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VEIKLOS KONTEKSTAS 

BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ planuodami 2015-2017 m. veiklą vadovaujasi  

Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m. strateginio veiklos plano I prioriteto „Sveika, sumani 

ir saugi bendruomenė“ nuostatomis, kuriame apibrėžti tikslai, uždaviniai ir priemonės: 1.3. tikslas 

„Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir prieinamumą miesto gyventojams“. Šiam 

tikslui  numatyti uždaviniai: 1.3.1. „Didinti bendrųjų socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį“, 1.3.2. 

„.Didinti socialinės priežiūros paslaugų aprėptį ir prieinamumą“, 1.3.3. „Didinti socialinės globos 

paslaugų aprėptį ir prieinamumą“.  

BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ misija- teikti kokybiškas socialines paslaugas 

asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų tenkinant jų individualius poreikius.  

 Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama ir įgyvendindama 3 metų veiklos planą. Siekiant 

įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginį tikslą – užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, 

kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą – biudžetinė 

įstaiga Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ vykdo socialinės atskirties mažinimo programą. 

Programa ilgalaikė ir tęstinė. Ji įgyvendina strateginį įstaigos tikslą- teikti asmenims su psichikos 

negalia dienos socialinių globos (institucijoje ar namuose),  pagalbos į namus paslaugas. Programa 

siekiama įgyvendinti įstaigos misiją ir funkcijas, užtikrinant kokybišką socialinių paslaugų teikimą.  

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, 

Socialinio departamento direktoriaus bei Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais bei kitais 

teisės aktais. 

 Pagrindinės problemos ar veiksniai, lemiantys planuojamus pokyčius ar reikalaujantys 

sprendimų: 

1. Įgyvendinus projektą „Suaugusiųjų asmenų su protine negalia dienos socialinės globos 

centras“ (Nr. VP2-2.4-SADM-01-R-31-006) numatoma teikti kompleksines dienos socialinės 

globos paslaugas suaugusiems asmenims su protine negalia. Vadovaujantis SADM 2006-04-

05 įsakymu Nr. A1-93 A1 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (pakeitimas 2010-

07-07 A1-325) centre bus teikiamos tokios paslaugos kaip: informavimas, konsultavimas, 

transporto organizavimas ir kita. Paslaugų teikimo trukmė nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų 

per savaitę. Socialinės paslaugos bus teikiamos 40 klientų. Siekiant užtikrinti transporto 

paslaugų teikimą reikalinga transporto priemonė. Numatoma įsigyti 9 vietų mikroautobusą su 

pritaikyta vieta neįgaliajam (vežimėlio tvirtinimas).  

2. Atlikus patalpų rekonstrukciją Panevėžio g. 2, sutvarkyta aplink esanti teritorija: atstatyta 

asfalto danga, atsodinta veja su sporto kineziterapijos  įrenginiais neįgaliesiems, pasirūpinta 

mažąja architektūra: įrengtos pavėsinės poilsiui-pusiau uždaro tipo su suolais ir stalais, 

pastatyti lauko suoliukai, gėlinės. Tačiau projekte nenumatyta aptverti teritoriją, todėl šiais 

įrenginiais gali naudotis visi rajono gyventojai. Siekiant užtikrinti teritorijos įrenginių 

apsaugą, išsaugoti įstaigos turtą, estetinį vaizdą ir sukurti jaukią ir saugią aplinką įstaigos 

lankytojams, reikalinga įrengti lauko teritorijoje tvorą.  
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01. TIKSLAS   

Teikti asmenims su proto/psichikos negalia dienos socialinių globos (institucijoje ar 

namuose),  pagalbos į namus paslaugas. 

 

01.01 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŢDAVINIAI IR PRIEMONĖS  

 

01.01 Uţtikrinti efektyvią biudţetinės įstaigos Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ veiklą  
Uždaviniui įgyvendinti planuojamos šios priemonės: 

 

01.01.01. Veiklos organizavimas (Lakštučių g. -6) 

Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą asmenims, turintiems psichikos ir 

elgesio sutrikimų, teikiamos šios nestacionarios paslaugos: dienos socialinė globa institucijoje, 

dienos socialinė globa asmens namuose, socialinė priežiūra (pagalba į namus). Dienos socialinė 

globa vykdoma atsižvelgiant į klientų specialiuosius poreikius bei individualius socialinės globos 

planus. Dienos socialinės globos paslaugo institucijoje teikiamos 8 val. per dieną 5 dienas per 

savaitę. Vykdomos 6 socialinės veiklos: rankdarbiai, popieriaus plastika, alternatyvioji 

komunikacija, namų ruoša, dailė, muzika.  Dienos socialinės globos paslaugos (asmens namuose) 

teikiamos nuo 2 iki 8 val. per savaitę. 

