
 

 

    PRITARTA 

    Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

    2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-99 

 

DIENOS VEIKLOS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMAS 

 

Dienos veiklos centras įsteigtas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 1997 m. gruodžio 

22 d. sprendimu Nr. 96, įregistruotas 1999-05-03. Įstaigos kodas 164307319. Dienos veiklos centras 

(DVC) – tai biudžetinė socialines globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto, 

psichinę ir fizinę negalią, teikianti įstaiga, turinti socialinės globos struktūrinį padalinį, kuriame 

teikiamos dienos socialinės globos ir trumpalaikė socialinė globa. 

Įstaiga dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Dienos veiklos centre Kretingoje 

teikia pagal Socialinės paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos suteiktą licenciją Nr. L000000102 Institucinei socialinei globai (dienos) suaugusiems 

asmenims su negalia, ir licenciją Nr. L000000103 Institucinei socialinei globai (ilgalaikei, 

trumpalaikei) suaugusiems asmenims su negalia. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos – 

kineziterapija ir bendroji praktikos slauga, teikiamos pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos 

priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgytą licenciją Nr. 3507. Įstaiga yra 

įgijusi Europos sąjungos reabilitacijos platformos EQUASS Assurance socialinių paslaugų kokybės 

sertifikatą. Įstaigos vadybos sistema yra sertifikuota ES CAF vadybos sertifikatu. 

2021 m. įstaigoje atlikti Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2 

patikrinimai dėl viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimo, vidaus dokumentų valdymo, Valstybinės 

maisto veterinarinės tarnybos Klaipėdos departamento patikrinimas maisto tvarkymo atitikimo 

teisės aktams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

patikrinimas dėl darbo organizavimo tvarkos ekstremaliosios situacijos metu organizavimo. 

Patikslinti vykdomieji dokumentai, pažeidimų nerasta. Įstaigos veikla atitinka visus Lietuvos 

Respublikoje keliamus teisės aktų reikalavimus socialinėms paslaugoms neįgaliems suaugusiems 

žmonėms teikti, atsakingai vykdo pandeminio laikotarpio kontrolę. 

2021 m. pradžioje atliktas 2020 metų įstaigos socialinės globos paslaugų kokybės 

vertinimas ir vidaus kontrolės vertinimas. 2021 m. sausio mėn. įstaigos dienos socialinė globa dirbo 

nuotoliniu būdu. Visus likusius metus dirbo kontaktiniu būdu. Trumpalaikė socialinė globa visus 

2021 m. dirbo kontaktiniu būdu. 2021 m. pabaigoje atliktomis apklausomis apibendrintais jų 

duomenimis teikiamos socialinės paslaugos neįgaliesiems vertinamos teigiamai. Užimtumo veiklos 

neįgaliesiems organizuojamos atsižvelgiant į specialiuosius klientų poreikius ir galimybes, 

sudaromos maksimalios sąlygos lavinti meninius ir socialinius savarankiško gyvenimo įgūdžius. 

Visus 2021 m. didelis dėmesys įstaigos veikloje skiriamas socialinei paslaugų kokybei, neįgalaus 

žmogaus įgalinimui, visus metus vykdytos projektinės veiklos, skirtos papildomoms neįgaliųjų 

veikloms – terapijoms bei užimtumams. Socialinė įstaigos veikla orientuota į asmens 

savirealizaciją, tikslingą užimtumą ir socialinių įgūdžių lavinimą. 2021 metų veiklos atskaita 

parengta vadovaujantis atliktu įstaigos socialinių globos paslaugų kokybės vertimu, vidaus 

kontrolės vertinimu, įdiegtos socialinių paslaugų kokybės ir vadybos sistemos standartais, Dienos 

veiklos centro 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu. 

2021 m. Dienos veiklos centro paslaugomis kasdien naudojosi 66 neįgalūs asmenys, 

turintys proto ir kompleksines negalias, nuo 17–87 metų amžiaus: 16 neįgaliųjų – 17–29 metų, 35 

neįgalieji – 30–50 metų, 15 neįgaliųjų – 51–86 metų amžiaus (1 pav.) 
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1 pav. Dienos veiklos centrą lankančių klientų amžius. 

 

Per 2021 m. trumpalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos 11 klientų, iš jų 7 turintys 

sunkią negalią. Padalinyje paslaugas gavo 24 klientai. Nuo 2012-10-01 Dienos veiklos centro 

Salantų padalinys pradėjo teikti trumpalaikę socialinę globą. Vienam asmeniui, maksimali 

paslaugos trukmė iki 6 mėn. per metus.  

Dienos veiklos centre gaunančių socialines paslaugas asmenų, turinčių negalią darbingumo 

lygis: 34 klientų – 0–20 %; 26 klientai – 25–45 %; 50% – 55% – 1 klientas; 4 klientams – dideli ir 

specialieji poreikiai; 1 klientui – vidutinis neįgalumas (2 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Dienos veiklos centro klientų darbingumo lygis 

 

Atsižvelgiant į įstaigos klientų darbingumo lygį bei į gyvenamosios vietos pasiskirstymą, 

Centro paslaugomis naudojosi 11 klientų iš Salantų ir aplinkinių seniūnijų, 6 klientai iš Darbėnų 

seniūnijos, 4 klientai iš Kartenos seniūnijos, 44 klientai iš Kretingos miesto ir kitų seniūnijų, 1 

klientas iš Plungės miesto savivaldybės (3 pav.). 

 

 

3 pav. Įstaigos klientų gyvenamosios vietos pasiskirstymas 

 

Nuo 17 iki 29metų  
23% 

Nuo 30 iki 50 metų 
51% 

Nuo 51-87 metų  
26% 

Klientų amžius 

Nuo 17 iki 29metų Nuo 30 iki 50 metų nuo 51 iki 86 metų

16% 

9% 

66% 

6% 3% 

Gyvenamosios vietos pasiskirstymas 
Salantai ir aplinkinės seniūnijos
Darbėnų  seniūnija
Kretingos miestas ir aplinkinės seniūnijos
Kartenos seniūnija

52% 39% 

1% 6% 2% 

Darbingumo lygis  

0 %-20% 25% -45 % 50%-55% Dideli ir spec. poreikiai Vidutinis
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Įstaigoje transporto paslaugas gauna beveik visi klientai. Tik keletas yra atvykstančių 

visuomeniniu transportu arba ateinantys patys, kitus atveža tėvai arba globėjai vykdami į darbą. 39 

klientai, gaunantys dienos socialinės globos paslaugas Dienos veiklos centre Kretingoje, 13 klientų, 

gaunančių dienos socialinės globos paslaugas Salantų padalinyje (žr. 4 pav.). Trumpalaikei 

socialinei globai transporto paslauga teikiama tik būtinu reikalu, nuvežant į gydymo įstaigas arba 

tvarkant neįgalumo dokumentus.  

 

4 pav. Įstaigos klientams teikiamos transporto paslaugos. 

