
VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS PLANO

2023 METAMS PATVIRTINIMO

2023 m. sausio 24 d. Nr. ĮV-E-17

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:

1. T v i r t i n u pridedamą Visagino socialinių paslaugų centro veiklos planą 2023

metams.

2. P a l i e k u  įsakymo vykdymo kontrolę sau.

3. Į p a r e i g o j u NERINGĄ NEŠUKAITYTĘ, Raštinės administratorę, su šiuo

įsakymu Visagino socialinių paslaugų centro administracijos darbuotojus, vyriausiuosius socialinius

darbuotojus, socialinius darbuotojus, socialinio darbo organizatorius, vyriausiąjį atvejo vadybininką,

atvejo vadybininkus supažindinti naudojant dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.

4. Į p a r e i g o j u vyriausiuosius socialinius darbuotojus, socialinius darbuotojus,

vyriausiąjį atvejo vadybininką supažindinti savo skyrių darbuotojus su Visagino socialinių paslaugų

centro veiklos planu 2023 metams.

5. Į p a r e i g o j u NERINGĄ NEŠUKAITYTĘ, Raštinės administratorę, Visagino

socialinių paslaugų centro veiklos planą 2023 m. paskelbti Visagino socialinių paslaugų centro

interneto svetainės www.vspc.lt rubrikos „Administracinė informacija“ skiltyje „Planavimo

dokumentai“.

Direktorė Stanislava Ostrouch

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.vspc.lt


PATVIRTINTA

Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2023 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-E-17

VISAGINO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROJI INFORMACIJA

Visagino socialinių paslaugų centras (VSPC) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti viešąsias socialines paslaugas Visagino

savivaldybės gyventojams. 

VSPC įsteigtas 2004 m. gruodžio 23 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-358. VSPC yra juridinis asmuo, turintis

ūkinį ir finansinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

VSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės

aktais.

Socialinių paslaugų centras turi šiuos struktūrinius padalinius: Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims

su negalia skyrius, Pagalbos namuose skyrius, Nakvynės namai, Bendruomenės skyrius, Paramos šeimai skyrius, Vaikų dienos centras,

Savarankiško gyvenimo namai. Struktūriniai padaliniai veikia pagal Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus patvirtintus nuostatus.

VSPC adresas: Taikos pr. 13, Visaginas, tel. (8 386) 70 053, el. paštas vspc@vspc.lt

VSPC vadovas – direktorė Stanislava Ostrouch, tel. (8 386) 70 220, el. p. stanislava.ostrouch@vspc.lt

VSPC vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.vspc.lt.

mailto:vspc@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt
http://www.vspc.lt/
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2023 M. NUMATOMAS VYKDYTI VEIKLOS PLANAS

II. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

VSPC veiklos tikslai – teikti socialines paslaugas Visagino savivaldybės gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų

iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir

dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines

problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

VSPC 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

VSPC vizija – aktyvi ir atvira permainoms socialinių paslaugų įstaiga, siekianti, kad paslaugų gavėjai jaustųsi lygiateisiais

visuomenės nariais

Visagino socialinių paslaugų centro uždaviniai:

1. organizuoti struktūrinių skyrių darbą, teikti prevencines, bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas seniems žmonėms ir

žmonėms su negalia, šeimoms, asmenims, neturintiems socialinių įgūdžių, benamiams, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir kitiems, turintiems

socialinių problemų;

2. taikyti atvejo vadybą teikiant prevencines, bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir atkūrimo paslaugas šeimoms,

auginančioms nepilnamečius vaikus;

3. plėsti Bendruomenės skyriaus paslaugas:

3.1. organizuojant vyresnio amžiaus asmenims sociokultūrinę veiklą;

3.2. teikiant transporto organizavimo paslaugas Visagino savivaldybės gyventojams;

3.3. teikiant asmeninę pagalbą neįgaliesiems Visagino savivaldybės gyventojams;

3.4. teikiant prevencines paslaugas.

4. taikyti EQUASS kokybės sistemą Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje,

gerinant socialinių paslaugų kokybę;

5. atlikti socialinių paslaugų kokybės tyrimus;

6. tobulinti darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimą ir parengti įstaigos darbuotojams, išskyrus darbuotojus, priskirtus D lygiui,

metines užduotis, siektinus rezultatus ir atlikti darbo rezultatų vertinimą;

7. teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimo bei

prevencinių priemonių įgyvendinimo krypčių;

8. rengti ir įgyvendinti socialines programas;
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9. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros, NVO bei kitomis institucijomis, VSPC Darbo taryba, VSPC Profesine

sąjunga, VSPC Dvišalę taryba.

