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Socialinės atsakomybės veiklos

Veiksmai

2020 m.
Vadovui

● Bendruomenės

● Užtikrinti
darbuotojų

(švietimas ir

kompetencijos

kultūra; sveikata)

kėlimą;

● Aplinka (taršos

● Pasirašyti su

prevencija; atliekų

socialiniais

mažinimas;

partneriais

energijos taupymas)

bendradarbiavimo
sutartis;

(skundų
sprendimas;
diskriminacija ir
pažeidžiamos

Rezultatai

Įvykdyta

laikotarpis

įtraukimas

● Žmogaus teisės

Įgyvendinimo

● Viešųjų ir privačių
interesų paisymas;

I-IV ketv.

Visi Centro
darbuotojai
dalyvaus
mokymuose.

Paramos šeimai, Socialinės globos ir
Socialinės priežiūros skyrių darbuotojai
turėjo galimybę dalyvauti kompetencijų
tobulinimo
mokymuose,
seminaruose,
praktiniuose užsiėmimuose, diskusijose,
supervizijose. Mokymų temos atitiko Centro

tobulinimosi plane numatytas 2020 m. išsikeltas
temas. Darbuotojai teikė dokumentus SPPD dėl
kvalifikacinės kategorijos pasitvirtinimo.

Centras atnaujins pasirašytas
bendradarbiavimo sutartis su
Prienų krašto
muziejumi,
nevyriausybinėmis
organizacijomis ir t.t.

Laiku deklaruoti
viešuosius ir
privačius
interesus.

Pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys.

grupės)

● Savanorius
priimanti įstaiga;

● Darbdavystės

Centras priims visus
norinčius savanorius ir
studentus atlikti praktiką.

praktika (darbo
sąlygos; sąžiningas
atlygis; socialinis
dialogas; sveikata ir
saugumas)
● Lyderystė ir

● Centro veiklų
viešinimas.

valdymas
(sprendimų

Centras visas veiklas
viešina internetinėje
svetainėje ir socialiniuose
tinkluose.

priėmimo procesas
ir struktūra;
pokyčių valdymas;
kultūra ir

Savanorystė..
Dėl
epidemijos
šalyje,
atsižvelgdami
į
numatytus
ministerijos
reikalavimus bei vengdami tiesioginio kontakto,
savanoriai ir studentai nesikreipė į Centrą dėl
praktikos atlikimo. Esant poreikiui kontaktas su
studentais buvo palaikomas nuotoliniu būdu.
Centre prie VDC ir neįgaliųjų grupės lankytojų
prisijungė 3 savanoriai.
Organizuotas Paramos šeimai skyriaus darbuotojų
savanoriavimas Maisto banko akcijoje. Dalyvavo
15 skyriuje dirbančių darbuotojų.
Praktiką atliko 6 studentai.

Centras pagal poreikį atnaujina informaciją
Centro internetinėje svetainėje, socialiniame
tinkle ,,Facebook“, veiklą viešina vietinėje
spaudoje. Svetainėje buvo paviešintas
Socialinės globos skyriaus išvažiuojamasis
susirinkimas Stakliškių seniūnijoje, paslaugų
gavėjų sveikinimas 90 ar 95 - ojo Jubiliejaus
proga.

Organizuoja dalyvavimą
Visuomeninėje akcijoje
„Darom“ skirtą miesto
švarinimui.

Dėl karantino apribojimų visuomeninė akcija
,,Darom“ buvo atšaukta. Kol dar nebuvo
įvestas karantino rėžimas šalyje, įstaigos
vadovas inicijavo švaros popietę Centre tam,
kad kiekvienas darbuotojas prisidėtų prie
savo darbo vietos susitvarkymo, bendro
naudojimo patalpų išvalymo.

● Atvirų durų diena.

Centro struktūros ir veiklos
pokyčių pristatymas
pasirinktoms tikslinėms
grupėms.

Dėl
susiklosčiusios
nepalankios
epidemiologinės situacijos Atvirų durų
dienos šventė neįvyko, kadangi ribojami
susibūrimai.

● Išvažiuojamieji

Į ketvirtį kartą vykti į susirinkimas Stakliškių seniūnijoje vyko
2020 m. liepos 16 d.
išvažiuojamąjį susirinkimą.

● Dalyvauti akcijoje
„Darom“.

inovacijos)

susirinkimai.

Socialinės globos skyriaus išvažiuojamasis
Paramos šeimai skyriaus išvažiuojamasis
susirinkimas neįvyko dėl plintančio Covid-19
viruso rajone.

Darbuotoja

● Bendruomenės

ms

įtraukimas

● Atlikti darbuotojų
kompetencijų tyrimą;

I ketv.

(švietimas ir

Darbuotojai
turimas
ir
kompetencijas.