Atsižvelgiant į klientų amžių, darbingumo lygį, gyvenamosios vietos pasiskirstymą bei 

teikiamą transporto paslaugą, dalis neįgaliųjų Dienos veiklos centre lankosi ne kasdien: 24 

neįgalusis – 5 dienas per savaitę, 1 neįgalieji – 4 dienas per savaitę, 16 neįgaliųjų – 3 dienas per 

savaitę, 11 neįgalieji – 2 dienas per savaitę, 5 neįgalieji – 1 kartą per savaitę (5 pav.). Kiti klientai 

sudaro trumpalaikę globą, jiems paslaugos įstaigoje teikiamos nepertraukiamai. 

 

 
 

5 pav. Įstaigos klientų lankomumas 

 

Klientų skaičius trumpalaikėje socialinėje globoje nuolat kinta, paslauga teikiama 7 dienas 

per savaitę, 1 klientas paslaugas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytas 

Socialinės globos normas, gali gauti nuo 5 dienų iki 6 mėn. per metus. Dienos socialinėje globoje 

lankymo terminas nėra terminuotas, paslaugos teikiamos iki poreikio reikalingumo.  

 

2021 metais Dienos veiklos centro ir jo padalinio teikiamos paslaugos neįgaliesiems 

 

 1 lentelė 

Teikiamos paslaugos Vykdomų programų pavadinimai 

Darbinio užimtumo, 

darbinių įgūdžių lavinimas 

Dienos veiklos centras Salantų padalinys 

Keramika  Keramika 

68,42% 

24,56% 

7,02% 

Transporto paslauga 

Dienos veiklos centre Kretingoje Salantų padalinyje Atvyksta patys

42% 

2% 

28% 

19% 

9% 

Klientų lankomumas  

5 dienas per savaitę 4 dienas per savaitę 3 dienas per savitę

2 dienas per savaitę 1 dieną per savitę
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Floristika  ------ 

Sodo ir daržo priežiūra Aplinkos priežiūra 

Siuvimas rankomis, siuvinėjimas  Siuvimas rankomis, 

siuvinėjimas 

Siuvinėjimas, nėrimas, 

mezgimas 

Siuvinėjimas, nėrimas, 

mezgimas 

Pagalbiniai darbai siuvimo 

veikloje sunkios negalios 

asmenims 

Pagalbiniai darbai siuvimo 

veikloje sunkios negalios 

asmenims 

---------- Medžio darbai (projektinis) 

Meninių – kūrybinių įgūdžių 

lavinimas 

Dailės terapija, meniniai darbai, 

vilnos vėlimas, medžio 

deginimas 

Rankdarbių veikla, medžio 

apdirbimo veikla (projektinė 

veikla) 

Teatrinė veikla Teatrinė veikla 

Alternatyvaus šokio taikymas Alternatyvaus šokio taikymas 

Muzikinė – meninė veikla --------- 

Socialinių įgūdžių lavinimas Buities, higienos, 

savarankiškumo ugdymas ir 

palaikymas 

Buities, higienos, 

savarankiškumo ugdymas ir 

palaikymas 

Pažintinės mokomosios veiklos 

(gamtos, gyvenamosios aplinkos 

pažinimo, rašymo, skaitymo, 

pinigų pažinimo įgūdžių 

tobulinimas) 

Pažintinės mokomosios veiklos 

(gamtos, gyvenamosios 

aplinkos pažinimo, rašymo, 

skaitymo, pinigų pažinimo 

įgūdžių tobulinimas) 

Informacinių technologijų 

bendrosios programos 

pritaikymas. 

Informacinių technologijų 

bendrosios programos 

pritaikymas. 

Laisvalaikio, kultūrinio 

gyvenimo organizavimas 

Kasmetinių ir kitų šventinių 

renginių organizavimas  

Kasmetinių ir kitų šventinių 

renginių organizavimas  

Ekskursijų, pažintinių kelionių 

rengimas (kartu su projektine 

veikla) 

Ekskursijų, pažintinių kelionių 

rengimas (kartu su projektine 

veikla) 

Sportinės veiklos vykdymas  Sportinės veiklos vykdymas  

Dalyvavimas projektinėse 

veiklose 

Dalyvavimas projektinėse 

veiklose 

Kitos teikiamos paslaugos Maitinimo paslauga  Maitinimo paslauga  

Kineziterapijos, sportinės 

veiklos (fizinės mankštos, 

aerobikos pratimų) pritaikymas 

Bendrosios praktikos slaugos, 

sportinės veiklos (fizinės 

mankštos, aerobikos pratimų) 

pritaikymas 

Informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas 

Informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas 

Transporto paslauga (turintiems 

sunkią judėjimo ar kompleksinę 

negalią, gyvenantiems 

kaimiškoje teritorijoje) 

Transporto paslauga (turintiems 

sunkią judėjimo ar kompleksinę 

negalią ir gyvenantiems 

kaimiškoje teritorijoje) 

Alternatyvaus užimtumo grupė. 

Grupė skirta sunkią negalią 

turintiems DVC klientams. 

------------------ 
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Grupės veiklos tikslas – įgalinti 

klientą aktyviai veikti pagal savo 

negalią ir negalios pobūdį. 

Dalyvaujantiems veikloje 

teikiamos meninio užimtumo ir 

kineziterapijos paslaugos.  

Hipoterapia (projektinis)  Hipoterapija (projektinis) 

Psichologo konsultacijos 

remiantis labirintų terapija 

(projektinis) 

---- 

Darbo įgūdžių mokymosi 

komanda „Draugystės kava“ 

(projektinis) 

--- 

 

Darbinės, meninės, socialinės, laisvalaikio organizavimo bei kineziterapijos ir bendrosios 

praktikos slaugos teikiamų užsiėmimų metu neįgalieji palaiko savo fizinį ir emocinį balansą, 

darbinius, meninius ir socialinius įgūdžius. Dirbančių specialistų dėka pastebimi nauji įgūdžiai, jie 

palaikomi ir siekiama jų tolesnio tobulinimo, taikoma socialinių paslaugų teikimo kokybės 

metodika. Dienos veiklos centre, ES LAT-LIT projekto finansavimo lėšomis „I can work“ LLI-468 

įrengti teritorijos lauko takai, pastatytos pavėsinės, įrengtos pakeltos lysvės, visa pastato ir lauko 

infrastruktūra pritaikyta įvairios negalios neįgaliesiems. Aktyviai naudojamos multisensorinės 

priemonės, kurios yra mobilios ir gali būti perkeliamos į įvairias erdves. Visus 2021 m. įstaigai 

bendradarbiaujant su Kretingos NVO organizacija „Kretingos viltis“, buvo vykdomas projektas, 

kurio metu neįgalieji dalyvavo hipoterapijoje, turėjo žolinčiaus pažinimo užsiėmimus, inovatyvias 

informacinių technologijų veiklas. Teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos 

neįgaliesiems metu, užtikrinama visavertė priežiūra, dienos režimo laikymasis, veiklų 

organizavimas. 

