivinis 22 vietų  automobilis 68 963,95 Automobilis Volkswagen LT35 , skirtas 

asmenų, lankančių centrą pervežimui, yra 

visikai susidėvėję, dažnai gesdavo pervežimo 

procese ir reikalavo didelių investicijų.  

Sumontuotos žaliuzės  

 

 

877,0  Per 8-10 metų susidėvėjusios žaliuzės 

pakeistos naujomis  

Nupirkti baldai  5384,69  Susidėvėję baldai pakeisti naujais  

 

  

2017 m. Centro atliktų viešųjų pirkimų informacija: 

 

Pirkimų grupė  Suma (eur) 

Prekės 159178,10 

Paslaugos  14 486,82 

Darbai  5315,63  

Viso:  179531,55 
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5. Projektinė veikla  

 Projekto pavadinimas Fondas Vykdymo 

laikotarpis 

Integracinės parodos ir spektakliai, koncertai: 

1. 1

. 

Parodos „Linkėjimai iš Baltojo skersgatvio“ 

atidarymo proga Respublikinėje Vilniaus 

psichiatrijos ligoninės skaitykloje Ligoninės 

pacientams ir darbuotojams buvo pristatytas 

Dienos centras  su spektakliu „Akmens sriuba“. 

Vilniaus Šv. Juozapo 

seminarija 

2017 02 22 

 

2. 1

. 

XVII regioninis vaikų ir jaunimo menų festivalis  

“Vieversėlis”. 

Naujos Vilnios 

kultūros centras 

2017 03 01 

3.  Dienos centro „Šviesa“ ir Vilniaus Šv. Juozapo 

kunigų seminarijos jungtinis spektaklio 

„Parduotas brolis“ premjera Vilniaus Šv. 

Juozapo seminarijoje (integracinis projektas). 

Vilniaus Šv. Juozapo 

seminarija 

2017 03 18 

4. 2

. 

 Tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis  

„Širdys vilčiai plaka“ teatro trupė pasirodė su 

spektakliu „Parduotas brolis“ 

Bendradarbiavimas 

su Panevėžio 

jaunuolių dienos 

centru 

2017 05 24 

5. 5

. 

Dalyvavimas „Gėlių – sodų gatvių festivalyje“ 

su muzikine programa.  

Vilniaus neįgaliųjų 

sąjunga  

2017 09 21 

6.  Centro atstovai dalyvavo neįgaliųjų sąjungos 

organizuojamame renginyje „Abilimpiada“. 
Vilniaus neįgaliųjų 

sąjunga 

2017 11 30 

 

7. 7

. 

Tarptautiniame VII teatrų festivalyje „Begasas“ 

TTT pasirodė su spektakliu „Parduotas brolis“. 
Lietuvos žmonių su 

negalia sąjunga 

(LŽNS) 

2017 11 29 

Savanoriškos veiklos skatinimo projektai: 

1.  Atnaujintas dienos centro „Šviesa“ ir Europos 

savanorių tarnybos asociacija „Saltes“  mandatas 

naujai paraiškai teikti dėl Tarptautinių 

savanorių. „Saltes“ tarnybai paraiška 

nepatvirtinta.  

Europos savanorių 

tarnybos asociacija   

„Saltes“ 

2017 01 09 

 

 

 

 

2.  Europos dienos paminėjimo šventė centre 

Dalyvavo visa centro bendruomenė ir Vilniuje 

savanoriaujantys EVS savanoriai iš Gruzijos,  

Armėnijos, Ukrainos, Turkijos. 

Europos savanorių 

tarnybos asociacija   

„Saltes“ 

2017 05 09 

3.  Pasirašyta nauja, projekto  skirto sukurti 

palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus 

asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant 

socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų 

dalyvavimo darbo rinkoje galimybes 54+ , 

sutartis tarp dienos centro „Šviesa“ ir Europos 

savanorių tarnybos „Saltes“.  

Europos savanorių 

tarnybos asociacija   

„Saltes 

 

 

2017 07 20 

 

 

 

 

 

4.  Pasirašyta Jaunimo garantijų iniciatyvos 

projekto „Atrask save“ Nr.07.4.1-ESFA-V-404-

01-0001 savanorystės veiklos trišalė sutartis. 

Savanorė Ieva Toropovaitė. 

Viešoji įstaiga 

„Socialinis veiksmas 

 

2017 09 01  

 

 

5.  Atnaujintas dienos centro „Šviesa“ ir Europos 

savanorių tarnybos „Saltes“  mandatas naujai 

paraiškai teikti dėl Tarptautinių savanorių.. 

„Saltes“ tarnybai paraiška patvirtinta.  

