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1. ĮSTAIGOS STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI IR UŽDAVINIAI 

 

2021 metais numatytos ir įgyvendintos šios veiklos: 

Įgyvendintas 2021 metų Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo DUC 

(toliau DUC) veiklos planas. Jo įgyvendinimui turėjo įtakos COVID-19 pandemijos padariniai, nes 

2021 metais 3 mėnesius socialinės globos paslaugos buvo teikiamas nuotoliniu būdu. Įgyvendinti 

DUC tikslai:  

 Teikta dienos ir trumpalaikę socialinę globą asmenims nuo 7 metų iki senyvo amžiaus, 

turintiems sutrikusį intelektą, protinę, psichinę, fizinę, kompleksinę negalią bei nustatytus didelius ir 

labai didelius specialiuosius poreikius, siekiant didesnio savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse 

ir integruojant į visuomenės gyvenimą. 

 Ugdytas paslaugų gavėjų savarankiškumas, pasitikėjimas savo galimybėmis laikantis 

pagrindinių įtraukties principų: savarankiško sprendimų priėmimo, lygybės ir bendros veiklos su 

negalios neturinčiaisiais. 

  Įdiegta Europos socialinių paslaugų kokybės sistema (EQUASS) įstaigoje. 

 Tikslų pasiekimui įgyvendinti uždaviniai:  

 Sudarytos tinkamos sąlygos, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų specialiuosius poreikius, jų 

užimtumui, kūrybiniams gebėjimams ugdyti, jų fiziniam aktyvumui, socialiniams įgūdžiams, 

savitvarkos gebėjimams stiprinti. 

 Padėta paslaugų gavėjams integruotis į visuomenės socialinį gyvenimą sudarant sąlygas 

savanoriauti. 

 Organizuotas žmonių su negalia įtraukimas į kasdieninę veiklą laikytantis pagrindinių 

įtraukties principų: savarankiško sprendimų priėmimo, lygybės ir bendros veiklos su negalios 

neturinčiaisiais;  Suteiktos Dienos užimtumo DUC bendruomenės nariams žinios apie EQUASS 

kriterijų įgyvendinimą. 

DUC 2021 m. darbe vadovavosi  vertybėmis:  

 Orientacija į paslaugų gavėją. Kiekvienas pasaugų gavėjas buvo įtrauktas į savęs 

vertinimo, planavimo, paslaugų teikimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo, vertinimo procesą.  

 Atvirumas visuomenei. Paslaugų gavėjai turėjo galimybę integruotis į visuomenės 

socialinį gyvenimą naudojant įtraukties metodą.  

 Pagarba. Visi turi teisę būti savarankiški ir nepriklausomi, laisvi patys rinktis. 

Kiekvienas esame savitas ir ypatingas, todėl gerbiamas toks, koks jis yra.  

 Profesionalumas. Dirbome naudodami inovatyvius socialinio darbo metodus, 

atliepiančius paslaugų gavėjų poreikius.  
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 Komandinis darbas. Sėkmingai dirbome komandoje siekdami bendrų DUC tikslų.  

2. IŠORINIŲ IR VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

2.1 Išorinės aplinkos analizė 

 

Politiniai – teisiniai veiksniai. 

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo DUC veiklos vykdymui ir 

plėtojimui įtakos turi politiniai–teisiniai veiksniai ir jų pokyčiai, lemiantys socialinės apsaugos 

politiką Lietuvoje. Socialinės paslaugos proto negalios asmeniui teikiamos atsižvelgiant į 

individualius jo poreikius. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal 

asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ir kompensuoti asmens interesus ir 

poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis. DUC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

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

institucijų teisės aktais, Mokyklos direktoriaus įsakymais, DUC nuostatais ir kitais teisės aktais. Dėl 

COVID-19 pandemijos vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. 

sprendimu Nr. V-1142 „Dėl COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių 

nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose 

vaikų globos namuose“ buvo patvirtintas ,,Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo 

DUC teikiamų paslaugų COVID-19 karantino laikotarpiu tvarkos aprašas“ ir juo vadovaujamasi. 

Joniškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame plane keliamas vienas iš prioritetų – 

išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė. DUC atliepdama į šį prioritetą organizuoja asmens 

sveikatos priežiūros, psichologinės pagalbos paslaugas: paslaugų gavėjų psichinės bei fizinės 

sveikatos būklės problemų sprendimą, svarstant individualias užimtumo krūvių ir veiklos galimybes; 

darbą su paslaugų gavėjais turinčiais sunkią negalią, lavinant jų pojūčius, kasdienio apsitarnavimo 

bei komunikacijos įgūdžius; pedikuliozės prevenciją; kineziterapiją; masažą; psichologo 

konsultacijas; profilaktinę haloterapiją; paslaugų gavėjų sveikatos būklės sekimą, pagal gydytojų 

atliktus nurodymus, vykdo skirtų medikamentų vartojimo kontrolę; psichinės sveikatos palaikymą 

,,Pojūčių kambaryje“.  

 Ekonominiai veiksniai: 

 Narystė Europos Sąjungoje yra svarbus veiksnys, sąlygojantis įvairius socialinius 

pokyčius Lietuvoje. Yra sudarytos sąlygos kelti ekonominės gerovės ir gyvenimo kokybės lygį. DUC 

atsiveria galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų fondų lėšomis. 2021 

metais tęsėme projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. 
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2021 m. liepos 1–2 dienomis vyko išorės auditas pagal EQUASS 2018 kokybės sistemą.                   

2021 m. liepos 23 d. mūsų įstaiga gavo EQUASS sertifikatą institucinei socialinei globai (dienos) 

vaikams su negalia ir institucinei socialinei globai (dienos) suaugusiems asmenims su negalią. Jis 

galios iki 2024-07-23. Pradėtas įgyvendinti projektas „Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

Dienos užimtumo DUC paslaugų plėtra“ pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 

priemone Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“ projektų finansavimą.                        

2021 m. pateikta paraiška dėl vasaros stovyklos ,,Išmaniosios kelionės II“ organizavimo Joniškio 

rajono savivaldybei pagal  ,,Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo finansavimo“ 

konkursą. Stovykla organizuota 2021 m. rugpjūčio mėn. 03, 06, 10, 13, 17, 20 dienomis. Stovykloje 

dalyvavo 16 vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių dėl negalios. Įgyvendintas 

projektas ,,Aš ramus, saugus ir laimingas“ finansuojamas iš Joniškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projektas įgyvendintas 2021 m. gegužės–rugsėjo 

mėnesiais. Projekte dalyvavo visi paslaugų gavėjai. Siekiama nuolat gerinti materialinę ir techninę 

įstaigos būklę. DUC paslaugų gavėjai tinkamai aprūpinami visomis higienos priemonėmis, 

kanceliarinėmis prekėmis. 2021 įsigyta naujų relaksacinių priemonių, kineziterapijai skirtų 

priemonių, muzikinių instrumentų ir kitų priemonių reikalingų siekiant užtikrinti kokybiškas 

socialinės dienos globos paslaugas visiems DUC paslaugų gavėjams.   

Socialiniai veiksniai: 

 Socialinės apsaugos srityje vyksta dideli pokyčiai. Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymas, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir kiti Lietuvos Respublikos 

socialinę apsaugą reglamentuojantys įstatymai skatina plėsti socialinių paslaugų įvairovę ir didinti jų 

prieinamumą. Siekiant gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, plėtoti neįgaliųjų reabilitaciją ir 

ugdymą, aplinkos prieinamumą, užimtumą, jų medicininį, socialinį ir techninį aptarnavimą.  