Dienos veiklos centras, teikdamas socialines paslaugas ir organizuodamas klientų 

užimtumą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Respublikos teisės aktais, rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais ir Dienos veiklos centro nuostatais bei Dienos veiklos centro 2019–2021 

strateginiu veiklos planu, taip pat ISGP (individualus socialinės globos planu) sudarytu kiekvienam 

klientui atskirai, socialinių paslaugų kokybės gairėmis. Vadovaujantis Nacionalinės neįgaliųjų 

socialinės integracijos 2021–2023 metų programa, patvirtinta 2020 m. rugsėjo 8 dieną, siekiama 

sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus 

Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų, nustatančių neįgaliųjų socialinę integraciją bei lygias 

galimybes, ir Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimą. Dienos veiklos centro praktinės 

veiklos dokumentacija reglamentuojama Socialinės globos normų aprašo 3 priedu (senyvo amžiaus 

asmenų, suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos normos, taikomos 

dienos socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms, 4 priedu teikiančioms 

dienos (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus, suaugusių asmenų ir vaikų su negalia 

namuose (2012-12-11 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr. A1-566 (nuo 2012-

12-19) su vėlesniais pakeitimais. 

Dienos veiklos centras dalyvaudama Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo 

projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-

ESFA-V-421-01-0001 projekte 2019 m. įgijo Europos Sąjungos socialinių paslaugų kokybės 

sertifikatą EQUASS Assurance. Įstaiga audituojama, teikiamos pažangos atskaitos, įgyvendinamos 

rekomendacijos. Kokybės sistemos Dienos veiklos centre tikslas – gerinti vidinę socialinių paslaugų 

kokybę dienos socialinės globos paslaugos gavėjams atliepiant jų gyvenimo poreikius ir juos 

tenkinant pagal teikiamų paslaugų specifiką ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Šis 

dokumentas liudija apie ES socialinių paslaugų kokybės aukščiausių standartų įgyvendinimą 

tiesioginiame kasdieniniame darbe su klientais. 2020 m. sausio mėn. vykdant ES finansuotą 



 

 

6 

projektą, atlikus įstaigos vadybos vertinimą, suteiktas ES vadybos sistemos standartas CAF. Įtaiga 

savo vadybiniame darbe vadovaujasi šio standarto kriterijais. 

 

II. NAUJOVIŲ DIEGIMAS SOCIALINIAME DARBE IR UŽIMTUMO PROCESE  
 

 2021 m. sausio mėn. Dienos veiklos centro direktorius patvirtino Dienos veiklos centro dienos 

ir trumpalaikės socialinės globos individualų socialinės globos planus (ISGP).  

 Savalaikiai, pagal teisės aktų pokyčius, vykdytas pandeminės situacijos valdymo dokumentų 

rengimas pagal aktualias nacionalinių teisės aktų redakcijas.  

 Tęsiamas bendradarbiavimas su Kretingos socialines paslaugas teikiančiomis biudžetinėmis ir 

NVO įstaigomis ir organizacijomis, su aukštosiomis mokyklomis, Sutrikusio intelekto žmonių 

globos bendrija „Kretingos viltis“, Kretingos rajono neįgaliųjų draugija, Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Klaipėdos rajono aklųjų ir silpnaregių draugija, 

Labdaros paramos fondu „Maisto bankas“, Lietuvos „Raudonojo kryžiaus“ Klaipėdos 

skyriumi, Kretingos S. Daukanto progimnazija, S. Daujoto progimnazija, Jurgio Pabrėžos 

universitetine gimnazija, lopšeliais-darželiais „Pasaka“ ir „Žilvitis“, Rietavo atviro jaunimo 

centru, Rietavo jaunimo centru „Progresas“, Lietuvos bei užsienio labdaros-paramos 

organizacijomis, verslo įmonėmis, Salantų gimnazija, Salantų lopšeliu-darželiu „Rasa“, Salantų 

kultūros centru, Salantų pirminės sveikatos priežiūros centru, Salantų miesto biblioteka, 

Salantų m. seniūnija ir kt. įstaigomis.  

Atsižvelgiant į 2021 m. kai kurių laikotarpių pandeminius reikalavimus, bendradarbiavimas 

buvo vykdomas kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.  

 2021 m. sausio 4 d. Dienos veiklos centro direktoriaus įsakymu Nr. V1-04 patvirtintas Dienos 

veiklos centro socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo bei 

socialinių darbuotojų atestacijos kėlimo 2021 m. planas. 

 Nuo 2021-02-01 iki 2023-01-31 vykdomas ETBT programos 2014-2020 Interreg V-A Latvijos–

Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projekto „StepForward:activating personal resources and 

employability skills/I can work“ Nr. LLI-468 projektas, siekiama lavinti neįgaliųjų darbo 

įgūdžius, suteikti informacijos apie darbo rinkos atvirumą neįgaliesiems, plytelėmis išgrįsti 

teritorijos takai, vykdomos psichologo konsultacijos remiantis labirintų terapijos praktikomis. 

2021 m. įgyvendintas 1 projekto periodas ir 2 periodo 5 mėnesiai. Atliktos visos projekte 

numatytos veiklos.  

 2021 m. liepos mėn. savanorių organizacijos iš Belgijos „Bowurden“ komanda įstaigoje atliko 

pastatų pagerinimo darbus, buvo išpiešta įstaigos mažąjį kiemelį juosianti betoninė tvora.  

 Nuo 2017-09-11 Dienos veiklos centras pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, 

dalyvaudamas ES finansuojamame projekte, įstaigoje įdiegė socialinių paslaugų kokybės 

sistemą ir įgijo EQUASS Assurance sertifikatą. Įdiegus sistemą teikiamos pažangos ataskaitos, 

vykdomos rekomendacijos ir tobulinamos socialinės paslaugos išlaikant kokybės standartą. 

 Nuo 2020-02-01 iki 2021-12-31 vykdytas ES Solidarumo korpuso programos – Europos 

savanoriškos veiklos vykdymo projektas „Discover the new world of relationship“ Nr. 2019-3-

LT02-ESC11-006549, pagal kurį įstaigoje savanoriavo 2 ilgalaikiai savanoriai iš Turkijos ir 

Sakartvelo. Savanorystės laikotarpis 1 savanoriui – 12 mėn. Projektas finansuojamas ES 

programos lėšomis, vykdytas bendradarbiaujant su Rietavo atviro jaunimo centru. Visos 

numatytos veiklos įgyvendintos, projekto tikslai pasiekti. 

 Pateikti projektai į įvairius fondus, vyksta jų tikslinimai. Numatomos veiklos 2022 metams. 

 Įgyvendinti bendradarbiavimo su įstaigomis renginiai nuotoliniu ir kontaktiniu būdu, 

organizuoti tarpinstituciniai gerosios darbo patirties pasikeitimo susitikimai kontaktiniu būdu. 

Įstaigoje aktyviai savanoriavo tarptautiniai ir nacionaliniai savanoriai. Jiems paskirti darbuotojai 

–mentoriai. Savanorystės veiklos buvo vykdomos visus 2021 m. 

 Vykdytas bendradarbiavimas su Klaipėdos valstybine kolegija, Klaipėdos universitetu, 

Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centru, Palangos karaliaus Mindaugo profesinio 

rengimo centru, priimant įvairių studijų: viešojo administravimo, kineziterapijos, masažo, 

socialinio darbo ir kt. krypčių studentus studijų praktikai atlikti. Studentams įstaigoje sudarytos 
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galimybes praktiškai susipažinti su socialinių paslaugų teikimu, jiems paskirti praktikos 

vadovai.  