Europos savanorių 

tarnybos asociacija   

„Saltes“ 

2017 09 14 
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6.  Pasirašyta sutartis Europos savanorių tarnybos 

veiklos sutartis Nr. 2016-2-LT02-KA105-

004822   dėl  tarptautinio savanorio Alex 

Berland(Prancūzija) ir Tamriko Kiknavelidze 

(Gruzija).  

Europos savanorių 

tarnybos asociacija   

„Saltes“ 

2016 09 01 –  

2017 07 13 

 

2016 09 01 –  

2017 08 01 

Bendradarbiavimas su užsienio organizacijomis: 

1.  1 asmuo ir 1 darbuotojas dalyvavo Briuselyje 

vykstančiuose savęs atstovavimo Inclusion 

Europe organizuojamuose mokymuose „Make 

yourself heard in Europe! Empowering self-

advocates and family members“ . 

Inclusion Europe 

organizacija, 

tarpininkaujant 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrijai 

"Viltis" 

2017 09 25-29 

2.  Japonų ambasada, Žymios japonų fleitininkės 

Machiko Takahashi koncertas Centre ir tęstinis 

bendradarbiavimas. 

Japonų ambasada 2017 10 20 

3.  Susitikimas su Ahmadijos bendruomene. Ahmadijos 

bendruomenė 

2017 11 10 

4.  Kūrybinis projektas „On the road in Užupis“ 

kartu su UMI, meninėms dirbtuvėms vadovavo 

menininkas iš Vokietijos Rudiger. 

Bendradarbiavimas 

su menininku iš 

Vokietijos Rudiger, 

tarpininkaujant UMI 

2017 05 25 

5.  Tarptautinės Arkos palydėtojos apsilankymas. 

 

Asmenų su negalia įtraukties į gyvenimo 

sprendimus mokymai.  

Tarptautinė Arka 

 

 

Viešoji įstaiga 

„Betzata“ 

2017 09  

 

 

2017 03 30 

Bendradarbiavimas su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis: 

1.  Su muzikine programa Centro asmenų ansamblis 

pasirodė Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 

bendrijoje „Viltis“ organizuojamoje šventėje 

„Draugystės tiltai apleistuose kiemuose“. 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija 

"Viltis" 

2017 05 10 

 

 

 

 

 

2.  „Savęs atstovavimo“ mokymuose asmenims  

Šventojoje dalyvavo 10 asmenų ir 10 

darbuotojų. 

 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija 

"Viltis" 

2017 06 11-16 

 

  

 

3.  „Savęs atstovavimo“ mokymų asmenims su 

negalia Šventojoje ir Briuselyje pristatymas 

Dienos centre „Šviesa“, dalyvaujant Vilties 

bendrijos atstovams. 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija 

"Viltis" 

2017 11 22 

 

 

 

4.  Metodinė pagalba nevyriausybinėms 

organizacijoms.  

Betzatos 

bendruomenė  

 

Kauno arkos 

bendruomenė 

Metų eigoje 

5.  Mokymai remiantis Tarptautinės Arkos 

patirtimi, 7 asmenims ir 7 darbuotojams 

„Asmenų turinčių proto negalią įtrauktis 

priimant sprendimus organizacijoje“.  

Tarptautinė Arka 2017 03 30 
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6.   LSDA mokymai socialiniams darbuotojams 

„Rizikos veiksnių identifikavimo ir valdymo 

darbo aplinkoje specialistų, dirbančių su 

bendruomenių rizikos grupėmis“. Dalyvavo 25 

darbuotojai.  

LSDA 2017 05 02 

7.  LSDA organizuojamoje  konferencijoje „Rizikos 

veiksnių indentifikavimas ir valdymas darbo 

aplinkoje specialistų, dirbančių su bendruomenių 

rizikos grupėms“  dalyvavo 6 darbuotojai. 

LSDA 2017 05 26 

8.  Svečių vizitas iš  ERAZMUS + mainų 

programos „Atrask savo tėkmę“. 

ERASMUS + 2017 03 01 

9.  Dalyvauta Lietuvos neįgaliųjų forumo 

organizuojamos parodos „AccessAbility“ 

atidarymo renginyje „Swedbank“ būstinės 

pastate. 

Lietuvos neįgaliųjų 

forumas 

2017 05 16 

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.  

Vilniaus paslaugų 

verslo darbuotojų 

profesinio rengimo 

centras  

2017 09 28 

 

 

 

2.  Studentų pravestas renginys „Pavasaris“ Vilniaus paslaugų 

verslo darbuotojų 

profesinio rengimo 

centras 

2017 04 05 

3.  MRU 2 studentų praktikos 

 

MRU 

 

2017 10 02 -11 02 

 

4.  MRU Studentų vizitas 

 

MRU 2017 11 07 

5.  LEU studentų vizitas 

 

LEU 

 

2017 11 22 

6.  VK Studentų 2 vizitai 

5 sportinės išvykos ir draugiškas susitikimas su 

studentais Vilniaus kolegijoje. 