10. kurti, pasitelkus socialinius tinklus, žiniasklaidą, internetinės svetaines www.vspc.lt, www.visaginas.lt, įstaigos pozicionavimo

strategiją ir informuoti visuomenę apie VSPC veiklą.

Visagino savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano socialinės paramos įgyvendinimo programa.

Programos tikslas – Teikti socialinę (finansinę )paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų

plėtrą bendruomenėje.

Programos uždavinys – organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims.

Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

Socialinių įstaigų

veiklos

organizavimas

(Biudžeto lėšos)

10.02.01.03.

Teikti informaciją ir

konsultuoti savivaldybės

gyventojus socialinių

paslaugų klausimais,

tarpininkauti bei atstovauti

tarp asmens (šeimos) ir

institucijų.

Informacijos tarp Visagino  savivaldybės 

bendruomenės narių plėtojimas. 

Informacija teikiama centro interneto svetainėje 

www.vspc.lt, savivaldybės interneto svetainėje 

www.visaginas.lt, vietinėje spaudoje apie VSPC 

teikiamas socialines paslaugas. 

Informacija apie VSPC esančias laisvas vietas 

teikiama kas mėnesį savivaldybės interneto 

svetainėje www.visaginas.lt.

Atlikta socialinių paslaugų poreikio analizė 

Visagino savivaldybėje, teikiami pasiūlymai dėl 

socialinių paslaugų teikimo, plėtros.

Atstovauti paslaugų gavėjų interesams.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Lina Cicėnienė 

Pagalbos namuose  

skyriaus vyr. 

socialinė darbuotoja 

Agnė Dobrianskienė

I

II

III

IV

Organizuoti, atlikti asmens

(šeimos) socialinių

paslaugų poreikio

vertinimą ir teikti

socialines paslaugas

savivaldybės gyventojams

Ne mažiau kaip 90 % besikreipiančiųjų dėl 

pagalbos į namus paslaugų, dienos socialinės 

globos, integralios pagalbos, asmeninės pagalbos, 

institucinės trumpalaikės, ilgalaikės globos, 

laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo 

Nakvynės namuose, apgyvendinimo Savarankiško

gyvenimo namuose, įvertintas socialinių paslaugų 

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

I

II

III

IV

http://www.vspc.lt/
http://www.visaginas.lt/
http://www.vspc.lt/
http://www.visaginas.lt/
http://www.visaginas.lt/
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

poreikis. Užregistruoti prašymai socialinėms 

paslaugoms gauti – iki  140. Gavus sprendimą dėl 

socialinių paslaugų teikimo, organizuojama ir 

teikiama paslauga. Socialinėms paslaugoms teikti 

nuo 2022 m. įstaigoje patvirtinta 94,75  etatų. 

Teikiamos paslaugos registruojamos SPIS 

programoje.

Lina Cicėnienė 

VSPC padalinių vyr.

socialiniai

darbuotojai

Aprūpinti neįgalius ir kitų

sutrikimų turinčius

asmenis, bei asmenis,

sulaukusius pensinio

amžiaus, techninės

pagalbos priemonėmis

Ne mažiau kaip 90 % su paslaugos gavėjais 

sudaromos sutartys dėl TPP nuomos ir priimti 

prašymai. Ne mažiau kaip 90 % asmenų su 

negalia, senyvo amžiaus asmenų, besikreipiančių 

dėl TPP aprūpinami techninės pagalbos 

priemonėmis ir apmokomi jomis naudotis. 

Aprūpinti iki 250 asmenys. Teikiamos paslaugos 

registruojamos NEVDA programoje. 

Užtikrinti Visagino savivaldybės gyventojams 

kompensacinės technikos priemonių grąžinimas.

Pagal poreikį kompensacinės technikos priemonių

atvežimas iš Utenos.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, socialinė 

darbuotoja, atsakinga 

už TPP aprūpinimą, 

Natalija Dolženko

I

II

III

IV

Socialinių paslaugų

teikimo  efektyvumo

vertinimas

Socialinių paslaugų teikimas ir kitų vidaus

norminių dokumentų peržiūra, pakeitimas ar

papildymas, naujų rengimas.  

Reguliariai vertinamas, peržiūrimas socialinių 

paslaugų gavėjų socialinių paslaugų poreikis, 

Gyventojų tarybos administracijai teikiami 

pasiūlymai dėl socialinių paslaugų tobulinimo. 

Reikalui esant, centras teikia siūlymą dėl 

socialinių paslaugų formos keitimo. Keliami 

reikalavimai aplinkai, personalui, valdymui. 