įsivertins Atsižvelgiant į socialinių darbuotojų
tobulintinas profesinės kompetencijos įsivertinimo įrankį,

kultūra; sveikata)

Centro
darbuotojai įsivertino turimas
kompetencijas pildė duomenų rinkimo lapą
ir nurodė savo stipriąsias ir tobulintinas
kompetencijas, kurie konkretūs tobulintinų
kompetencijų elementai yra reikšmingiausi.
Taip pat, grįžus po mokymų. pildė parengtą
apklausos lentelę dėl turimų, įgytų žinių
pritaikymo praktikoje. Metinių pokalbių
metu išsikėlė tobulintinas kompetencijas.
Parengtas
2020
m.
kompetencijų
tobulinimosi planas.

Aktyviai dalyvaus konkurse Konkursas ,,Sveikiausia įstaiga“ šiais metais
‚,Sveikiausia įstaiga“
nebuvo organizuotas, bet darbuotojai
dalyvavo Psichinės sveikatos stiprinimo
tęstiniuose mokymuose, kuriuose stiprino
savo psichinę sveikatą ir didino
kompetencijas šioje srityje.

● Aplinka (taršos
prevencija; atliekų
mažinimas;

● Ugdyti darbuotojų
atsakingą požiūrį į
aplinką ir inovacijas;

energijos taupymas)

I-IV ketv.

Inovacija 97% darbuojų
susikurs
elektoroninius
paštus, kurių dėka visa
informacija juos pasieks
greičiau.

Socialinės globos, bendrojo, socialinės
priežiūros ir Paramos šeimai skyrių
darbuotojai
100%
pradėjo
naudotis
elektroniniais paštais, pagerėjo informacijos
perdavimo sklaida.

Popieriaus sąnaudos sumažės
10%,
dažniau
naudosis
elektroninėmis priemonėmis.
20% dokumentų perkeliama į
elektronines laikmenas ir ten
saugoma.

Popieriaus sąnaudos sumažėjo 30 proc.
Visų skyrių darbuotojų prašymai dėl
atostogų, išvykimo darbo valandomis, yra
dažniau priimami ir saugomi elektroninėje
laikmenoje.
Prašymai
gauti
techninės
pagalbos
priemones kartu su reikalingais asmens
dokumentais yra perkeliami ir saugomi
TPPA IS programoje ir elektroninėse
laikmenose. Skyrių veiklos dokumentai
(ataskaitos, planai, raštai) dažniausiai yra
kaupiami elektroninėje laikmenoje. Esant
poreikiui, kasdieniam rašto darbų rengimui ir
kitiems atvejams naudojami juodraštiniai

● Dažniau naudoti
skenuotus
dokumentus, siųsti
elektroniniu paštu;

● Pakeisti apšvietimo

lapai.
Prašymai gauti transporto paslaugas kartu su
reikalingais asmens dokumentais yra
saugomi elektroninėse laikmenose.

lemputes į energiją
taupančias;

10% sumažintas spausdintuvų Centre sumažėjo dviem spausdintuvais .
Nuolat rūšiuojamos šiukšlės. Centre yra
kiekis centre.

● Darbuotojų ir

pagamintos
šiukšlių
dėžės
plastikui,
popieriui ir medicininėms (AAP) atliekoms.

visuomenės švietimas
atliekų rūšiavimo

Atsisakys kaitrinių elektros
lempučių. Visos lemputės
Centre bus taupančiomis
energiją.

klausimais;

● Dalyvauti akcijoje

I ketv. ir IV

„Maisto bankas“;

ketv.

● Dalyvauti akcijoje
„Darom“;

II ketv.

Savanoriai/darbuotojai
prisijungs prie akcijos
„Maisto bankas“, socialinės
atskirties mažinimas
aprūpinant paslaugų gavėjus
atsižvelgiant į jų poreikį.

Maisto banko akcijoje savanoriavo 15
skyriaus darbuotojų. Rinko maisto produktus
parduotuvėje, sandėliavo, rūšiavo ir dalino
maisto paketus šeimoms ar asmenims.
atsakingas
Atsakingas
darbuotojas
bendradarbiavo su Maisto banko akcijos
organizatoriais dėl duomenų susisteminimo
ir pateikimo, viešino akcijos rezultatus.
Socialinės globos skyriaus darbuotojai
aprūpino vienišus, mažas pajamas turinčius
paslaugų gavėjus maisto produktais iš
,,Maisto banko” akcijos, bendradarbiaujant
su Prienų jaunaisiais maltiečiais. Taip pat
senjorams buvo suteikta labdara-parama iš
privačių asmenų būtiniausiais drabužiais,
namų apyvokos reikmenimis, techninės
pagalbos priemonėmis.

Dalyvavimas akcijoje
,‚Darom“, prisidėti prie
miesto švarinimo.

Siekiant prisidėti prie miesto švarinimo,
kasmetinė
akcija
,,Darom”
nebuvo
suorganizuota dėl paskelbtos epidemijos ir
karantino suvaržymų šalyje. Suorganizuota
Centro patalpų švarinimo popietė, kurios
metu
darbuotojai
savanoriškai
savo
kabinetuose ir kitose bendro naudojimo
patalpose atliko tvarkos ir švaros darbus.