Vilniaus kolegija 2017 10  11 

2017 10  12 

7.  Karaliaus Mindaugo mokyklos dviejų klasių 

moksleiviai rašė visiems centro asmenims 

Kalėdinius sveikinimus 

Karaliaus Mindaugo 
mokykla 

2017 11 22 

8.  Vilniaus Jėzuitų gimnazija, Renginys socialinės 

veiklos dienos „Vienas be kito mes esame 

niekas“. Dienos centro paslaugų gavėjai pristatė 

Centro veiklas, teatro terapinė trupė (TTT) 

parodė spektaklį „Akmens sriuba“. Po renginio  

atvyko savanoriauti 3 moksleiviai. 

Vilniaus Jėzuitų 

gimnazija 

2017 11 09 

Bendradarbiavimo su Užupio respublikoje esančiomis įstaigomis plėtojimas: 
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Bendradarbiavimo su Užupio respublikoje esančiomis įstaigomis plėtojimas, kurio tikslas, kad kuo 

daugiau jaunimo susipažintų su asmenimis ir įgytų pozityvią bendravimo su neįgaliaisiais patirtį 

1.  Dalyvavimas Užupio Respublikos šventėje. TTT 

parodė spektaklį „Akmens sriuba“. Dalyvavo 

eisenoje. 

Asociacija „Užupio 

respublika“  

2017 04 01 

2.  Užupio Kalėdinės eglės puošybai sukurti žaislai. Asociacija „Užupio 

respublika“  

2017 12 16 

3.  Dienos centro asmenys  dalyvavo kūrybiniame 

projekte „On the road in Užupis“ kartu su UMI, 

meninėms dirbtuvėms vadovavo menininkas iš 

Vokietijos Rudiger Eichholtz. 

 

UMI, vadovavo 

menininkas iš 

Vokietijos Rudiger 

Eichholtz. 

 

2017 05 25 

 

 

 

 

 

4.  Kūrybinio projekto „On the road in Užupis“ 

pristatymas visuomenei. UMI galerija Kalnas. 

UMI, vadovavo 

menininkas iš 

Vokietijos Rudiger 

Eichholtz. 

2017 05 26 

     5.  P. Vileišio mokyklos šeštos klasės moksleivių 

viešnagė Centre. Visuomenės humaniško 

požiūrio formavimo į asmenis priemonė. 

P. Vileišio 

progimnazija 

 

 

2017 11 15 

 

 

 

6 Užupinės“ darželio vaikų integracinis 

susitikimas, skirtas neįgaliųjų dienos 

paminėjimui. 

„Užupynės“ darželis 

 

2017 06 12 

 

 

7  „Užupiuko“ vaikų darželio auklėtiniai gamino  

kalėdinius žaislus centro asmenims. Dovana. 

„Užupiuko“ darželis 2017 12 12  

8 Užupio gimnazijos moksleivių koncertas Centre. Užupio gimnazija 2017 12 12 

 

Dalyvavimas tradicija tapusiose mugėse bei naujų erdvių mugėms paieška: 

1.  Kalėdų miestelyje, Katedros aikštėje,  Centras 

inicijavo ir koordinavo mugėje dalyvavusių 

organizacijų dalyvius.  

Vilniaus miesto 

kultūros centras  

2017 12  01 –  

2018 01 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

2.  Kaziuko mugė Danske bankas 2017 03 03 

3.  Kaziuko mugė Vilniaus Jėzuitų 

gimnazija 

2017 03 03 

4.  Kaziuko mugė Lietuvos respublikos 

seimas 

2017 04 12 

5.  Kaziuko mugė  Sveikatos apsaugos 

ministerija 

2017 04 14 

 

6.  Mugė – koncertas “Draugystės tiltai apleistuose 

praeities kiemuose” 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija 

„Viltis“ 

2017 05 10 

7.  Tėvų šventė – mugė Dienos centras 

„Šviesa“  

2017 05 18 
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8.  

 

Sostinės dienos, mugė – koncertas „Tau, 

Vilniau!“ 

 

 

Lietuvos 

specialiosios kūrybos 

draugija „Guboja“ 

2017 09 03 

 

 

 

9.  Kalėdinė labdaros mugė 

 

Vilniaus miesto 

savivaldybė 

2017 12 12 

 

10.  Kalėdinė mugė Lietuvos respublikos 

seimas 

2017 12 13 

 

Kiti sklaidos projektai: 

1.   Pasaulinės dauno sindromo dienos paminėjimas 

(Sklaidos renginys). 

https://www.facebook.com/events/17364839466

67934/ 

Kartu su Centro darbuotojais ir asmenimis 

Katedros aikštėje žmonėms skleisti žinią apie 

Pasaulinė Dauno sindromo dieną World Down 

syndrome day.  