 ES projekto lėšomis išleista brošiūra „Aš galiu dirbti“, tai informacinis leidinys darbdaviams ir 

neįgaliesiems apie įsidarbinimo ir įdarbinimo galimybes pagal šiai dienai aktualius teisės aktus.  

 Vykdytos socialinės programos ir projektai siekiant neįgaliųjų socialinio gyvenimo pažinimo ir 

įstaigos aplinkos pritaikomumo. Gautos paramos iš Kretingos rajono verslininkų ir užsienio 

fondų.  

III. 2021 METAIS ATLIKTI DARBAI, BENDRADARBIAVIMAS,  

PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

3.1. 2021 metais Dienos veiklos centro vykdyti projektai 

 2 lentelė 

Projekto pavadinimas Pasiekti rezultatai 
Vykdymo 

data 

Finansuo

ta 

suma 

Finansavimo 

šaltinis 

ES LAT-LIT Interreg 

bendradarbiavimo per 

sieną 3-ojo kvietimo 

projektas 

„StepForward:activati

ng personal resources 

and developing 

employability skills/I 

can work“ LLI-468 

projektas 

Pradėtas įgyvendinti projektas. 

Pateikta 1 periodo ataskaita. 

Nacionalinis nepriklausomas 

auditas patvirtino visas 

tinkamas finansuoti patirtas 

išlaidas.  

 

 

Nuo 2021-

02-01 iki 

2023-01-31 

 

2022 bus 

finansuot

a 1 

periodo 

suma  

23 

479,05  

ES LAT-LIT 

programa 

 

Neįgaliųjų darbinių 

įgūdžių lavinimo 

projektas 

Vykdyti verslo įmonės 

užsakymai.  

Nuo 2021-

03-01 iki 

2021-05-31 

220,00 Verslo įmonė 

„Listinas“ 

„Buworden“ 

savanorių organizacija 

Savanorystės darbo stovykla. 

Nudažyta įstaigos mažojo 

kiemelio tvora išpiešiant ją 

pagal pateiktą eskizą.  

 

2021 m. 

liepos mėn.  

 

750,00 

„Buworden“ 

organizacija 

2021 m. socialinės 

reabilitacijos 

bendruomenėje 

bendradarbiavimo 

projekto „Dailės 

užsiėmimai“ veikla su 

Kretingos rajono 

neįgaliųjų draugija. 

1. Neįgaliųjų draugijos senjorų 

užimtumo veiklos vykdymas 

Dienos veiklos centre; 

2. Įgyvendinta projekto 

veiklos. 

Nuo 2021-

05-01 Iki  

2020-09-30 

280,00  Bendradarbiaujant 

su Kretingos 

rajono neįgaliųjų 

draugija. Projekto 

finansuotojas 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2021 m. socialinės 

reabilitacijos 

bendruomenėje 

bendradarbiavimo 

projektas su SIŽGB 

„Kretingos viltimi“, 

hipoterapijos, 

informacinių 

technologijų ir 

žolinčiaus mokyklėlės 

užsiėmimai. 

1. Vykdyti hipoterapijos 

užsiėmimai Palangos žirgyne ir 

Salantų regiono žirgų ūkyje; 

2. Vykdyti žolinčiaus 

užsiėmimai Dienos veiklos 

centre; 

3. Vykdyti informacinių 

technologijų piešimo įgūdžių 

lavinimo užsiėmimai, parengta 

paroda iš piešinių foto drobių. 

4.Vykdyti medžio darbų 

užsiėmimai įstaigos padalinyje. 

Nuo 2021-

04-01 iki 

2021-12-31 

1000,00 Bendradarbiaujant 

su SIŽGB 

„Kretingos 

Viltis“. Projekto 

finansuotojas 

Kretingos rajono 

savivaldybė 
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2014-2020 metų 

Europos Sąjungos 

fondų investicijų 

veiksmų programos 

projektas „Socialinių 

paslaugų kokybės 

gerinimas, taikant 

EQUASS kokybės 

sistemą“ projekto 

kodas Nr. 08.4.1-

ESFA-V-412-01-0001 

Socialinių paslaugų kokybės 

diegimas taikant EQUASS 

kokybės sistemą. Įgytas 

EQUASS Assurance 

sertifikatas, vykdoma kokybės 

tobulinimo veikla. 

Nuo 2017-

09-11. 

Finansavim

o sutartis 

pasirašyta 

iki 2021-12-

31. 2022 m. 

ruošiamasi 

aukštesniam 

sertifikato 

diegimo 

etapui.  

-------- Veiklos 

finansuojamos 

pagrindinio 

projekto partnerio 

VšĮ Valakupių 

reabilitacijos 

centro. Dienos 

veiklos centras 

dalyvauja projekte 

kaip pilotinis 

projekto partneris 

ES Solidarumo 

korpuso programos 

projektas „Atverk 

naują santykių 

pasaulį. 

1. Tarptautinių savanorių 

priėmimas Dienos veiklos 

centre, savanorystės veiklos 

suteikimas; 

2. 2020-03-01 iki 2021-02-14 

savanoris iš Turkijos; 

3. 2020-09-15 iki 2021-08-12 

savanorė iš Sakartvelo. 

4. Vykdomos savanorystės 

veiklos, įgyvendinamas 

projektas. 

Nuo 2020-

03-01 iki 

2021-12-31 

----- ES Solidarumo 

korpuso 

programos 

finansavimas 

bendradarbiaujant 

su Rietavo atviru 

jaunimo centru. 

Meno dirbinių 

mugės ir renginiai, 

dalyvavimas juose 
 

1. Bendradarbiavimas su 

Kretingos muziejumi, meno 

darbų eksponavimas ir 

prekiavimas muziejaus kiosko 

paviljone 2021 m. birželio–

rugsėjo mėn. ir gruodžio mėn.  

2. Dalyvavimas Kretingos 

miesto vasaros ir rudens 

mugėse Rotušės aikštėje. 

Eksponuoti ir parduoti 

gaminiai; 

3. Bendradarbiavimas su 

pavieniais iniciatyviais 

verslininkais pareiškusiems 

iniciatyvą dienos veiklos 

centro gaminių 

reprezentavimui ir pardavimui; 

Kovo–

gruodžio 

mėn. 

1150,00 Gautos pajamos 

pervestos į 

Kretingos rajono 

savivaldybės 

biudžetą 

Palangos moterų 

„Lions“ klubas 

Suteikta parama. Kovo mėn. ---- Palangos moterų 

„Lions“ klubas 

LPF „Maisto 

bankas“ 

1. Savanoriškas dalyvavimas 

organizuojamose paramos 

akcijose t. y. pavasarinės ir 

rudeninės LPF ,,Maisto banko“ 

maisto produktų 

nepasiturintiems rinkimo 

akcijoje.  

2. Veiklos vykdymas pagal 

projekto koordinatorių 

nurodymus.  

Pagal 

nustatytą 

grafiką 

 

 

 

 

 

Visus metus 

 

------ Prekybos centrai:  

LIDL ir RIMI 

Palangoje ir 

Salantuose. 
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3. Dalyvavimas „IKI“ 

projekte“  

Viso:   26 879,05 Eur 

 

3.2. Neįgaliųjų socializacija ir integracija per projektus ir renginius 

3 lentelė 

Mėnuo Atlikta veikla 

Sausis   Veikla su klientais vyko nuotoliniu būdu. 