 

Technologiniai veiksniai: 

1. Technologinės priemonės DUC: 

 Kompiuterių naudojamų paslaugų gavėjų ugdymui – 6. 

 Nešiojami kompiuteriai – 5. 

 Kompiuterizuotų darbo vietų DUC – 10. 

 Planšetinių kompiuterių –25. 

 Fotorėmeliai – 9. 
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2. Programos: Elektroninis dienynas „Mano dienynas“, Socialinės paramos šeimai 

informacinė sistema (SPIS), Informacinė sistema (registracijos žurnalas) socialinį darbą dirbančiųjų 

kompetencijos ir atestacijos duomenims kaupti (SDDKAIS). 

3. Internetinis puslapis http://81.7.99.85/duc/. 

4. Socialinio tinklo Facebook puslapis.  

 

2.2. Vidinės aplinkos analizė 

 Teisinė bazė: 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas. 

2. Dienos užimtumo DUC nuostatai. 

3. Dienos užimtumo DUC vidaus darbo tvarkos taisyklės. 

4. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC  

kokybės politika. 

5. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC  

etikos kodeksas. 

6. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC darbuotojų 

įdarbinimo ir išsaugojimo politika. 

7. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC pasiūlymų, 

pagyrimų, asmens prašymų ir skundų valdymo tvarkos aprašas. 

8. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC  

darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas. 

9. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC vykdymo fizinio ir 

psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos 

procedūrų tvarkos aprašas. 

10. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC teikiamų paslaugų 

nuolatinio gerinimo ir mokymosi sistemos koncepcija. 

11. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC etikos ir gerovės 

politika. 

12. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC bendradarbiavimo 

su socialiniais partneriais ir pridėtinės vertės skaičiavimo koncepcija. 

13. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC neskelbtinos 

informacijos konfidencialumui, įrašų tikslinimui, paslaugų gavėjo privatumui, orumui ir fizinei 

neliečiamybei užtikrinti. 

http://81.7.99.85/duc/


7 

 

Organizacinė struktūra 

 

Planavimo sistema: 

1. Planai, programos: 

 Dienos užimtumo DUC metinis veiklos planas. 

 Dienos užimtumo DUC laisvalaikio užimtumo programos. 

 Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo DUC  

darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas. 

 Dienos užimtumo DUC darbuotojų atestacijos ir kompetencijos tobulinimo                                     

planas. 

 Dienos užimtumo DUC mėnesio renginių planai. 

 Specialistų veiklos planai.  

2. Nuostatai, tvarkos aprašai, tvarkos, taisyklės: 

  Dienos užimtumo DUC nuostatai. 

  Dienos užimtumo DUC tarybos nuostatai. 
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  Paslaugų gavėjų priėmimo į Dienos užimtumo centrą tvarkos aprašas. 

   Lėšų, skirtų su sunkia negalia socialinei globai, naudojimo tvarkos aprašas. 

   Trumpalaikės socialinės globos neįgaliesiems asmenims teikimo tvarkos  

Aprašas. 

  Laikino atokvėpio paslaugos neįgaliems asmenims teikimo tvarkos aprašas.                                                                                                                 

   Dienos užimtumo DUC pildomos dokumentacijos darbui su paslaugų gavėjais 

tvarkos aprašas. 

 Dienos užimtumo DUC  socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) 

tvarkos aprašas. 

  Dienos užimtumo DUC paslaugų gavėjų tarybos nuostatai. 

  Dienos užimtumo DUC tarybos nuostatai. 

  Dienos užimtumo DUC socialinių paslaugų srities profesinių kompetencijų 

tobulinimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašas. 

  Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos savanoriškos veiklos tvarkos aprašas.  

 

Finansiniai ištekliai: 

1. Specialioji tikslinė dotacija asmenims su sunkia negalia. 

   

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos: 

1. Personalas internetu naudojasi savo darbo vietose. 

2. DUC turi savo internetinį puslapį. 

3. Socialiniame tinkle Facebook DUC turi puslapį. 

 

Vidaus darbo kontrolė: 

1. DUC taryba. 

2. Direktorius. 

3. Vyriausias socialinis darbuotojas. 

 4. Neįgaliųjų socialiniai darbuotojai. 
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3.VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

3.1. Socialinių paslaugų teikimas 

 

Metai/Mėn

uo 

2021 

Priimtų 

paslaugų 

gavėjų 

socialinėms 

paslaugoms 

gauti 

skaičius 

Dienos 

socialinės 

globos 

paslaugos 

naudotojų 

skaičius 

Trumpalaikės 

socialinės  

globos 

paslaugos 

gavėjų 

skaičius 

Išbrauktų 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Priimtų 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Sausis 43 

43 paslaugų 

gavėjai ( darbas 

nuotolinis) 

0 1 0 

Vasaris 42 

42 paslaugų 

gavėjai ( darbas 

nuotolinis) 

0 0 0 

Kovas 42 
31 paslaugų 

gavėjas 
0 0 0 

Balandis 41 
40paslaugų 

gavėjų 

1 suaugęs 

paslaugų 

gavėjas 

1 0 

Gegužė 42 
39 paslaugų 

gavėjai 
 0 1 

Birželis 42 
41 paslaugų 

gavėjas 
 0 0 

Liepa 42 
32 paslaugų 

gavėjai 
 0 0 

Rugpjūtis 42 
37 paslaugų 

gavėjai 

2 suaugę 

paslaugų 

gavėjai 

 0 

Rugsėjis 43 
42 paslaugų 

gavėjai 
0  1 

Spalis 43 
37 paslaugų 

gavėjai 
0 0 0 

Lapkritis 43 
36 paslaugų 

gavėjai 
0 0 0 

Gruodis 45 
41 paslaugų 

gavėjas 
0 0 2 

Metai/Mėn

uo 

2020 

Priimtų 

paslaugų 

gavėjų 

socialinėms 

paslaugoms 

gauti 

skaičius 

Dienos 

socialinės 

globos 

paslaugos 

naudotojų 

skaičius 

Trumpalaikės 

socialinės  

globos 

paslaugos 

gavėjų 

skaičius 

Išbrauktų 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Priimtų 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius 
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Sausis 43 
35 paslaugų 

gavėjai 

3 suaugę 

paslaugų 

gavėjai 

0 0 

Vasaris 43 
38 paslaugų 

gavėjai 

3 suaugę 

paslaugų 

gavėjai 

 0 

Kovas 43 
31 paslaugų 

gavėjų 

4 suaugę 

paslaugų 

gavėjai 

 0 

Balandis 43 0 0   

Gegužė 43 
8 paslaugų 

gavėjai 
 0  

Birželis 43 
29 paslaugų 

gavėjai 
 0 0 

Liepa 43 
32 paslaugų 

gavėjai 
 0 0 

Rugpjūtis 43 
31 paslaugų 

gavėjų 
  0 

Rugsėjis 43 
30 paslaugų 

gavėjų 

3 suaugę 

paslaugų 

gavėjai 

 0 

Spalis 43 
20 paslaugų 

gavėjų 
0 0 0 

Lapkritis 43 0 0 0 0 

Gruodis 43 0 0 0 0 

 

 

Metai/Mėn

uo 

2019 

Priimtų 

paslaugų 

gavėjų 

socialinė

ms 

paslaugo

ms gauti 

skaičius 

Visos dienos 

socialinės globos 

paslaugos 

naudotojų 

skaičius 

Trumpalai

kės 

socialinės  

globos 

paslaugos 

gavėjų 

skaičius 

Išbrauktų 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Priimtų 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Sausis 41 

41 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

3 paslaugų 

gavėjai. 

