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Visaginas

Vadovaudamasi Visagino socialinių paslaugų centro nuostatų, patvirtintų Visagino

savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-106 (2017 m. rugpjūčio 24 d.

sprendimo Nr. TS-148 redakcija, 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-128 redakcija ir 2020 m.

rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-207 redakcija), 20.3. punktu,

t v i r t i n u  pridedamą Visagino socialinių paslaugų centro viziją, misiją ir vertybes.

Direktorė Stanislava Ostrouch

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-E-20

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

MISIJA – teikti kokybiškas socialines paslaugas Visagino savivaldybės gyventojams,

kurios mažintų socialinę atskirtį, diskriminaciją ir skatintų socialinį teisingumą bei žmogaus teisių

apsaugą, išsaugant ryšius su visuomene.

VIZIJA – aktyvi ir atvira permainoms socialinių paslaugų įstaiga, siekianti, kad

paslaugų gavėjai jaustųsi lygiateisiais visuomenės nariais.

VERTYBĖS:

Pagarba žmogui. Paslaugų gavėjas yra svarbiausia vertybė. Teikiant socialines

paslaugas pirmiausia yra atsižvelgiama į kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius ir interesus. Paslaugos

teikiamos su atjauta, tolerancija ir pagarba kiekvienam.

Profesionalumas. Kiekvienas specialistas yra savo srities profesionalas. Specialistai

nuolat tobulina savo profesinę kompetenciją, ieško naujų socialinio darbo metodų, siekiant teikti

kokybiškas socialines paslaugas.

Gyvenimo kokybė. Siekiame sukurti paslaugų gavėjams orias gyvenimo sąlygas.

Efektyviai naudojame žmogiškuosius ir materialinius išteklius, kuriant paslaugų gavėjų

pasitenkinimą gyvenimu. Gyvenimo kokybė yra suvokiama kaip fizinių, socialinių, psichologinių,

materialinių paslaugų gavėjų poreikių patenkinimas.

Komandinis darbas. Dirbame skirtingų sričių specialistų komandoje ir siekiame

bendrų tikslų. Komandinis darbas yra vienas geriausių sprendimų siekiant efektyvesnių darbo

rezultatų ir specialistų pasitenkinimo darbo vieta.

Bendradarbiavimas. Siekiame dalintis su socialiniais partneriais žiniomis ir patirtimi,

atveriant galimybes efektyviai siekti bendrų tikslų bei mokytis vieni iš kitų. 

Socialinės atsakomybės ir inovacijų taikymas. Veikiame atsakingai ir kryptingai

siekiant kurti įstaigos teigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei. Nuolat taikome socialines inovacijas,

ieškant naujų sprendimų būdų iškilusioms socialinėms problemoms spręsti.
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