Prisijungė:  

SOS vaikų kaimas, Vilniaus miesto vaikų ir 

jaunimo pensionas, Valakampių socialinių 

paslaugų namai, Žmonių su Dauno sindromu ir 

jų globėjų asociacija, Elektrėnų šeimos namų 

paramos šeimai tarnyba. 

Nuotraukomis prie renginio prisidėjo: Erasmus 

Student Network Lithuania, KTU Panevėžio 

technologijų ir verslo fakultetai, Telšių 

Naujamiesčio mokykla, Joniškio miestas, 

Panevėžio kolegijos studentai ir draugai iš 

Portugalijos Joãozinho - Hospital Pediátrico S. 

João . 

Žmonių su Dauno 

sindromu ir jų 

globėjų asociacija 

2017 03 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Centro organizuojamos Dauno sindromo dienos 

kovo 21 dieną šventimo pristatymas SOS vaikų  

kaime (Skroblų 15). 

SOS vaikų kaimas 2017 03 02 

3.  Agency up“ reporterių apsilankymas Centre, 

kurie socialinių paslaugų priežiūros užsakymu 

filmavo medžiagą filmui, kuriame atsispindėtų 

socialinių paslaugų reikalingumas, atskleidžiant 

vieno asmens istoriją. 

Agency up 2017 10 12 

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos (EQUASS) projektas: 

1.  Europos socialinių paslaugų kokybės 

užtikrinimo sistemos (EQUASS)  

Įvadiniai mokymai darbuotojams. 

 

Europos socialinių 

paslaugų kokybės 

užtikrinimo sistemos 

Dienos centre 

„Šviesa“ 

koordinatorius 

2017 10 26 

 

 

 

2.  Europos socialinių paslaugų kokybės 

užtikrinimo sistemos (EQUASS)  

Įvadiniai mokymai darbuotojams. 

 

Europos socialinių 

paslaugų kokybės 

užtikrinimo sistemos 

Dienos centre 

„Šviesa“ 

koordinatorius 

2017 11 02 

Asmenų su negalia įgalinimo save atstovauti projektai: 

https://www.facebook.com/events/1736483946667934/
https://www.facebook.com/events/1736483946667934/
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1.   „Savęs atstovavimo“ mokymuose asmenims  

Šventojoje dalyvavo 10 asmenų ir 10 

darbuotojų. 

 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija 

"Viltis" 

2017 06 11-16 

2.  Vyko Seniūnų tarybos susirinkimai Centras  Įvyko 10 susirinkimų 

3.  1 asmuo ir 1 darbuotojas dalyvavo Briuselyje 

vykstančiuose savęs atstovavimo Inclusion 

Europe organizuojamuose mokymuose „Make 

yourself heard in Europe! Empowering self-

advocates and family members“ . 

Inclusion Europe 

organizacija, 

tarpininkaujant 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrijai 

"Viltis" 

2017 09 25-29 

4.  .Savęs atstovavimo“ mokymų asmenims su 

negalia Šventojoje ir Briuselyje pristatymas 

Dienos centre „Šviesa“, dalyvaujant Vilties 

bendrijos atstovams. 

Centras 2017 11 12 

5.  Trys Centro asmenys aktyviai dalyvavo Centro 

tarybos susirinkimuose atstovaudami Centro 

paslaugų gavėjų interesus. 

Centras Įvyko 2 centro 

tarybos susirinkimai 

 

 

6. 2017 m. Finansiniai ištekliai  

   

  2017.12.31  
Gautas finansavimas: EUR  
Savivaldybės biudžeto lėšos (02 programa)  602363,1  
Savivaldybės biudžeto Spec. lėšos (SP02 programa) 56000,0 

 
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (02  programa) 83338,2 

 
Savivaldybės biudžeto Tarpusavio atsiskaitymų lėšos (02 programa) 4200,0 

 
Viso: 745901,4  

Iš jų išleista:  730739,2  
Darbo užmokesčiui su SODRA 546547,4  
Kitoms įstaigos reikmėms 184191,8  
Už suteiktas paslaugas surinkta lėšų 64238,14  
 

Nupirktas ilgalaikis turtas  viso: 74432,58 eur   
  Automobilis                                   68963,95   
  kiti įrengimai                                  5468,63   
 

Gauta parama 2017 m.                      5976,12 eur   

 

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“  

direktorė               Jūratė Tamašauskienė  