 Vykdomas ES Solidarumo korpuso projektas, įstaigoje savanoriauja 2 

savanoriai iš Turkijos ir Sakartvelo.  

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Savanoriauja 3 Kretingos mokyklų mokinės pagal LR SADM 

savanorystės programą. 

 Nuotoliniu būdu svavanoriauja savanorė iš Vilniaus „Brezze“ 

organizacijos. 

 Vykdomas įstaigos vidaus sportinio aktyvumo projektas skaičiuojant 

nueitus žingsnius, neįgaliųjų motyvavimas būti aktyviems.  

Vasaris   Veikla su klientai vykdoma kontaktiniu „burbulų“ metodu valdant 

srautus. 

 Draugystės dienos paminėjimas įstaigoje.  

 Paminima Vasario 16-oji.  

 Vykdomas ES Solidarumo korpuso projektas, įstaigoje savanoriauja 2 

savanoriai iš Turkijos ir Sakartvelo.  

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Gauta parama iš LPF „Maisto bankas“, neįgalieji aktyviai ugdė maisto 

ruošos įgūdžius mokindamiesi gaminti.  

 Dienos veiklos centre vyko edukacinė valandėlė, skirta Motiejaus 

Valančiaus 220 gimimo metinėms paminėti. Prisimintas Vyskupas ir 

skaityta „Palangos Juzė“. 

 Savanorio iš Turkijos išlydėjimas pasibaigus savanorystės laikui.  

 Pradedamas vykdyti ERDF Interreg V-A Latvijos–Lietuvos 2014–2020 

programos finansuotas projektas „StepForward:activating personal 

resources and developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 Savanoriauja 3 Kretingos mokyklų mokinės pagal LR SADM 

savanorystės programą. 

 Nuotoliniu būdu savanoriauja savanorė iš Vilniaus „Brezze“ 

organizacijos. 

 Vykdomas įstaigos vidaus sportinio aktyvumo projektas skaičiuojant 

nueitus žingsnius, neįgaliųjų motyvavimas būti aktyviems. 

Kovas  Veikla su klientais vykdoma kontaktiniu „burbulų“ metodu, valdant 

srautus. 

 Vykdomas ES Solidarumo korpuso projektas, įstaigoje savanoriauja 1 

savanoris iš Sakartvelo. 

 Savanoriauja 3 Kretingos mokyklų mokinės pagal LR SADM 

savanorystės programą. 

 Nuotoliniu būdu savanoriauja savanorė iš Vilniaus „Brezze“ 
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organizacijos. 

 Dienos veiklos centre paminėta Tarptautinė vandens diena. 

 Lietuvos švento jo globėjo Kazimiero paminėjimas.  

 Edukacinė popietė marginant kiaušinius su NVO SIŽGB „Kretingos 

viltis“ pirmininke S. Bendikiene. 

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Vykdomas ERDF Interreg V-A Latvijos–Lietuvos 2014–2020 programos 

finansuotas projektas „StepForward:activating personal resources and 

developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 Vykdomas neįgaliųjų darbinių įgūdžių lavinimo projektas su verslo 

įmone „Listinas“. 

 Vykdomas įstaigos vidaus sportinio aktyvumo projektas skaičiuojant 

nueitus žingsnius, neįgaliųjų motyvavimas būti aktyviems. 

Balandis  Veikla su klientai vykdoma kontaktiniu „burbulų“ metodu valdant 

srautus. 

 Vykdomas ES Solidarumo korpuso projektas, įstaigoje savanoriauja 1 

savanoris iš Sakartvelo.  

 Savanoriauja 3 Kretingos mokyklų mokinės pagal LR SADM 

savanorystės programą. 

 Nuotoliniu būdu savanoriauja savanorė iš Vilniaus „Brezze“ 

organizacijos. 

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Vykdomas ERDF Interreg V-A Latvijos–Lietuvos 2014–2020 programos 

finansuotas projektas „StepForward:activating personal resources and 

developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 Vykdomas neįgaliųjų darbinių įgūdžių lavinimo projektas su verslo 

įmone „Listinas“. 

 Edukacinė popietė, kurios metu skaityta S. Paltanavičiaus knyga „Aš – 

Lietuvis“. 

 Vykdomas įstaigos vidaus sportinio aktyvumo projektas skaičiuojant 

nueitus žingsnius, neįgaliųjų motyvavimas būti aktyviems. 

Gegužės  Vykdomas ES Solidarumo korpuso projektas, įstaigoje savanoriauja 1 

savanoris iš Sakartvelo.  

 Savanoriauja 3 Kretingos mokyklų mokinės pagal LR SADM 

savanorystės programą. 

 Nuotoliniu būdu savanoriauja savanorė iš Vilniaus „Brezze“ 

organizacijos. 

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Vykdomas ERDF Interreg V-A Latvijos–Lietuvos 2014–2020 programos 

finansuotas projektas „StepForward:activating personal resources and 

developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 Vykdomas neįgaliųjų darbinių įgūdžių lavinimo projektas su verslo 

įmone „Listinas“. 

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

NVO SIŽGB „Kretingos viltimi“. Vykdomi hipoterapijos, žolinčiaus ir 

informacinių technologijų piešimo užsiėmimai. 

 Motinos dienos paminėjimas paruošiant dovanas mamoms ir jas 

parnešant.  

 Popietė Europos dienai paminėti.  
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Birželis  Vykdomas ES Solidarumo korpuso projektas, įstaigoje savanoriauja 1 

savanoris iš Sakartvelo.  

 Savanoriauja 3 Kretingos mokyklų mokinės pagal LR SADM 

savanorystės programą. 

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Vykdomas ERDF Interreg V-A Latvijos-Lietuvos 2014–2020 programos 

finansuotas projektas „StepForward:activating personal resources and 

developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

NVO SIŽGB „Kretingos viltimi“. Vykdomi hipoterapijos, žolinčiaus, 

sporto ir informacinių technologijų piešimo užsiėmimai. 

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

Kretingos neįgaliųjų draugija, draugijos senjorai dalyvauja dailės 

veikloje įstaigoje.  

 Įstaigos dalyvavimas Kretingos miesto mugėje eksponuojant ir 

parduodant gaminius. 

Liepa  Paminėta Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. 

 Vykdomas ES Solidarumo korpuso projektas, įstaigoje savanoriauja 1 

savanoris iš Sakartvelo.  

 Savanorystė baigė 3 Kretingos mokyklų mokinės pagal LR SADM 

savanorystės programą. 

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Vykdomas ERDF Interreg V-A Latvijos-Lietuvos 2014–2020 programos 

finansuotas projektas „StepForward:activating personal resources and 

developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

NVO SIŽGB „Kretingos viltimi“. Vykdomi hipoterapijos, žolinčiaus, 

sporto ir informacinių technologijų piešimo užsiėmimai. 

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

Kretingos neįgaliųjų draugija, draugijos senjorai dalyvauja dailės 

veikloje įstaigoje.  

 Grūšlaukės bibliotekoje surengta padalinio kliento V. Raudonio kryželiu 

siuvinėtų darbų paroda. 

