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Eil.  Nr. Priemonės Įvykdymo 

data 

Vykdytojai 

1. Organizuoti ir teikti aukštą kokybę atitinkančias socialines paslaugas įvairioms socialiai 

pažeidžiamoms žmonių grupėms dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai 

neturintiems, neįgijusiems arba praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu 

(šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Tai būtų socialinė priežiūra namuose, dienos 

socialinė globa namuose, asmeninės pagalbos paslaugų organizavimas, laikino atokvėpio paslaugų 

organizavimas ir teikimas. 

 

1.1 

Sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliam asmeniui, ar senyvo 

amžiaus asmeniui  gauti individualias pagal asmeninius ir 

individualius poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai, 

socialinių darbuotojų 

padėjai, asmeniniai 

asistentai 

 

1.2 Plėtoti nestacionarias socialines paslaugas. 

Vystyti dienos socialinės globos paslaugas  asmens namuose 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai, 

socialinių darbuotojų 

padėjai, asmeniniai 

asistentai 

 

1.3 Teikti konsultavimo paslaugas  šeimos nariams  prižiūrintiems 

neįgalius ar senyvo amžiaus  artimuosius 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai, 

socialinių darbuotojų 

padėjai, asmeniniai 

asistentai 

 

1.4 Kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant profesijos tobulinimo 

seminaruose ir mokymuose, supervizijose, intervizijose (ne 

mažiau 16 val. per metus mokymų +  8 val. supervizijų 

(privaloma tik socialiniams darbuotojams), + 8 val. intervizijų 

(privaloma tik socialiniams darbuotojams) 

 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai, 

socialinių darbuotojų 

padėjai, asmeniniai 

asistentai 

 

1.5 Organizuoti socialinės priežiūros namuose, dienos socialinės 

globos namuose, laikino atokvėpio namuose, asmeninės 

pagalbos paslaugas teikiančių darbuotojų susirinkimus, 

analizuoti įstaigoje vykstančius procesus ir pagal 

kompetenciją teikti pasiūlymus centro direktoriui 

Ne mažiau 

2 kartų per 

2022 m. 

Socialinis darbuotojas 

socialinių paslaugų 

organizavimui – 

padalinio vedėja 

2. Organizuoti ir teikti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas asmens namuose, 

užtikrinant  nuolatinę kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūrą ir suteikti galimybę šeimos nariams, 

slaugantiems savo artimuosius, derinti artimojo slaugą ir darbo įsipareigojimus. 

2.1 Sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi 

namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos 

ir slaugos namuose paslaugų organizavimą ir teikimą 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai, 

slaugytojas 

socialinių darbuotojų 

padėjai, slaugytojo 

padėjėjai, masažistas 

 

2.2 Stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti 

socialinius ryšius su šeima, bendruomene 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai, 

slaugytojas 

socialinių darbuotojų 

padėjai, slaugytojo 



padėjėjai, masažistas 

 

2.3 Teikti šeimos nariams, slaugantiems savo artimuosius  

socialiniais ir slaugos klausimais konsultavimo paslaugas, 

siekiant  suteikti pagrindinių slaugos įgūdžių ir įtraukti juos į 

paslaugų teikimą  

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai, 

slaugytojas 

socialinių darbuotojų 

padėjai, slaugytojo 

padėjėjai, masažistas 

 

2.4 

 

 

 

Stiprinti ir plėsti integralių paslaugų plėtrą asmens namuose 

bendradarbiaujant su rajono institucijomis 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai, 

slaugytojas 

socialinių darbuotojų 

padėjai, slaugytojo 

padėjėjai, masažistas 

 

2.5 Kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant profesijos tobulinimo 

seminaruose ir mokymuose, supervizijose, intervizijose (ne 

mažiau 16 val. per metus mokymų +  8 val. supervizijų 

(privaloma tik socialiniams darbuotojams), + 8 val. intervizijų 

(privaloma tik socialiniams darbuotojams) 

 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai, 

slaugytojas 

socialinių darbuotojų 

padėjai 

3. Organizuoti ir teikti šeimai kompleksinę pagalbą, kuri padėtų įveikti iškilusius socialinius sunkumus 

ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, kokybišką šeimos 

funkcionavimą būtiną jos gerovei. 

