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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS
Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) įgyvendindamas
socialinės atsakomybės (toliau – SA) veiklas vadovaujasi SA principais:
∙ Atskaitomybė: pripažinti atsakomybę už savo veiksmus bei sprendimus ir būti atsakingu
prieš valdančias institucijas, suinteresuotas šalis ir visuomenę.
∙ Skaidrumas: pasiūlyti suinteresuotoms šalims – prieinamu, aiškiu ir tiksliu būdu bei
savalaikiai – pilną informaciją apie faktus, kurie gali juos paveikti.
∙ Etiškas elgesys: elgtis taip, kad tai atitiktų pripažintas teisingo elgesio normas ir derintųsi
su Centro Etikos kodeksu ir Centro vidaus tvarkos taisyklėmis.
∙ Dėmesys suinteresuotosioms šalims: įsiklausyti ir atsižvelgti į asmenis ar organizacijas,
kurios išreiškia susidomėjimą Centro veikla.
∙ Laikytis įstatymų: minimalus požiūris būti socialiai atsakingu, tai pilnai atitikti Lietuvos
Respublikos įstatymus.
∙ Gerbti žmogaus teises: pripažinti žmogaus teisių svarbą ir visuotinumą, rūpintis, kad
Centro veikla, tiesiogiai ar netiesiogiai, nepažeistų žmonių teisių ir ekonominės, socialinės ir
gamtinės aplinkos, kuriai ji priklauso.
Centras taikydamas socialiai atsakingus principus komunikacijos, paslaugų gavėjų
aptarnavimo ir kitais aspektais išskiria 6 pagrindines SA sritis bei elementus vadovui,
darbuotojams, paslaugų gavėjams:
1. Bendruomenės įtraukimas (švietimas ir kultūra; sveikata).
2. Aplinka (taršos prevencija; atliekų mažinimas; energijos taupymas).
3. Žmogaus teisės (skundų sprendimas; diskriminacija ir pažeidžiamos grupės).
4. Darbdavystės praktika (darbo sąlygos; sąžiningas atlygis; socialinis dialogas; sveikata ir
saugumas).
5. Lyderystė ir valdymas (sprendimų priėmimo procesas ir struktūra; pokyčių valdymas;
kultūra ir inovacijos).
6. Skaidrumas ir atskaitomybė (kontrolė ir atsakomybė; vidinė ir išorinė komunikacija;
atskaitomybės priemonės ir struktūra).
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Sustiprinsime centro
bendruomenę
paminant
,,Tolerancijos dieną“.
Stiprinsim tarpusavio
santykius, pakantumą
vienas kitam.
Paslaugų gavėjai
prisidės prie skundų
ir ginčų sprendimų.