● Dalyvauti projekte

IV ketv.

Dalyvavimas akcijoje
,,Vaikų svajonės“, socialinės
atskirties mažinimas
aprūpinant paslaugų gavėjus
atsižvelgiant į jų poreikį.

Dalyvavimas projekte ,,Vaikų svajonė”
nebuvo
vykdomas
dėl
organizatorių
sprendimo ir esamos sudėtingos situacijos
Lietuvoje dėl Covid-19 viruso plitimo.

I-IV ketv.

Į ketvirtį kartą suorganizuoti
išvažiuojamąjį susirinkimą.

III ketv. Socialinės globos skyriaus
organizuotas išvažiuojamasis susirinkimas
Stakliškių seniūnijoje.

„Vaikų svajonės“;

● Išvažiuojamieji
● Žmogaus teisės
(skundų
sprendimas;
diskriminacija ir

susirinkimai.
● Įtraukti
darbuotojus į skundų ir
ginčų sprendimus.

Darbuotojai dalyvauja skundų
nagrinėjimo procese.

pažeidžiamos
grupės)

Paslaugų

• Aplinka (taršos

gavėjams

prevencija; atliekų
mažinimas;
energijos taupymas)

● Ugdyti paslaugų
gavėjų atsakingą
požiūrį į aplinką ir
inovacijas;

I-IV ketv.

Paslaugų gavėjų įgūdžių
formavimas, siekiant
sumažinti aplinkos taršą,
atsakingai rūšiuoti atliekas.
Daiktų daugkartinis
panaudojimas.

Paramos šeimai skyriaus darbuotojai
dalyvavo Equass projekto darbo grupėje, kur
buvo rengiama skundų ir ginčų sprendimo
tvarka. Bendro susirinkimo metu buvo
diskutuota šia tema su visais darbuotojais.
Buvo vienas konkretus atvejis, kai
darbuotojai dalyvavo šiame procese bei
turėjo galimybę prisidėti prie sprendimų.
Esant poreikiui, darbuotojai yra įtraukiami į
skundų ir ginčų sprendimo procesą.
Numatyta veikla įgyvendinta iš dalies.
Pagalbos į namus paslaugų gavėjai yra
šviečiami apie šiukšlių rūšiavimo svarbą,
motyvuojami atliekas atsakingai rūšiuoti,
tačiau tik ne didelė senjorų ar asmenų su
negalia dalis imasi šios veiklos, nes naujų
socialinių įgūdžių formavimui reikia laiko.
Tarp paslaugų gavėjų vyksta dėvėtų
drabužių apsikeitimo procesas, drabužiai
pakartotinai
naudojami,
tokiu
būdu
prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo.
Paramos šeimai skyriaus darbuotojai,
lankantis šeimose individualių pokalbių
metu ugdė atsakingumą saugoti ir puoselėti
savo aplinką, kaip teisingai planuoti
vartojimą, padėjo planuoti maisto produktų
ir kitų reikalingų prekių įsigijimo kiekius.
Centro paslaugų gavėjai, užimtumo grupių
lankytojai nuolat rūšiuoja šiukšles.

● Siekti sumažinti
neigiamą poveikį
aplinkai;

● Žmogaus teisės
(skundų
sprendimas;
diskriminacija ir

● Ugdyti paslaugų
gavėjų teigiamą

I-IV ketv.

Popieriaus sąnaudų taupymas,
panaudojimas kūrybiniams
darbams.

Neįgaliųjų užimtumo grupė iš nereikalingų
laikraščių, žurnalų daro įvairaus dydžio bei
formato paveikslus, kurie pagyvina centro
patalpas bei daro daiktų laikymo dėžutes.

Sustiprinsime centro
bendruomenę paminant
,,Tolerancijos dieną“.
Stiprinsim tarpusavio
santykius, pakantumą vienas
kitam.

,,Tolerancijos diena“ nebuvo organizuojama
dėl organizatorių sprendimo ir esamos
sudėtingos situacijos Lietuvoje dėl Covid-19
viruso plitimo.

Paslaugų gavėjai prisidės prie
skundų ir ginčų sprendimų.

Paramos šeimai skyriaus darbuotojai
paslaugų gavėjus individualiai supažindino
su parengtomis tvarkomis susijusiomis su
skundų ir ginčų sprendimai bei žmogaus
teisėmis (paslaugų gavėjų teisėmis).

požiūrį į žmogaus
teises (toleranciją);

pažeidžiamos

● Įtraukti paslaugų

grupės)

gavėjus į skundų ir

Esant poreikiui, paslaugų gavėjai yra
įtraukiami į skundų ir ginčų sprendimą,
atsižvelgiama ir gerbiama kiekvienos pusės
nuomonė, siekiant bendro kompromiso.

ginčų sprendimus.

_____________________