Visi suaugę. 

0 

Priimtas 1 

paslaugų 

gavėjas 

Vasaris 41 

41 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

3 paslaugų 

gavėjai. 

Visi suaugę 

0 0 

Kovas 41 

41 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

2 paslaugų 

gavėjai. 

Visi suaugę 

0 0 

Balandis 41 

41 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

5 paslaugų 

gavėjai. 

Visi suaugę. 

0 0 
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Gegužė 41 

41 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

5 paslaugų 

gavėjai. 4 

suaugę, 1 

vaikas. 

0 0 

Birželis 41 

41 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

6 paslaugų 

gavėjai. 

Visi suaugę. 

0 0 

Liepa 41 

41 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

3 paslaugų 

gavėjai. 2 

suaugę ir 1 

vaikas 

0 0 

Rugpjūtis 41 

41 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

2 paslaugų 

gavėjai. Iš 

jų 1 vaikas. 

0 0 

Rugsėjis 42 

42 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

5 paslaugų 

gavėjai. Iš 

jų 1 vaikas. 

0 

Priimtas 1 

paslaugų 

gavėjas 

Spalis 43 

43 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

4 paslaugų 

gavėjai. 

Visi suaugę 

0 

Priimtas 1 

paslaugų 

gavėjas 

Lapkritis 42 

42 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

4 paslaugų 

gavėjai. Iš 

jų 1 vaikas. 

1 

išbrauktas 

paslaugų 

gavėjas 

0 

Gruodis 42 

42 visos dienos 

socialinės globos 

paslaugų gavėjai. 

2 paslaugų 

gavėjai. 

Visi suaugę 

0 0 

 

3.2. Socialinės, kultūrinės, ugdymo ir laisvalaikio organizavimo paslaugos 

 

  1 kartą per savaitę buvo vykdoma Socialinių įgūdžių lavinimo programa natūralioje 

aplinkoje. 

  Pagal sudarytą tvarkaraštį 1 kartą į savaitę vyko saviraiškos užsiėmimai ir saviraiškos 

įgūdžius studijų: „Laisvalaikio ir žaidimų“, „Medžio darbų“, „Šokių ir judesio“ „Meno“, „Amatų“ , 

,,Edukacinėje muzikinėje“, ,,Spalvų muzika“, ,,Pokalbių klubo“, ,,Saviarcheologijos studijos“ 

užsiėmimuose. 

  Kiekvieną penktadienį buvo vykdomos diskotekos paslaugų gavėjams atskiromis 

grupėmis (saugumas dėl pandemijos). 

  Paslaugų gavėjų savarankiškumo vertinimas 2021 metais buvo atliekamas pildant ir 

analizuojant paslaugų gavėjų ISGP. 79,5 % paslaugų gavėjų tapo savarankiškesni, vertinant pagal 

paslaugų gavėjų pasiektus asmeninius tikslus, o 20,5 % paslaugų gavėjų nepasiekė asmeninių tikslų 

ir savarankiškesni netapo. 97,4 % paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė pagerėjo, vertinant pagal 
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socialinį aktyvumą: 35 bendravimo įgūdžiai, integracija/ įgalinimas, socialinė atsakomybė, teisės.  

0,6 % paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė nepakito. 

  Atlikome anketinę apklausą ir pagal  apklausos rezultatus 76 % paslaugų gavėjai 

jaučiasi savarankiškesni savanoriaudami, 24 % to nežino, o esant pandemijos laikotarpiu COVID-19, 

kai savanorystė buvo tik įstaigos viduje, net 74 % paslaugų gavėju jaučiasi reikalingi ir svarbus 

savanoriaudami. Apklausos rezultatai parodė, kad 90 % paslaugų gavėjams patinka būti 

vadybininkais. Savarankiškumo rezultatai parodė, kad 93 % paslaugų gavėjų veiklas renkasi patys, 

taip pat 93 % džiaugiasi pasiektais rezultatais. 90,5 % žino kur kreiptis pagalbos Dienos užimtumo 

centre. 98 % paslaugų gavėjų jaučiasi saugūs Dienos centre, 2 % nežino. 

  Taip pat DUC paslaugų gavėjai 2021 metais buvo 68 išvykoje; 55 kartus dalyvavo 

mokyklos ir DUC renginiuose; 10 kartus Joniškio miesto renginiuose, 12 kartų dalyvavo Lietuvos 

renginiuose. 

 

2021 metais buvo organizuojamos išvykos–ekskursijos, įvairūs renginiai: 

 

Išvykos  

 

Eil. 

Nr. 
Data Vieta Tikslas 

Vykusiųjų 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

1. 
2021-03-31 Joniškio istorijos ir kultūros 

muziejus 

Marginti medinių 

margučių 

25 

2. 
2021-04-26 Kurtuvėnų regioninis  parkas Dalyvauti moksliniame 

projekte su žirgais. 

6 

3. 
2021-05-12 

 

Žygis į Bariūnus Eiti į žygį 10 

4. 
2021-05-18 Tarptautinė muziejų dienA Aplankyti parodą 

Baltojoje sinagogoje 

15 

5. 
2021-05-31 Žygis aplink Joniškį skirtas 15 

DUC gimtadieniui 

Žygiuoti aplink Joniškį  12 

6. 

2021-05-31 Joniškio kultūros centro lauko 

estrada 

Dalyvauti pokalbių 

susitikimų cikle 

#AtviraiPoGrybu   

10 

7. 
2021-06-01 Svirplių k.  Paminėti Vaikų gynimo 

dieną 

25 

8. 
2021-06-01 Joniškio „Virtienių 

restoranėlis“ 

Paminėti Vaikų gynimo 

dieną 

10 

9. 

2021-06-09 Mikolaičiūnų k.  Pravesti Edukacinius 

užsiėmimus su „Olifu“ 

spalvų mašina, ,,Ebru“ 

technika, kurti 3D 

paveikslus 

5 

10. 

2021-06-11 Joniškio kultūros centro lauko 

estrada. 

Dalyvauti Joniškio 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

21 
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biuro suorganizuotame 

renginyje „Lauko 

žaidimai“ 

11. 

2021-06-15 Joniškio miesto parkas Dalyvauti Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracijos ir 

Joniškio sporto centro 

organizuotose petankės 

varžybose 

6 

12. 

2021-06-16 Svirplių k.  Dalyvauti 

edukaciniame  

užsiėmime- plenere 

„Spalvos ir emocijos“ 

20 

13. 
2021-06-16 Svirplių k.  Žygis su nakvynę 

gamtoje 

14 

14. 

2021-06-25 Dargaičių k. Dalyvauti projekte ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas“. 

Projekto metu lankytis 

,,Alpakų ūkyje“ 

15 

15. 

2021-06-28 Dargaičių k. Dalyvauti projekte ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas“. 

Projekto metu lankytis 

,,Alpakų ūkyje''. 

15 

16. 

2021-07-05 Dargaičių k. Dalyvauti projekte „Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas“. 

Projekto metu lankytis 

,,Alpakų ūkyje“. 

11 

17. 

2021-07-07 Dargaičių k. Dalyvauti projekte ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas“. 

Projekto metu lankytis 

,,Alpakų ūkyje'“. 