3.1 Rinkti visą atvejo vadybos procesui reikalingą informaciją 

apie vaiką ir šeimą teikiant užklausas į institucijas, 

analizuojant gautus duomenis ir tarpusavio susitarimo 

principu, įtraukiant šeimą, įvertinti socialinės rizikos 

veiksnius, jų reiškimosi šeimoje lygius, taip pat šeimos 

apsaugos faktorius 

   

   Visus 

  2022 m. 

Atvejo vadybininkai 

3.2 Siekti šeimą įgalinti kuo aktyviau įsitraukti į pagalbos 

procesą, telkti kitus pagalbos teikėjus, planuojant ir teikiant 

pagalbą šeimai. 

   

   Visus 

  2022 m. 

Atvejo vadybininkai 

 

3.3  Organizuoti atvejo vadybos posėdžius, sudaryti šeimos 

pagalbos ir teikiamų paslaugų planus bei prižiūrėti jų 

įgyvendinimą 

   

   Visus 

  2022 m. 

Atvejo vadybininkai 

 

3.4 

 

Bendradarbiaujant su atvejo vadybininku dalyvauti atvejo 

vadybos posėdžiuose, šeimos poreikių pagalbos vertinime, 

planų peržiūrose, planuoti ir teikti pagalbą šeimai atsižvelgiant 

į individualius šeimos poreikius, situaciją, pokyčius bei 

numatytas pagalbos priemones. 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai 

darbui su šeimomis, 

psichologas 

 

3.5 Teikti socialinę pagalbą, didinti šeimos motyvaciją dalyvauti 

kompleksinės pagalbos teikimo ar prevencinės pagalbos 

teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose,  šeimos 

stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo 

programose, priklausomybės ligų gydymo, mediacijos ir 

kitose programose, rengti įvairius užsiėmimus, savipagalbos 

grupes 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai 

darbui su šeimomis, 

psichologas 

 

3.6  Ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinti 

glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka. Motyvuoti 

išnaudoti visas siūlomas priemones krizinėms situacijoms 

įveikti bei savarankiškai funkcionuoti 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialiniai darbuotojai 

darbui su šeimomis, 

psichologas 

 

3.7 Koordinuoti atvejo vadybos procesą, vykdyti atvejo vadybos 

teikiamų paslaugų stebėseną, teikti pasiūlymus įstaigos 

direktoriui 

 

   

   Visus 

  2022 m. 

 

Atvejo vadybininkė – 

padalinio vedėjo 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 



3.8 Organizuoti darbuotojų, teikiančių šeimoms paslaugas, 

susirinkimus 

2022 m. I; 

II; III; IV 

ketv. po 1 

kartą. 

Atvejo vadybininkė – 

padalinio vedėjo 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

3.9 Kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant profesijos tobulinimo 

seminaruose ir mokymuose, supervizijose, intervizijose (ne 

mažiau 16 val. per metus mokymų +  8 val. supervizijų + 8 

val. intervizijų) 

 

   Visus 

  2022 m. 

Atvejo vadybininkai, 

socialiniai darbuotojai 

darbui su šeimomis 

4. Organizuoti ir vykdyti  bendrąsias socialines paslaugas Kupiškio rajono gyventojams teikiant 

specialiojo transporto paslaugas, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtinaisiais drabužiais ir 

avaline, asmeninės higienos organizavimo paslaugas, vykdyti globojamų neveiksnių, ar ribotai veiksnių 

asmenų priežiūrą, organizuoti ir atlikti neįgalaus asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti 

kasdienius sprendimus vertinimą, teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo 

paslaugas vienišiems senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį 

asmenims, skatinti tikslinių grupių asmenų adaptaciją, reabilitaciją ir integraciją į visuomenę dirbant su 

socialinės rizikos asmenimis, grįžusiais iš įkalinimo įstaigų, teikti pagalbą neįgaliesiems aprūpinant 

techninės pagalbos priemonėmis ir kt. 