 Dienos veiklos centre savanoriavo Belgijos „Bouworde“ savanorės. 

Atlikti lauko aplinkos atnaujinimo darbai. Nupiešta vidinio kiemo 

betoninė tvora, nulakuotos pavėsinės ir suolai.  

 Padalinio klientai lankėsi Telšiuose prie Masčio ežero. Pažintis su Telšių 

miestu. 

Rugpjūtis  Padalinio klientai vyko į pažintinę išvyką į Mosėdžio akmenų parką. 

 Padalinys dalyvavo Salantų miestelio šventės Parciunkulės atlaidų 

mugėje. Prekiauta neįgaliųjų sukurtais darbeliais. 

 Vykdomas ES Solidarumo korpuso projektas, įstaigoje savanoriauja 1 

savanoris iš Sakartvelo. Mėnesio viduryje išvyksta po 12 mėn. 

savanorystės į savo šalį.  

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Vykdomas ERDF Interreg V-A Latvijos-Lietuvos 2014–2020 programos 

finansuotas projektas „StepForward:activating personal resources and 

developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 
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NVO SIŽGB „Kretingos viltimi“. Vykdomi hipoterapijos, žolinčiaus, 

sporto ir informacinių technologijų piešimo užsiėmimai. 

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

Kretingos neįgaliųjų draugija, draugijos senjorai dalyvauja dailės 

veikloje įstaigoje.  

 Dienos veiklos centre paminėtos Žolinės. 

 Įstaigoje savanoriauja nacionaliniai savanoriai, studentai atlieka 

mokymosi praktiką. 

Rugsėjis  Surengta įstaigos 20-mečio veiklos paminėjimo šventė.  

 Juodupėnų bibliotekoje surengta padalinio kliento V. Raudonio kryželiu 

siuvinėtų darbų paroda. 

 Įstaigoje savanoriauja fotografas, kuris surengė foto darbų parodą.  

 Dienos veiklos centro klientai lankėsi Kretingos muziejaus parke.  

 Įstaiga dalyvavo Kretingos miesto Rudens derliaus ir Moliūgų šventėje, 

prekiauta įstaigos neįgaliųjų sukurtais meno darbais.  

 Padalinyje organizuota šventė „Labas rudenėli“.  

 Padalinio klientai vyko į pažintinę ekskursiją po Mosėdžio akmenų 

parką. 

 Lankytasi Raseinių neįgaliųjų užimtumo centre su įstaigos darbuotojais, 

dalinantis gerąja darbo patirtimi. 

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Vykdomas ERDF Interreg V-A Latvijos-Lietuvos 2014–2020 programos 

finansuotas projektas „StepForward:activating personal resources and 

developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

NVO SIŽGB „Kretingos viltimi“. Vykdomi hipoterapijos, žolinčiaus, 

sporto ir informacinių technologijų piešimo užsiėmimai. 

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

Kretingos neįgaliųjų draugija, draugijos senjorai dalyvauja dailės 

veikloje įstaigoje.  

Spalis  Padalinio klientai aplankė Platelių energetinių labirintų ir geometrinių 

figūrų parką bei Litvakų atminimo sodą. 

 Įstaigos neįgalieji su juos lydinčiais darbuotojais lankėsi Nidos socialinių 

paslaugų centrą. 

 Padalinyje surengta Rudens poezijos popietė.  

 Dalyvauta akcijoje „Sutvarkyk apleistą kapelį“, vykta į Salantų miesto 

kapines, uždegtos žvakutės ant nelankomų kapų bei buvusių klientų 

kapų. 

 Kretingos bažnyčios vienuolyno koridoriuj, eksponuota savanorio 

fotografo Tado Darulio foto darbų paroda. Nuotraukose – Dienos veiklos 

centro kasdienybė ir emocijos savanorio akimis per foto objektyvą.  

 Dienos veiklos centre eksponuojami informacinių technologijų 

neįgaliųjų darbai, sukurti 3D piešimo programa.  

 Vykdomas ES Solidarumo Korpuso finansuotas projektas, teikiamos 

ataskaitos. 

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Įstaigoje savanoriauja nacionaliniai savanoriai, studentai atlieka 

mokymosi praktiką. 

 Centro darbuotojai dalyvavo LPF „Maisto banko“ akcijoje Palangoje ir 

Salantuose. 
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 Vykdomas ERDF Interreg V-A Latvijo–Lietuvos 2014-2020 programos 

finansuotas projektas „StepForward:activating personal resources and 

developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

NVO SIŽGB „Kretingos viltis“. Vykdomi hipoterapijos, žolinčiaus, 

sporto ir informacinių technologijų piešimo užsiėmimai. 

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

Kretingos neįgaliųjų draugija, draugijos senjorai dalyvauja dailės 

veikloje įstaigoje.  

 Dienos veiklos centro muzikinė grupė „Kontaktas“ dalyvavo 

muzikiniame V-ąjame respublikiniame muzikavimo konkurse-festivalyje 

„Perliukai“. Renginyje susirinko įvairių socialinių įstaigų muzikinės 

grupės.  

 Dienos veiklos centre lankėsi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 

centro socialinio darbuotojo padėjėjų studijų programoje studijuojančių 

studentų grupė su savo dėstytojomis.  

 

Lapkritis  

 Paminėta „Pyragų diena“. 

 Dienos veiklos centre svečiavosi Kretingos komunalinio darbuotojai. 

Pravesta informacinė popietė apie atsakingą šiukšlių rūšiavimą.  

 Salantų miestelio bibliotekoje eksponuojama padalinio klientų meno 

darbų paroda.  

 Dienos veiklos centre paminėta Tolerancijos diena.  

 Dienos veiklos centre lankėsi VšĮ „Vilties erdvė“ direktorė ir socialinio 

darbo specialistai gerosios profesinės darbo patirties pasidalijimui.  

 Vykdytos tarpusavio sportinės žaidynės, pagal projektą „Draugystė 

veža.“ 

 Vyko socialinės reabilitacijos projekto „Žolinčiaus užsiėmimai“ 

baigiamasis renginys.  

 Dienos veiklos centro klientai lankėsi Palangos baseine.  

 Vykdomas ES Solidarumo Korpuso finansuotas projektas , teikiamos 

ataskaitos. 

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Įstaigoje savanoriauja nacionaliniai savanoriai, studentai atlieka 

mokymosi praktiką. 

 Vykdomas ERDF Interreg V-A Latvijos-Lietuvos 2014–2020 programos 

finansuotas projektas „StepForward:activating personal resources and 

developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

NVO SIŽGB „Kretingos viltimi“. Vykdomi hipoterapijos, žolinčiaus, 

sporto ir informacinių technologijų piešimo užsiėmimai. 

 Vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektas su 

Kretingos neįgaliųjų draugija, draugijos senjorai dalyvauja dailės 

veikloje įstaigoje.  

 

Gruodis  

 Dalyvauta Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos inicijuotoje 

mugėje „Įkvėpk! Kalėdos!“. 

 Dalyvauta Kretingos muziejaus Amatų kiemelyje organizuotoje 

amatininkų Kalėdų mugėje.  

 Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės organizuotoje akcijoje papuošti 

erdves nykštukais. Įstaigos padalinys pasiuvo nykštukus, kurie papuošė 

DVC SP kiemą bei Salantų miestelį. 

 Suorganizuota įstaigos klientams Kalėdinė šventinė popietė. 
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 Dienos veiklos centre lankėsi Kretingos Visuomenės sveikatos biuro 

specialistė Lina, kuri papasakojo apie dantukų priežiūrą, rankų higieną ir 

taisyklingą apsauginių veidų kaukių dėvėjimą. 

 Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Palangos miesto socialinių 

paslaugų centro organizuojamame meninės saviraiškos renginyje „Šalnos 

gūsis V“. 

 Dienos veiklos centras dalyvavo Kretingos muziejaus Amatų centre, 

saldainių darymo edukacijoje. 

 Vykdomas ES Solidarumo Korpuso finansuotas projektas, teikiamos 

ataskaitos. 

 Vykdomas ES projektas EQUASS paslaugų kokybės palaikymas ir 

tobulinimas. 

 Įstaigoje savanoriauja nacionaliniai savanoriai, studentai atlieka 

mokymosi praktiką. 

 Vykdomas ERDF Interreg V-A Latvijos–Lietuvos 2014–2020 programos 

finansuotas projektas „StepForward:activating personal resources and 

developing employability skills/I can work“ LLI-468.  

 

IV. PAPILDOMA SOCIALINĖ VEIKLA 
 

4.1.Socialinių darbuotojų vykdoma papildoma socialinė veikla 

 

 DVC viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas: Viešųjų pirkimų ataskaitos ir plano 

rengimas ir skelbimas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; CVPIS ir CPO 

tinklapio administravimas ir pirkimų vykdymas sistemoje; DVC suprastintų taisyklių 

ruošimas/koregavimas pagal VP įstatymo pakeitimus. 

 DVC internetinės svetainės www.kretingosneigalieji.lt administravimas ir DVC socialinio 

tinklapio Facebook paskyroje administravimas. 

 Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projekto administravimas, dalyvavimas 

akcijose ir kituose einamuosiuose metų renginiuose. 

 Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymų 

vykdymas pagal patvirtintas socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų mokymo 

programas. 

 Dienos veiklos centro kaip metodinio centro veiklos vykdymas. 

 Dalyvavimas, organizavimas ir inicijavimas edukacinių, kultūrinių, meninių, sportinių ir kt. 

renginių asmenims, turintiems specialiųjų poreikių. 

 Bendradarbiavimas su Kretingos NVO neįgaliųjų ir kitomis organizacijomis projektinėje ir 

kitoje tiesioginėje socialinėje veikloje siekiant socialinių paslaugų kokybės gerinimo rajone. 

 2021 metų laikotarpiu bendrauta su klientų tėvais bei globėjais, pildytos klientų 

savarankiškumo vertinimo programos, atlikti gebėjimų vertinimai, supažindinta su 

teikiamomis paslaugomis, tėvams nuolat teikta informacija apie padalinio veiklą. Tėvų ir 

globėjų susirinkimų metu išklausyta jų nuomonė ir pasiūlymai, įvertintos klientų 

individualios programos, paaiškinta socialinių paslaugų teikimo tvarka, spręstos iškilusios 

problemos. 

 2021 metais telefonu kalbėta ir domėtasi potencialių klientų, galinčių lankyti Dienos veiklos 

centro Salantų padalinį sveikata, esama socialine situacija, suteikta informacija apie 

padalinio vykdomą veiklą, teikta informacija apie trumpalaikę socialinę globą. Bendraujama 

su Kretingos miesto, Klaipėdos, Imbarės, Salantų, Darbėnų, Kūlupėnų, Kartenos seniūnijų 

socialinėmis darbuotojomis, vykta aplankyti potencialių klientų.  

 Kasdien vedama klientų lankomumo apskaita. Klientų tėvams ir globėjams teikiamos 

informavimo ir konsultavimo paslaugos. Vedamas darbuotojų darbo laiko apskaitos 

žiniaraštis. Vadovaujama studentų praktikai, mentoriaujama savanoriams.  
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 Tarpininkaujama padedant nusistatyti darbingumo lygius, specialiuosius poreikius ir gauti 

reikalingus dokumentus, teikiama pagalba neįgalųjį palydint pas gydytoją, padedama atlikti 

reikalingus tyrimus ar susitvarkyti kitą reikalingą medicininę pagalbą. Skatinamas 

savarankiškumas klientai lydimi į parduotuvę apsipirkti, pas kirpėją, į banką, susimokėti už 

paslaugas ir t. t. 

 Buhalterinių nurašymo aktų rengimas.  

 Publikacijos spaudoje apie įstaigos veiklą. 

 

4.2.  Metodinė įstaigos veikla 

 

Dienos veiklos centras 2021 m. vykdė šias Socialinių paslaugų priežiūros departamento 

prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymu patvirtintas 

kvalifikacijos kėlimo programas: 

1. Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa „Socialinio 

darbo partnerystė teikiamų paslaugų kontekste“ – 16 ak. val. Programos kodas SD20170061. 

Patvirtinta 2017-09-15 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.V1-395. 

2. 2019 m. birželio mėn. Dienos veiklos centrui Socialinių paslaugų priežiūros 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus sprendimu patvirtinta 

socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa ir suteiktas programos kodas SD20190157. 

Dienos veiklos centras 2018-06-19 LR Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr. V1-317 patvirtintas Socialinio darbo 

metodiniu centru. 

2021 m. gruodžio mėn. Dienos veiklos centras reakredituotas Europos Solidarumo korpuso 

ženklu, suteikta Europos tarptautinių savanorių tarnybos akreditacija Nr. 2020-1-LT02-ESC52-

007056. Akreditacija suteikta iki 2027 m. gruodžio 31 d.  

2021 m. lapkričio mėn. 23 d. sprendimu Nr. 16P-1.1.-193(5.26) įstaigai suteikta nacionalinių 

savanorių akreditacija. 

2021 m. eigoje vykdytas Socialinių paslaugų kokybės gerinimas diegiant ir įgijus EQUASS 

Assurance kokybės standartą.  

Įstaigos vadybos sistemos tobulinimas dirbant pagal CAF standartą. 

Dienos veiklos centre vykdomi neįgaliųjų Atstovavimo sau susirinkimai, kuriuose neįgalieji 

išsako savo problemas, diskutuoja su specialistais ir tarpusavyje jiems rūpimais klausimais. Taip 

skatinamas neįgaliojo savęs atstovavimas vadovaujantis Lietuvoje ratifikuota Neįgaliųjų teisių 

konvencija. 

 

V. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

5.1. Dienos veiklos centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2020 m. 

 4 lentelė 

Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų 

sritis, temos ir kt. 

Kursų, seminarų skaičius (ak. val.) 

 
Specialistų skaičius 

praktinės 

 
teorinės  

Socialinis darbas 144 144 26 

Psichikos sveikatos kompetencijų 

didinimo įmonių darbuotojams veikloje. 