10 

18. 

2021-07-20 Dargaičių k. Dalyvauti projekte  ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas“. 

Projekto metu lankytis 

,,Alpakų ūkyje“ 

14 

19. 

2021-07-22 Dargaičių k. Dalyvauti projekte ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas“. 

Projekto metu lankytis 

,,Alpakų ūkyje“. 

14 

20. 

2021-07-29 Dargaičių k. Dalyvauti projekte  ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas“. 

Projekto metu lankytis 

,,Alpakų ūkyje“. 

10 
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21. 

2021-07-30 Dargaičių k. Dalyvauti projekte  ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas“. 

Projekto metu lankytis 

,,Alpakų ūkyje''. 

15 

22. 

2021-07-30 Klaipėda Dalyvauti ,,Spalvų 

muzikos“ kūrybines 

dirbtuvės stovykloje 

3 

23. 

2021-08-03 Pakruojo dvaras Dalyvauti vasaros vaikų 

stovykloje „Išmaniosios 

kelionės II“ 

30 

24. 2021-08-04 Bariūnų k. Iškylauti gamtoje. 20 

25. 

2021-08-05 Kalnelio k. Dalyvauti vasaros vaikų 

stovykloje „Išmaniosios 

kelionės II“ 

25 

26. 

2021-08-05 Plungė Dalyvauti nacionalinio 

,,Spalvų muzikos“ 

orkestro kūrybinėse 

dirbtuvėse 

4 

27. 
2021-08-06 Žygis po Joniškio rajono 

apylinkes 

Eiti į žygį 15 km. 8 

28. 

2021-08-10 Telšių r. Dalyvauti vasaros vaikų 

stovykloje „Išmaniosios 

kelionės II“ 

25 

29. 

 2021-08-12 Dargaičių k. Dalyvauti projekte ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas“. 

Projekto metu lankytis 

,,Alpakų ūkyje“. 

15 

30. 

2021-08-12 Druskininkai  Dalyvauti nacionalinio 

,,Spalvų muzikos“ 

orkestro kūrybinėse 

dirbtuvėse. 

3 

31. 

2021-08-13 Kazlų Rūda  Dalyvauti Lietuvos 

specialiosios 

Olimpiados jungtinio 

krepšinio  rinktinės 

stovykloje. 

1 

32. 

2021-08-13 Radviliškis Dalyvauti vasaros vaikų 

stovykloje „Išmaniosios 

kelionės II“. 

25 

33. 

2021-08-17 Pasvalio r., Raubonių parkas. Dalyvauti vasaros vaikų 

stovykloje „Išmaniosios 

kelionės II“. 

25 

34. 

2021-08-18 Dargaičių k. Dalyvauti projekte ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas“. 

Projekto metu lankytis 

,,Alpakų ūkyje'' 

12 

35. 
2021-08-18 Žygis po Joniškio rajono 

apylinkes 

Eiti į žygį 12 
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36. 

2021-08-19 Gasčiūnai  Dalyvauti 

edukaciniame renginyje 

"Amatų kiemelis" 

13 

37. 

2021-08-23 Žagarė  Dalyvauti projekte  ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas''. 

Projekto metu lankytis 

žirgyne.  

10 

38. 

2021-08-23 Pasvalio r. Dalyvauti renginyje 

"Baltijos kelio 

minėjimas". 

4 

39. 

2021-08-24 Žagarė Dalyvauti projekte  ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas''. 

Projekto metu lankytis 

žirgyne. 

10 

40. 

2021-08-25 Žagarė Dalyvauti projekte  ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas''. 

Projekto metu lankytis 

žirgyne. 

10 

41. 2021-08-27 Bariūnai  Keliauti dviračiais.  4 

42. 

2021-08-31 Šiauliai  Boulingo turnyre 

"Apollo boulingas" 

žaisti boulingą. 

5 

43. 

2021-09-04 Vilnius  Dalyvauti Sostinės 

dienos  LSKD 

"GUBOJOS" "Spalvų 

muzikos" orkestro 

dirbtuvėse.  

3 

44. 
2021-09-08 Svirpliū k.  Dalyvauti rudenėlio 

šventėje.  

25 

45. 2021-09-09 Joniškio r. apylinkės Keliauti dviračiais.  5 

46. 2021-09-10 Joniškio R. apylinkės Eiti į žygį.  10 

47. 

2021-09-15 Žagarė Dalyvauti projekte  ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas''. 

Projekto metu lankytis 

žirgyne. 

15 

48. 

2021-09-15 Joniškis  Dalyvauti projekto 

,,Laimingi vaikai - 

laiminga bendruomenė 

" žaidimų aikštelės 

atidaryme.  

4 

49. 

2021-09-17 Aukštelkė  Dalyvauti festivalyje 

,,Muzikinė paukštė 

2021'' 

6 

50. 
2021-09-17 Joniškio kultūros centro lauko 

estrada. 

Dalyvauti renginyje 7 

51. 
2021-09-21 Joniškis  Dalyvauti „Judumo 

savaitėje“ 

10 
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52. 

2021-09-29 Žagarė  Dalyvauti projekte  ,,Aš  

ramus, saugus ir 

laimingas''. 

Projekto metu lankytis 

žirgyne. 

10 

53. 

2021-10-01 Joniškis  Paminėti Policijos 

dieną, apsilankyti 

bažnyčioje 

12 

54. 
2021-10-04 Šiauliai  Apsilankyti gyvūnų 

prieglaudoje „Binada“ 

10 

55. 
2021-10-06 Kazlų Rūda  Dalyvauti kroso 

varžybose 

2 

56. 
2021-10-07 Vaidminiai  Apsilankyti rančoje 

„Žiogas“ 

13 

57. 2021-10-08 Žygis į Padirvonių k.  Eiti į žygį 8 

58. 2021-10-11 Žygis po Joniškio miestą  Eiti į žygį 10 

59. 

2021-10-13 Šeduva  Dalyvauti Lietuvos 

specialiosios 

olimpiados žirginio 

sporto čempionate 

10 

60. 
2021-10-18 Šiauliai Dalyvauti konkurse- 

festivalyje Perliukai 

6 

61. 2021-10-19 Žygis po Joniškio miestą.  Eiti į žygį 10 

62. 2021-10-26 Bariūnai Eiti į žygį 10 

63. 
2021-10-27 Joniškio kultūros centro lauko 

estrada 

Dalyvauti Joniškio 

šviesos šventėje 

12 

64. 

2021-11-04 Žagarė Dalyvauti 

edukaciniame 

užsiėmime „Atviručių 

darymas“.  

6 

65. 

2021-11-05 Žeimelis  Dalyvauti 

edukaciniuose 

užsiėmimuose Pakruojo 

krašto Žiemgalos 

muziejuje 

6 

66. 
2021-12-01 Šiauliai  Dalyvauti Kalėdiniame 

boulingo turnyre 

5 

67. 

2021-12-16 Panevėžys  Dalyvauti Lietuvos 

specialiosios 

olimpiados krepšinio 

varžybose 

4 

68. 
2021-12-16 Joniškio Baltoji sinagoga. Dalyvauti Kalėdiniame 

prekymetyje 

1 
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Spektakliai, filmai. 

 

Eil. 