4.1 Aprūpinti Kupiškio miesto ir rajono neįgalius ir senyvo 

amžiaus asmenis, reikalingomis reabilitacijai, gydymo 

tikslams techninės pagalbos priemonėmis (toliau TPP), kurios 

užtikrintų neįgaliųjų teises ir galimybes dalyvauti visuomenės 

gyvenime taip pat  sudarytų sąlygas socialinei integracijai, 

savarankiškai apsitarnauti buityje. 

   

   Visus 

  2022 m. 

 

Socialinis darbuotojas 

darbui su neįgaliaisiais 

4.2 Organizuoti specialiojo transporto paslaugą rajono asmenims, 

turintiems judėjimo negalią ir kitoms socialinės rizikos 

asmenų grupėms 

   

   Visus 

  2022 m. 

 

Socialinis darbuotojas 

darbui su neįgaliaisiais 

4.3 Bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis ir neįgaliųjų 

artima aplinka, sprendžiant neįgaliųjų socialines problemas. 

   

   Visus 

  2022 m. 

 

Socialinis darbuotojas 

darbui su neįgaliaisiais 

4.4 

 

Ugdyti, atstatyti ir palaikyti asmens gebėjimus savarankiškai 

spręsti jam ar jo šeimai iškylančias socialines problemas, 

inicijuoti pokyčius asmeniniame ir šeimos socialiniame 

gyvenime tam panaudojant paties asmens ar jo šeimos 

galimybes bei bendruomenės išteklius, taip pat siekti užkirsti 

kelią galimoms asmens, šeimos ar bendruomenės socialinėms 

problemoms atsirasti 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialinis darbuotojas 

dirbantis miesto 

teritorijoje 

4.5 Lankyti globojamus/rūpinamus asmenis, kuriems nustatytas 

neveiksnumas, siekiant kontroliuoti globėjo veiksmus ir 

teikiamas paslaugas  globojamam asmeniui, užtikrinant 

įstatymo nustatyta tvarka jo teises ir teisėtus interesus 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialinis darbuotojas 

dirbantis miesto 

teritorijoje 

4.6 Organizuoti ir teikti labiausiai nepasiturintiems Kupiškio 

miesto gyventojams paramą maisto ir higienos produktais iš 

ES intervencinių fondų 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialinis darbuotojas 

dirbantis miesto 

teritorijoje 

4.7 Informuoti, konsultuoti Kupiškio miesto gyventojus, 

tarpininkauti dėl piniginės paramos, kompensacijų, išmokų, 

socialinių paslaugų skyrimo ir kitais klausimais savo 

kompetencijos ribose. 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialinis darbuotojas 

dirbantis miesto 

teritorijoje 

4.8 Lankyti vienišus ir socialinę riziką patiriančius asmenis, 

organizuoti jiems socialinę pagalbą mažinant socialinę atskirtį 

ir integruojant į visuomenę 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialinis darbuotojas 

dirbantis miesto 

teritorijoje 

4.9 Kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant profesijos tobulinimo 

seminaruose ir mokymuose, supervizijose, intervizijose (ne 

mažiau 16 val. per metus mokymų +  8 val. supervizijų + 8 

   

   Visus 

  2022 m. 

Socialinis darbuotojas 

dirbantis miesto 

teritorijoje 



val. intervizijų) 

 

4.10 Organizuoti ir teikti užimtumo paslaugas Kupiškio socialinių 

paslaugų centro klientams, siekiant išvengti socialinių 

problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, 

aktyvinant bendruomenę 

   

   Visus 

  2022 m. 

Užimtumo specialistas 

 

 

4.11 Koordinuoti socialinių paslaugų procesą padalinyje, vykdyti 

socialinių paslaugų stebėseną, teikti pasiūlymus rengiant 

socialinių paslaugų kokybės gerinimo planus 

 

   Visus 

  2022 m. 

Socialinis darbuotojas 

socialinių paslaugų 

organizavimui – 

padalinio vedėja 

4.12 Organizuoti padalinio  darbuotojų susirinkimus    Ne 

mažiau 2 k. 

per 2022 

m. 

 

Socialinis darbuotojas 

socialinių paslaugų 

organizavimui – 

padalinio vedėja 

 

 

 

 

 

Socialinė darbuotoja                                                                                       Kristina Narbutienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