200 200 10 

Viešųjų pirkimų įstatymų taikymas - 8 1 

Veiklos administravimas, darbo 

kodeksas, VDI, mobilizacija, finansai, 

Civilinė sauga 

- 38 4 
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Tarptautinės konferencijos  32 32 3 

Vadovavimas socialinio darbo praktikai 775 775 6 

Psichologinio pobūdžio mokymai 36 36 3 

Kineziterapija 6 6 1 

Supervizija -- 486 26 

Iš viso 1193 1725 Visi įstaigos 

specialistai 

 

5.3. Vadovavimas studentų praktikai 

 

2021 m. Dienos veiklos centro socialiniai darbuotojai vadovavo socialinį darbą, 

kineziterapiją studijuojančių Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto, VšĮ Klaipėdos 

valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centro, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro studentų praktikai. Įstaigoje 

praktiką atliko 6 studentai. Jiems vadovavo vyr. socialiniai darbuotojai, direktorė, kineziterapeutas, 

socialiniai darbuotojai 775 ak. val. teorinės, 775 ak. val. praktinių užsiėmimų. 

 

5.4. Savanorių veikla Dienos veiklos centre 

 

 Lietuvos savanorių organizacijos „Breeze“ savanorė iš Vilniaus savanoriavo Dienos veiklos 

centre nuo 2021-01-14 iki 2021-03-19 nuotoliniu būdu.  

 Verslo ir lyderystės akademijos ,,In corpore“ Jaunimo savanoriškos tarnybos 3 savanorės 

savanoriavo Dienos veiklos centre nuo 2021-01-14 iki 2021-07-14 nuotoliniu būdu ir 

kontaktiniu būdu. 

 Savanoris fotografas savanoriavo nuo 2021-04-06 iki metų pabaigos ir tęsia savanorystę šiuo 

metu. 

 Tarptautinės savanorystės „Baworden“ organizacijos savanoriai iš Belgijos vykdė savanorystę 

nuo 2021-07-12 iki 2021-07-23.  

 Dienos veiklos centre savanoriavo pavieniai moksleiviai, projektuose, veiklose bei kasdieninėje 

veikloje. 

 1 savanorė iš Klaipėdos kolegijos Socialinių mokslų fakulteto nuo 2021-10-08 iki 2021-10-30 

kontaktiniu būdu organizavo socialinio darbo popietinės veiklos užimtumą. 

 Salantų padalinyje iniciatyviai prie socialinės veiklos prisideda Salantų gimnazijos skautai. 

 Dienos veiklos centre savanoriavo mokyklinio amžiaus savanoris 2021 m. lapkričio 3–4 

dienomis. 

 2 tarptautiniai savanoriai iš Sakartvelo ir Turkijos pagal ES finansuojamą Solidarumo korpuso 

projektą.  

 

Studijuojantys darbuotojai 

 

  Nuo 2019-11-06 Klaipėdos valstybinėje kolegijoje Sveikatos mokslų fakultete 

neakivaizdinėse Socialinio darbo studijose studijuoja 1 socialinio darbo specialistas. 

  Nuo 2020 m. 2 Dienos veiklos centro darbuotojos dalyvauja Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centre socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programoje. 

  Darbuotojams, dirbantiems įstaigoje sudaromos lanksčios galimybės studijuoti jų 

profesijai reikalingo įgyti išsilavinimo studijų programose. 

 

Darbuotojų atestacinės kvalifikacinės kategorijos 

 

2021 m. pabaigoje 2 socialinio darbo specialistai Socialinių paslaugų priežiūros 

departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apsigynė ir įgijo socialinio darbuotojo 
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kvalifikacinę kategoriją ir 1 darbuotojas vyriausiojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją. 

Kvalifikacinės kategorijos suteikiamos 5 metams. Viso – 3 socialinio darbo specialistai. 

 

VI. PUBLIKACIJOS SPAUDOJE 

5 lentelė 

Mėnuo  Publikacijos pavadinimas 

Sausis  19 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 5 (2968) publikuotas straipsnis ,,Neįgaliųjų 

veiklos – darbuotojų išmonė“. 

Balandis 17 d. laikraštyje ,,Švyturys“ Nr. 15 (9184) publikuotas straipsnis ,,Aš galiu dirbti“. 

Birželis 8 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 43 (3006) publikuotas straipsnis ,,Didiką 

pagerbė kūrybiniu konkursu ir konferencija“. 

Liepa 23 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 55 (3018) publikuotas straipsnis ,,Kretingos 

dienos veiklos centrui talkino savanorės iš Belgijos“. 

Rugpjūtis 13 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 61 (3024) publikuotas straipsnis ,,Muziejaus 

bičiuliai vaišino draugystės kava“. 

20 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 63 (3026) publikuotas straipsnis ,,Pažintinis 

Kretingos ,,viltiečių“ savaitgalis“. 

Spalis 01 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 75 (3038) publikuotas straipsnis ,,Dienos 

veiklos centras: nuo ,,nežiniukų“ iki mentorių “. 

02 d. laikraštyje ,,Švyturys“ Nr. 39 (9208) publikuotas straipsnis ,,Kretingos dienos 

veiklos centrui – 20“. 

Mėnuo  Publikacijos pavadinimas 

Sausis  19 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 5 (2968) publikuotas straipsnis ,,Neįgaliųjų 

veiklos – darbuotojų išmonė“. 

Balandis 17 d. laikraštyje ,,Švyturys“ Nr. 15 (9184) publikuotas straipsnis ,,Aš galiu dirbti“. 

Birželis 8 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 43 (3006) publikuotas straipsnis ,,Didiką 

pagerbė kūrybiniu konkursu ir konferencija“. 

Liepa 23 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 55 (3018) publikuotas straipsnis ,,Kretingos 

dienos veiklos centrui talkino savanorės iš Belgijos“. 

Rugpjūtis 13 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 61 (3024) publikuotas straipsnis ,,Muziejaus 

bičiuliai vaišino draugystės kava“. 

Spalis 01 d. laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“ Nr. 75 (3038) publikuotas straipsnis ,,Dienos 

veiklos centras: nuo ,,nežiniukų“ iki mentorių “. 

02 d. laikraštyje ,,Švyturys“ Nr. 39 (9208) publikuotas straipsnis ,,Kretingos dienos 

veiklos centrui – 20“. 

 

VII. SUBSIDIJUOJAMI DARBAI 

     6 lentelė 

Įdarbinimo programa Data Darbų pobūdis Įdarbintų 

asmenų 

skaičius 

DIENOS VEIKLOS CENTRAS 

Subsidijuojamų darbų 

programa 

2021-01-01 iki 2021-

12-31 

 

 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

 

1 

 

Iš viso:  1 

 

VIII. DARBUOTOJŲ DARBO VIETOS 
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2021 m. įstaigos padalinyje atostogų metu laikinai priimtas dirbti vienas darbuotojas 

(2020 m. kovo–lapkričio mėn.) trumpalaikės globos socialinių darbuotojų padėjėjų atostogų 

laikotarpiui. 

Dienos veiklos centre 2021 m. dirbo 4 darbuotojai turintys neįgalumą, 2 asmenys 

pensinio amžiaus. 

 

VIII. FINANSINĖ DALIS 

 

2021 m. įstaiga baigė be finansinių įsiskolinimų. Finansinė įstaigos ataskaita pridedama 

ataskaitos priede.  

 

_________________________ 