Nr. 
Data Vieta Tikslas 

Vykusiųjų 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

1. 2021-02-03 Spektakliukas „Dangus griūva“ 
Pažiūrėti virtualų 

spektaklį 
7 

2. 2021-02-12 
Spektakliukas skirtas Valentino 

dienai „Jausmų sala“ 

Pažiūrėti virtualų 

spektaklį 
30 

3. 2021-03-26 Spektakliukas „Du gaideliai“ 

Spektaklis lauke, 

suvaidintas pačių 

paslaugų gavėjų 

14 

4. 2021-04-01 
Spektakliukas „Velykų 

pasakaitė“ 

Pasiklausyti virtualios 

pasakos 
35 

5. 2021-04-30 „Laisvė būti savimi„ 
Dalyvauti virtualiame 

filmukų konkurse 
10 

 

Renginiai 

 

Eil. 

Nr. 
Data Vieta Tikslas 

Vykusiųj

ų 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

1. 2021-01-06 „Trys karaliai“ Nupuošti Kalėdinę 

eglutę, supažindinti su 

Kalėdinių švenčių 

pabaigą ir ,,Trijų 

karalių“ šventės 

reikšme 

18 

2. 2021-01-13 Sausio 13-oji - Lietuvos laisvės 

gynėjų diena 

Jungiamės į pilietinę 

akciją ,,Atmintis gyva, 

nes liudija''. 

Savo languose 

uždegėme vienybės ir 

atminimo žvakutę. 

40 

3. 2021-01-18 Pasaulinė Sniego dieną! Žaisti lauke, lipdyti 

sniego senį 

20 

4. 2021-02-05 Šv. Agotos, Duonos diena Prisiminti duonos kelią 

iki mūsų stalo. 

20 

5.  2021-02-14 Šv. Valentino diena Paminėti šią dieną 

linksmai 

25 

6. 2021-02-15 Užgavėnės Pasidaryti kaukę 

paminėti šią dieną 

kitaip 

25 

7.  2021-02-16 Akcija „Aš tikrai myliu 

Lietuvą!“ 

Lietuvos vėliavos 

spalvos sužibo visuose 

namuose. 

jungtis prie pilietinės 

akcijos " Laisvės 

skrydis" 

40 
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8. 2021-02-23 Lietuvos specialiosios kūrybos 

draugijos „Guboja“ virtuali 

dailės paroda „Žiemos 

įkvėpimai“ 

Dalyvauti parodoje 

kaip dalyvi 

20 

9. 2021-03-04 Kaziuko mugė Dalyvauti virtualioje 

darbų parodoje 

30 

10. 2021-03-08 Moterų diena Pasveikinti visas 

moteris virtualiai 

20 

11. 2021-03-11 Lietuvos nepriklausomybės 

diena. 

Padaryti virtualią 

nuotraukų parodą 

20 

12. 2021-03-12 Virtuali piešinių paroda. Nupiešti ir padaryti 

virtualią piešinių 

parodą 

1 

13. 2021-03-19 Kovo 21 d. – Pasaulinė Dauno 

sindromo diena 

Mūvėti skirtingas 

kojines, nusifilmuoti  

filmuke 

40 

14. 2021-03-19 2021 m. Lietuvos Specialiosios 

Olimpiados asmeninis futbolo 

testų čempionatas 

Dalyvauti varžybose 20 

15. 2021-03-31 Edukacinis užsiėmimas ,,Sulos 

kelias“ 

Dalyvauti edukacijoje 25 

16. 2021-03-08 Edukacinis užsiėmimas 

“Kiaušinių dekoravimo 

įvairovė“ 

Dažyti kiaušinius su 

įvairia technika 

25 

17. 2021-04-02  Pasaulinė autizmo supratimo 

diena 

Paminėti šią dieną 20 

18. 2021-04-06 Mažosios Velykėlės Rydinti velykinius 

margučius  

10 

19. 2021-04-22 Tarptautinė Motinos Žemės 

diena 

Dalyvauti edukacijoje 20 

20. 2021-04-29 Akcija „Švari Lietuva – švari 

Europa“ 

Dalyvauti švaros 

akcijoje 

10 

21. 2021-04-29 Krepšinio testai Vykdyti Lietuvos 

specialiosios 

Olimpiados krepšinio 

testus 

6 

22. 2021-05-11 ,,Saulės“ dienos minėjimo 

šventė 

Dalyvauti renginyje 22 

23. 2021-05-14 Šeimos diena Paminėti šią dieną 

pokalbiais apie šeimą, 

piešti savo šeimos 

narius, žiūrėti 

nuotraukas  

25 

24. 2021-05-18 „Saulės“ grupės paroda:  

„Spalvotas pasakų pasaulis“ 

Padaryti ir eksponuoti 

darbelių parodą 

25 

25. 2021-05-19 Piešinių konkursas ,,Mano 

šeima'“ 

Dalyvauti Joniškio 

rajono savivaldybės 

šeimos komisijos 

organizuotame 

piešinių konkurse 

,,Mano šeima'' 

3 
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26. 2021-05-31 Edukacinė pamokėlę „Saugus ir 

atsakingas elgesys su gyvūnais“ 

Dalyvauti edukacijoje  10 

27. 2021-06-01 Kūrybinių darbų konkursas 

„Atrask spalvų pasaulį“ 

Dalyvauti piešinių 

konkurse 

3 

      28.              2021-06-03 Lietuvos Specialiosios 

Olimpiados Komiteto 2021 

metų žymaus intelekto 

sutrikimo Dėlionių dėliojimo 

čempionatas 

Dalyvauti dėlionių 

dėliojimo čempionate 

15 

29. 2021-06-04 Lietuvos specialiosios 

Olimpiados komiteto 2021 m. 

žymaus intelekto sutrikimo 

dviračių-triračių čempionatas 

Dalyvauti varžybose 6 

30. 2021-06-04 Tėvo diena Sukurti muzikinį 

sveikinimą ir 

pasveikinti visus 

Tėčius 

9 

31. 2021-06-22 Edukacinis užsiėmimas Piešti pirštų 

antspaudais 

15 

32. 2021-06-30 DUC gimtadieniS Paminėti 15-ąjį 

gimtadienį 

40 

33. 2021-07-03 Joniškio miesto šventė Dalyvauti miesto 

šventės renginiuose 

20 

34. 2021-07-28 Edukacinis užsiėmimas ,,Oda ir 

jos priežiūra“ 

Sužinoti ir išbandyti 

kokias natūralias 

priemones naudoti 

veido ir rankų odos 

priežiūrai 

10 

35. 2021-08-11 Edukacinė viktorina „Atpažink 

gyvūną“ 

Atsakinėti į viktorinos 

klausimus 

20 

36. 2021-08-26 Edukacija „Piešimas ant stiklo“ Piešti ant stiklo 14 

37. 2021-09-02 Edukacinis užsiėmimas 

,,Grupės vinjetės kūrimas“ 

Daryti vinjetes 25 

38. 2021-09-14 Edukacinis užsiėmimas su 

,,Olifu“ spalvų mašina ir 

,,Ebru“ technika 

Pravesti piešimo 

edukaciją Lietuvos 

pensininkų sąjungos 

,,Bočiai" Joniškio 

bendrijos narėms 

2 

39. 2021-09-21 Edukacinis užsiėmimas „Sagių 

darymas“  

Pravesti  edukaciją 

Lietuvos pensininkų 

sąjungos ,,Bočiai" 