Dienos socialinės globos paslaugos organizuojamos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

socialinių paslaugų katalogu SADM 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-93 A1 „Dėl socialinių paslaugų 

katalogo patvirtinimo“ (pakeitimas 2010-07-07 A1-325) ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

patvirtintomis tvarkomis. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis 2011 m. liepos 12 d. sprendimu 

Nr. AD-1395 „Dėl BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ mitybos finansinio normatyvo 

nustatymo“. Lėšos skiriamos darbo užmokesčiui, mitybai, transporto išlaikymui, ryšio paslaugoms ir 

kitoms paslaugoms, užtikrinančioms nenutrūkstamą įstaigos veiklą ir kokybišką socialinių paslaugų 

teikimą. 

 

01.01.02. Socialinio darbo metodinio centro veiklos organizavimas 

Vadovaujantis Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos  2012-06-12  įsakymu Nr. V(4)-50 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų 

tvirtinimo“ įstaigai suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas 5 metams.     Mokymuose 

dalyvauja Lietuvos socialinių įstaigų socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

Vadovaujantis 2009-05-29. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-201 patvirtintas socialinių 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos dienos įkainis  – 60,00 Lt. Lėšos, gautos už mokymų 

programą, yra skiriamos lektorių užmokesčiui, mokymosi priemonių, darbinio inventoriaus 

įsigijimui,  kanceliarinėms prekėms, komunalinėms paslaugoms apmokėti. Šiuo metu vykdoma 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2014-ųjų 

metų 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

Dienos socialinės globa institucijoje Lakštučių g. 6 

(suaugusieji asmenys su  sunkia negalia)  
30 30  30 30 

Dienos socialinės globa institucijoje Panevėžio g. 

2 (suaugusieji asmenys su negalia ir su sunkia 

negalia) 

40 40 40 40 

Dienos socialinės globa asmens namuose (su 

sunkia negalia)  
60 60 60 60 

Pagalbos į namus senyvo amžiaus asmenims, 

asmenims su negalia  
37 37 40 40 

Metodinio centro paslaugų  gavėjų skaičius 15 15 
15 15 
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programa „Bendravimo kompetencijų stiprinimas“ 16 ak.val.. 2015 m. numatoma pasitvirtinti 

socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginių mokymų programą (40 val.). 

 

01.01.03. Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 

A1-353 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija patvirtinta kaip Integralios pagalbos plėtros 

programos vykdytoja. BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ vadovaujantis Jungtinės veiklos 

sutartimi 2013-02-11 Nr. J 9-104 vykdo projektą „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas 

Klaipėdos mieste“. Projekto vykdymo metu teikiama  dienos socialinės globos asmens namuose 

paslauga asmenims su sunkia negalia. Šios paslaugos teikimui patvirtinti  25,75 etatai. Nuo 2015-09-

01 pasibaigus projekto  VP1.1-SADM-14 priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: 

integralios pagalbos plėtra“ finansavimui, nuo 2015-09-01 planuojamas etatų skaičius- 16. 

Įgyvendinant šį projektą bus siekiama padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo 

artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus teikiant jų artimiesiems – nesavarankiškiems ar 

iš dalies savarankiškiems neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims integralią pagalbą namuose bei 

suteikti reikiamą integralią pagalbą vienišiems nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems 

neįgaliesiems. 

 

01.01.04. Veiklos organizavimas padalinyje (Panevėţio g. 2) 

Įgyvendinus projektą „Suaugusiųjų asmenų su protine negalia dienos socialinės globos 

centras“ (Nr. VP2-2.4-SADM-01-R-31-006) numatoma teikti dienos kompleksinę socialinę globą 

suaugusiems asmenims su protine negalia. Vadovaujantis SADM 2006-11-30 įsakymu A1-317 

(nauja redakcija 2014-04-07 Nr. A1-181) „Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko 

sąnaudų normatyvais“ įstaigos veiklai (Panevėžio g. 2) organizuoti reikalingi 28 etatai. Numatoma 

teiki paslaugas 40 klientų (20 su sunkia negalia, 20 su negalia), turintiems proto negalią. 

Klientų maitinimas bus organizuojamas vadovaujantis patvirtintu Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 12 d. sprendimu  Nr. AD-1395 „Dėl biudžetinės įstaigos 

Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ mitybos finansinio normatyvo nustatymo“. Lėšos skiriamos 

darbo užmokesčiui, mitybai, transporto išlaikymui, ryšio paslaugoms ir kitoms paslaugoms, 

užtikrinančioms nenutrūkstamą įstaigos veiklą ir kokybišką socialinių paslaugų teikimą. 

 

Veiklos plano priedai 

 

1. Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2015–2017-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto 

kriterijų suvestinė. 

 

Asignavimų valdytojas                                 

Biudžetinės įstaigos Neįgaliųjų centro 

„Klaipėdos lakštutė“ direkroriaus pavaduotoja   Roma Fabijonavičiūtė-Genienė 

Soc. reikalams atliekanti direktoriaus funkcijas        

 

Specialistas, atsakingas už veiklos plano parengimą   Aidas Bolys 

 

 

SUDERINTA  

 

Socialinės paramos skyriaus vedėja     Audronė Liesytė 

 

Socialinių reikalų departamento direktorė    Audra Daujotienė 

 

_______________________________ 