Joniškio bendrijos 

narėms 

2 

40. 2021-09-23 Projektas „Kuriame Lietuvą 

2021!“ 

Dalyvauti renginyje 5 

41. 2021-09-27 Socialinių darbuotojų diena Pasveikinti 

darbuotojus su 

profesine diena 

2 

42. 2021-09-27 Edukacija ,,Žvejybos ypatumai“ Dalyvauti edukacijoje 10 

43. 2021-10-11 Renginys „Košės diena“ Paminėti šią dieną, 

išsivirti košės ant 

laužo 

25 
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44. 2021-10-15 Pasaulinė baltosios lazdelės 

diena 

Paminėti šią dieną 25 

45. 2021-10-20 DUC paroda Eksponuoti darbelius 

mokykloje 

20 

46. 2021-10-27 Edukacinis užsiėmimas, 

,,Meduolių dekoravimas“ 

Dekoruoti kalėdinius 

meduolius 

25 

47. 2021-11-05 Pyragų diena Išsikepti pyragų, 

paminėti šią dieną  

6 

48. 2021-11-11 Jacobseno sindromo dieną Paminėti šią dieną  25 

49. 2021-11-16 Tarptautinė Tolerancijos diena. Paminėti šią dieną, 

nupiešti miestą 

25 

50. 2021-11-19 Projektas „Interaktyvaus fizinio 

aktyvumo plėtra Joniškio 

rajone'“ 

Dalyvauti fizinio 

aktyvumo 

užsiėmimuose  

15 

51. 2021-11-29 Respublikinė darbų paroda 

,,Mano klasės, grupės draugas“ 

Suorganizuoti ir 

dalyvauti parodoje  

15 

52. 2021-12-03 Renginys „Žvaigždžių diena, 

DUC apdovanojimai 2021“ 

Suorganizuoti ir 

dalyvauti šventiniame 

renginyje paminėti 

tarptautinė neįgaliųjų 

dieną 

35 

53. 2021-12-10 Edukacinė viktorina ,,Sukim, 

sukim galveles“ 

Dalyvauti viktorinoje  15 

54. 2021-12-13 Kalėdinių meduolių 

dekoravimas 

Dekoruoti meduolius 

su spalvotu glajumi 

25 

55. 2021-12-17 Kalėdinis karnavalas Dalyvauti Kalėdiniame 

renginyje 

41 

 

3.3. Asmens sveikatos paslaugos, psichologinės pagalbos ir reabilitacijos paslaugos 

 

 Visi DUC darbuotojai yra išklausę privalomąjį higienos įgūdžių mokymą, skirtą 

socialines paslaugas teikiantiems darbuotojams; 

 Visi DUC darbuotojai išklausę privalomąjį pirmosios pagalbos mokymą, skirtą 

socialines paslaugas teikiantiems darbuotojams;  

Paslaugų gavėjų psichinės bei fizinės sveikatos būklės problemų sprendimas vyko 

analizuojant ISGP  ir teikiant šias sveikatos priežiūros paslaugas: 

  12 kartų buvo suteikta pirmoji pagalba; 

  2 kartus per metus vykdyta pedikuliozės priežiūros kontrolė; 

  įvyko 10 bendradarbiavimo atvejai su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis; 

  per 2021 metus pagal sudarytą masažų darymo grafiką buvo atlikti 532 masažai DUC 

paslaugų gavėjams; 

 per 2021 metus suteikta DUC paslaugų gavėjams 81 haloterapijos procedūra; 

  kasdien buvo vykdomas vaistų vartojimo kontrolės tęstinumo užtikrinimas; 

  arterinio kraujo spaudimo matavimas kiekvieną dieną.  
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Fizinės būklės palaikymas  ir sportinė  programa buvo vykdoma sekančiai: 

  5 dienas per savaitę, pagal sudarytą tvarkaraštį, vyko individualūs ir grupiniai 

kineziterapijos užsiėmimai DUC paslaugų gavėjams ( per 2021 metus DUC paslaugų gavėjams buvo 

suteikta 3028 užsiėmimai; 

 visus metus, atsižvelgiant į oro sąlygas, vyko fizinis paslaugų gavėjų aktyvinimas 

gryname ore; 

 

3.4.Informavimo ir konsultavimo paslaugos 

 

 buvo vykdomos individualios tėvų, globėjų konsultacijos (telefonu) ir iškilusių 

problemų sprendimas; 

 DUC kiekvienas paslaugų gavėjas turi kasdienės informacijos perdavimo sąsiuvinį. 

Jame tėvai (globėjai) informuojami ir tuo pačiu vykdoma nekontaktinis 

bendravimas.  

 Socialinio tinklo Facebook puslapyje sukurta grupė ,,DUC tėvai“. Joje talpinama 

informaciją tėvams ir globėjams; 

 Kiekviena DUC grupė turi savo tėvams ir globėjams Socialinio tinklo Facebook 

puslapyje sukurtas grupes ir Messenger grupes, kuriose yra talpinama informacija, 

bendraujama.  

4. BENDRADARBIAVIMAS IR PATIRTIES SKLAIDA 

 

4.1.Bendradarbiavimas buvo vykdomas su šiomis įstaigomis bei organizacijomis 

 

    su Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“.  

 su Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu. 

    su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“.  

   su Joniškio kultūros centru. 

  su Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi. 

  su Joniškio vartotojų kooperatyvo ,,Eglė“ parduotuve. 

  su  IĮ Bionormanas, Zapo baru. 

   su Joniškio r. savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka. 

  su Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centru. 

  su Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padaliniu „Goda“. 

  su Joniškio turizmo ir verslo informacijos centru. 

  su Kuršėnų Viešąja įstaiga „Dienos DUC sutrikusio intelekto asmenims“. 



22 

 

  su BĮ neįgaliųjų centru ,,Klaipėdos lakštutė“. 

 su Šiaulių specialiojo ugdymo centru. 

 Su Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centru. 

 Su viešąja įstaiga Joniškio ligoninė. 

 Su individualia įmone ,,Virtienis“. 

 

4.2.Darbo su savanoriais programos vykdymas 2021 metais. 

Dėl Covid 19 pandemijos buvo pristabdytas priimant savanorius. Išbandėme savanoriavimą pačių 

paslaugų gavėjų DUC. Su 1 jaunuoliu pasirašėme savanoriavimo sutartį ir jis savanoriavo 3 mėnesius 

po 4 val. per savaitę nepilnamečių paslaugų gavėjų grupėje.  

 

5. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS 2020-2021 M. 

 

Šaltiniai 2020 metai 2021 metai 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos (SB) 
150 600 EUR 169 600 EUR 

Valstybės biudžeto 

lėšos (VB) 
178 096,23EUR 197 937 EUR 

Pajamos, gautos už 

paslaugas 
12 134,25 EUR 13 678  EUR 

  
 

6. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

6.1. Pareigybės 

 

Bendras pareigybių ir darbuotojų skaičius 2021 m. sausio 2 dienai: 

 

Eil. 

nr. 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių 

skaičius 

Darbuotojų skaičius 

1. Projektų koordinatorius 0,25 1 

2. Neįgaliųjų socialinė darbuotoja 

Vyr. socialinis darbuotojas 

1 1 

3. Neįgaliųjų socialinė darbuotoja 4 4 

4. Socialinio darbuotojo padėjėjas 12 13 
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5. Užimtumo specialistai 2,3 3 

6. Psichologas 0,5 1 

7. Buhalteris 0,25 0 

8. Raštvedys 0,25 0 

9. Kineziterapeutas 1 2 

10. Vairuotojas 1 1 

11. Masažistas 0,5 1 

 12. Slaugytojas 0,5 

Iš viso: 24,1 27 

 

DUC veikloje dalyvauja praktiką atliekantys studentai, savanoriai. 2021 metais dėl 

Covid-19 pandemijos dvi studentės iš Vilniaus kolegijos atliko praktiką nuotoliniu būdu, 1 studentė 

iš VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro atliko praktiką kontaktiniu būdu, nes buvo pasiskiepijusi 

nuo COVID-19 ir turėjo galimybių pasą.  

 

6.2. Personalo išsilavinimas ir kvalifikacija 

 

2021 metais darbuotojams buvo sudarytos galimybės dalyvauti kompetencijos 

tobulinimosi programose. Visi DUC darbuotojai kėlė kompetenciją tiek nuotoliniuose mokymuose 

tiek kontaktiniuose. dėl Visi DUC darbuotojai kėlė savo kompetenciją vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A1-75 „Dėl 

socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei 

socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

DUC dirbančio personalo turimas išsilavinimas ir profesinės kompetencijos 

tobulinimas 2021 metais: 
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Eil

. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Pareigybės 

pavadinimas 

Profesinė kvalifikacija: Informacija apie 

atestaciją: 

Profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas 

2021 m. 

(išklausytų 

valandų 

skaičius) 

įstaigos, kurioje 

įgytas išsilavinimas 

pavadinimas 

suteikta 

kvalifikacija 

metai, 

kuriais 

atestuotas  

suteikta 

kvalifikaci

nė 

kategorija  

1. Andromeda 

Katinienė 

Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

Kauno profesinė 

technikos mokykla 

 

Braižytojo - - 

 

16 

2. Raimonda Lašaitė Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

Vidurinis 

išsilavinimas. 

Šiaulių verslo ir 

maisto pramonės 

mokykla 

 

Pardavėjos 

profesija 

- - 

 

21 

3. Lina Endrikienė Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

Šiaulių profesinio 

rengimo DUC 

 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjo 

- - 

 

16 

        

4. Nora Kanapickienė Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

Lietuvos 

Respublikos kultūros 

ir švietimo 

ministerijos 

Kalvarijos maisto 

pramonės 

technikumas 

Techniko-

technologo 

- - 

 

18 

5. Jovita Žvirgždienė Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

Marijampolės Onos 

Sukackienės 

pedagoginė mokykla 

Vaikų 

darželio 

auklėtoja 

– – 33 
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6. Gerda Šimulionytė Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

Šiaulių profesinio 

rengimo DUC 

 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjo 

-  

- 

18 

7. Erika Jasaitienė Socialinio 

darbuotojo 

padėjėja 

Joniškio žemės ūkio 

mokykla 

 

 

 

Vaisių, 

daržovių 

augintojos, 

apželdinimo 

meistrės 

- - 18 

8. Toma Braškaitė Neįgaliųjų 

socialinė 

darbuotoja 

Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Socialinio 

darbuotojo 

- - 52 

9. Albina Mažeikienė Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

Kauno kooperacijos 

technikumas. 

Ne maisto 

prekių 

žinovas. 

- - 16 

10. Alfrida 

 Kubeckienė 

Neįgaliųjų 

socialinė 

darbuotoja 

Šiaulių kolegija 

 

Socialinio 

darbuotojo 

2018 Vyr. 

socialinis 

darbuotojas 

46 

11. Toma Obrikienė-

Kriščiūnienė 

Neįgaliųjų 

socialinė 

darbuotoja 

Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Socialinio 

darbuotojo 

2019 Vyr. 

socialinis 

darbuotojas 

52 

12. Sigita Urbonavičiūtė Neįgaliųjų 

socialinė 

darbuotoja 

Šiaulių kolegija 

 

Socialinio 

darbuotojo 

- - 75 

13. Vida Utakienė Neįgaliųjų 

socialinė 

darbuotoja 

Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Socialinio 

darbuotojo 

2016 Vyr. 

socialinis 

darbuotojas 

71 

14. Silva Lasickienė Socialinio 

darbuotojo 

padėjėja 

Lietuvos 

veterinarijos 

akademija. 

Zooinžinieria

us 

kvalifikacija. 

- - 18 
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Vytauto Didžiojo 

universitetas. 

Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Bendroji 

pedagogika. 

Socialinis 

darbuotojas 

15. Lijana Žaržeckienė Užimtumo 

specialistė 

Šiaulių universitetas 

 

Specialiojo 

pedagogo 

kvalifikacija 

- - 28 

16. Lina Ragauskienė Užimtumo 

specialistė 

Joniškėlio Igno 

Karpio aukštesnioji 

žemės ūkio mokykla 

Buhalterio - - 28 

17.  Antanas Gecevičius Kineziterapeutas Šiaulių universitetas Specialioji 

pedagogika, 

kūno kultūra 

ir 

kineziterapija 

- - 34 

18. Rasma Bartaškienė Kineziterapeutė Šiaulių kolegija Kineziterapij

a 

- - 60 

19. Vida Stiopinienė Slaugytoja, 

masažistė 

LTSR Aukštojo ir 

specialiojo vidurinio 

mokslo ministerijos 

Šiaulių medicinos 

mokykla 

Medicinos 

sesers 

- - 60 

20. Sigita Gecevičienė Psichologas 

 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Psichologas 

4 kategorija 

- - 60 

21.  Edita Petraitė Projektų 

koordinatorė 

Mykolo Romerio 

universitetas 

Socialinio 

darbuotojo 

kvalifikacija 

- - 18 

22. Aušra Balnienė Socialinio 

darbuotojo 

padėjėja 

Šiaulių pedagoginis 

institutas 

 

Fizikos ir 

matematikos 

mokytoja 

  16 
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23. Karolis Pratkus Užimtumo 

specialistas 

Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija 

Muzikos 

pedagogika 

  16 

24. Rūta Žigulytė Socialinio 

darbuotojo 

padėjėja 

Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Bibliotekos 

informacinių 

išteklių 

valdymas 

  16 

25. Ginta Mykolaitienė Socialinio 

darbuotojo 

padėjėja 

Vilniaus finansų ir 

kredito technikumas 

Biudžeto 

apskaita 

  18 

26. Virgenija Tankūnienė Socialinio 

darbuotojo 

padėjėja 

Kauno 52 vidurinė 

profesinė technikos 

mokykla 

Meninė 

siuvinėtoja  

rankiniu būdu 

ir mašina 

  20 
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7. PERSPEKTYVOS IR VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 2021 METAMS 

 

2022 metų DUC veiklos. 

Centro tikslai: 

Teikti dienos ir laikino atokvėpio paslaugą, trumpalaikę socialinę globą  asmenims nuo 

7 metų iki senyvo amžiaus, turintiems sutrikusį intelektą, protinę, psichinę, fizinę, kompleksinę 

negalią bei nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius, siekiant didesnio 

savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse ir integruojant į visuomenės gyvenimą; 

Ugdyti paslaugų gavėjų savarankiškumą,, pasitikėjimą savo galimybėmis laikantis 

pagrindinių įtraukties principų: savarankiško sprendimų priėmimo, lygybės ir bendros veiklos su 

negalios neturinčiaisiais; 

Darbe vadovautis   Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) 3 etapo 

rekomendacijomis.  

Centro uždaviniai:  

Sudaryti tinkamas sąlygas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų specialiuosius poreikius, jų 

užimtumui, kūrybiniams gebėjimams ugdyti, jų fiziniam aktyvumui, socialiniams įgūdžiams, 

savitvarkos gebėjimams stiprinti; 

Padėti paslaugų gavėjams integruotis į visuomenės socialinį gyvenimą sudarant sąlygas 

savanoriauti; 

Organizuojant žmonių su negalia įtraukimą į kasdieninę veiklą laikytis pagrindinių 

įtraukties principų: savarankiško sprendimų priėmimo, lygybės ir bendros veiklos su  negalios 

neturinčiaisiais; 

Dienos užimtumo centro bendruomenė kasdieniniame darbe vadovaujasi  EQUASS 

kriterijais.  

Vertybės: 
 

Orientacija į paslaugų gavėją. Kiekvienas pasaugų gavėjas įtrauktas į savęs vertinimo, 

planavimo, paslaugų teikimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo, vertinimo procesą.  

Atvirumas visuomenei. Paslaugų gavėjai turi galimybę integruotis į visuomenės 

socialinį gyvenimą naudojant įtraukties metodą.  

Pagarba. Visi turi teisę būti savarankiški ir nepriklausomi, laisvi patys rinktis. 

Kiekvienas esame savitas ir ypatingas, todėl gerbiamas toks, koks jis yra. 

Profesionalumas. Dirbame naudodami inovatyvius socialinio darbo metodus, 

atliepiančius paslaugų gavėjų poreikius.  

Komandinis darbas. Sėkmingai dirbame komandoje, siekdami bendrų Centro tikslų 
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2022 metais numatoma veikla, kurios tikslas bus DUC paslaugų gavėjų integravimas į 

visuomenę bei jų laisvalaikio organizavimas: 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Vykdymo laikotarpis 

1. Organizuoti renginį ,,Atsisveikinimas su eglute“ Sausis 

2. Organizuoti paslaugų gavėjų tarybos susirinkimą 

3. Paminėti Sausio 13 - ąją (Laisvės gynėjų diena)  

4. Išvyka į Daunoravos mišką. 

5. Paminėti Šv. Valentino dieną. Vasaris 

6. Paminėti Vasario 16-ąją (Lietuvos valstybės atkūrimo diena)  

7. Organizuoti paslaugų gavėjų tarybos susirinkimą 

8. Paminėti Šv. Agotos, Duonos dieną 

9. Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

10. Paminėti Užgavėnes  

 

Kovas 

 Paminėti Tarptautinę moterų dieną 

11. Paminėti Kovo 11-ąją (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

diena) 

12. Organizuoti paslaugų gavėjų tarybos susirinkimą 

13. Paminėti Žemės dieną 

14. Paminėti Tarptautinę teatro dieną 

15. Paminėti Pasaulinę dauno sindromo dieną organizuojant 

dėlionių čempionatą  

16. Paminėti juokų arba melagių dieną Balandis 

17. Paminėti pasaulinę autizmo dieną (Balandžio 2 d.) 

18. Organizuoti Velykinį renginį.  

19. Organizuoti paslaugų gavėjų tarybos susirinkimą 

20. Paminėti saugaus eismo dieną 

21. Paminėti Tarptautinę šokio dieną 

22. Paminėti Motinos dieną  Gegužė 

23. Paminėti Europos kaimynų dieną 

24. Organizuoti paslaugų gavėjų tarybos susirinkimą 

25. Paminėti Šeimos dieną 

26. Paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną Birželis 

27. Dalyvauti ,,Dviračių –triračių čempionate“ 

28. Organizuoti kūrybinį plenerą kaimo sodyboje 

29. Organizuoti paslaugų gavėjų tarybos susirinkimą 

30. Paminėti Valstybės dieną  Liepa 

31. Paminėti tarptautinę ledų dieną 

32. Paminėti Tarptautinę jaunimo dieną Rugpjūtis 

33. Paminėti Žolinės dieną 

34. Organizuoti Rugsėjo 1-osios (mokslo ir žinių diena) šventę Rugsėjis 

35. Organizuoti rudenėlio šventę 

36. Paminėti Socialinių darbuotojų dieną 

37. Organizuoti paslaugų gavėjų tarybos susirinkimą 

38. Paminėti Pasaulinę muzikos dieną (Spalio 1 d.) Spalis 
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39. Paminėti  DUC 16-ąjį gimtadienį 

40. Paminėti Tarptautinę mokytojų dieną 

41. Paminėti pasaulinę baltosios lazdelės dieną 

42. Paminėti pagyvenusių žmonių dieną 

43. Paminėti Pasaulinę gyvūnijos dieną 

44. Organizuoti paslaugų gavėjų tarybos susirinkimą 

45. Organizuoti Helovino šventę. 

46. Organizuoti Pyragų dieną Lapkritis 

47. Organizuoti paslaugų gavėjų tarybos susirinkimą 

48. Paminėti Europos sveikatos dieną 

49. Paminėti Mirusiųjų atminimo dieną 

50. Paminėti Draugo dieną 

51. Dalyvauti Advento renginyje. 

52. Dalyvavimas kasmetinėje Lietuvos specialiosios kūrybos 

draugijos „Guboja“ rengiamame kalėdinių atvirukų konkurse. 

53. Paminėti Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną organizuojant 

visuomenės įtraukties akciją ,,Aš ir tu – tai mes“( jei bus 

galimybė dėl pandemijos) 

Gruodis 

54. Organizuoti paslaugų gavėjų tarybos susirinkimą 

55. Organizuoti Kalėdinį renginį DUC paslaugų gavėjams 

56. Organizuoti renginį Joniškio miesto bendruomenei Baltojoje 

sinagogoje (jei bus galimybė dėl pandemijos) 

57. DUC paslaugų gavėjų darbelius pristatyti visuomenei. Nuolat 

58. Organizuoti įvairias išvykas, pažintines ekskursijas, renginius. 

59. Organizuoti ir dalyvauti mugėse  (jei bus galimybė dėl 

pandemijos) 

 

 

DUC siekdamas gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir efektyvumą 2022 

metais: 

   įdiegus 2021 m. Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą (EQUASS) įstaigoje, 

2022 m. įstaiga dirbs laikydamasi  EQUASS 3 etapo rekomendacijomis. 

 įgalins paslaugų gavėjus ne mažiau 46 proc. siekiant savarankiškumo išsaugojimo; 

   padidins paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės lygį 76 proc. 

   bus vykdomas užimtumo veiklų ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų vertinimas 

ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. 

   didins paslaugų gavėjų ir paslaugų gavėjų tėvų (globėjų) pasitenkinimo lygį. 

   aktyvins paslaugų gavėjus, jų tėvus (globėjus) paslaugų planavime, įgyvendinime ir 

tobulinimo sistemoje. 

 konkrečių metinių uždavinių suformavimas kiekvienam darbuotojui užtikrins 

įstaigos  efektyvų, modernų įstaigos darbą. 



31 

 

 DUC teks paraiškas Joniškio rajono savivaldybės skelbiamuose: ,,Vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo finansavimo“ konkurse ir visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiajai  programai. 

 gerins darbuotojų, paslaugų gavėjų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimo galimybės; 

 plės socialinių partnerių tinklą, kuris leis plėtoti įtraukties metodą, integracijos 

procesus. 

 toliau bus  įgyvendinamas  projektas „Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

Dienos užimtumo DUC paslaugų plėtra“ pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 

priemone Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“ projektų finansavimą. 

 

 

 

 

Vyriausioji socialinė darbuotoja  Alfrida Kubeckienė 

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausiojo socialinė darbuotoja,                       Alfrida Kubeckienė 

vykdanti direktoriaus funkcijas  

 

 

 