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė VSPC 

skyrių vyr. socialiniai

darbuotojai

I

II

III

IV
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

Analizuojant socialinių paslaugų teikimą, 

vykdoma VSPC veiklos analizė, užtikrinami 

tyrimų, analizių, rekomendacijų aptarimai.

Vykdomi VSPC skyrių darbuotojų pasitarimai 1 

kartą per mėnesį (arba pagal poreikį).

Bendruomenės išteklių

telkimas

Nuolat tarpininkaujama tarp bendruomenės, 

artimos paslaugų gavėjo aplinkos ir socialinių 

paslaugų gavėjo mažinant paslaugų gavėjo 

socialinę izoliaciją. Bendruomenių, paslaugų 

gavėjų artimos aplinkos įtraukimas į socialinę 

veiklą.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Galina 

Orlova, VSPC skyrių 

vyr. socialiniai 

darbuotojai

I

II

III

IV

Savanorystės plėtra

įstaigoje

Savanorių pritraukimas ir savanoriškos veiklos 

organizavimas. Pasitelkti 8 savanorius nuolat 

savanoriaujančius įstaigoje.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, VSPC 

skyrių vyr. socialiniai

darbuotojai

I

II

III

IV

Studentų praktika įstaigoje

Vadovavimas socialinių darbuotojų praktikai – iki

10 asmenų, individualios priežiūros darbuotojų ir 

slaugytojo padėjėjų – iki 20 asmenų.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

I

II

III

IV
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

Cicėnienė, VSPC 

skyrių vyr. socialiniai

darbuotojai

Bendradarbiavimas su

įvairiomis institucijomis

(socialinių paslaugų,

švietimo, sveikatos

priežiūros, NVO, VSPC

Profesine sąjunga ir kt.)

Nuolat keičiamasi informacija apie socialinių 

paslaugų gavėjus, derinami pagalbos būdai ir 

galimybės Visagino savivaldybėje. 

Bendradarbiaujama pagal poreikį su 

valstybinėmis ir kitų savivaldybių institucijomis. 

Dalyvavimas savivaldybės komisijų veiklose (iki 

5 komisijų).

Dalyvavimas tarpinstituciniuose pasitarimuose, 

apskritojo stalo diskusijose. 

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, VSPC 

skyrių vyr. socialiniai

darbuotojai

I

II

III

IV

Ryšiai su visuomene

Informacija teikiama per žiniasklaidą, 

susirinkimų, pasitarimų metu. Skleidžiama geroji 

patirtis. Organizuojami  renginiai, apie juos 

informuojant VSPC, Visagino savivaldybės 

interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse. 

Rengiami lankstinukai, plakatai apie įstaigos 

veiklą, kuriamos socialiniuose tinkluose VSPC 

struktūrinių padalinių paskiros.

Žiniasklaidai teikiama informacija apie Centro 

teikiamas paslaugas bei jų plėtrą.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, VSPC 

skyrių vyr. socialiniai

darbuotojai

I

II

III

IV

Dokumentų valdymas

įstaigoje

2023 m. veiklos planas (1 vnt.).

2023 m. dokumentacijos planas (1 vnt.).

2023 m. kasmetinių atostogų grafikas (1 vnt.).

2023 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų

planas (1 vnt.).

2023 m. kompetencijų tobulinimo planas (1 vnt.)

2023 m. intervizijų planas (1 vnt.)

Stanislava Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, Ūkio 

padalinio vadovė 

I

II

III

IV
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

2023 m. Centro direktoriaus veiklos atskaita (1 

vnt.). 

20223–2025 m. strateginis veiklos planas.

2023- 2027 m. socialinių darbuotojų atestacijos 

programa.

Tatjana Korobova,

Raštinės 

administratorius

Darbuotojų kasmetinis

veiklos vertinimas ir

VSPC vidaus kontrolės

vykdymas

Organizuoti VSPC darbuotojų kasmetinio veiklos 

vertinimą ir vykdyti VSPC vidaus kontrolę 

užtikrinančią darbuotojų kasmetinės veiklos 

vertinimo procedūras. 

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, vyr. 

socialiniai 

darbuotojai, vyr. 

atvejo vadybininkas

I

II

Buhalterinės apskaitos

tvarkymas, finansinės

atskaitomybės sudarymas

Laiku parengti ir pateikti VSAKIS finansinių 

ataskaitų rinkiniai. 

Sudarytos ir patvirtintos biudžeto sąmatos.

Tikslingai ir efektyviai naudojamos lėšos.

Finansinių ataskaitų rinkinių  skelbimas VSPC 

interneto svetainėje.  

Vidaus finansinių dokumentų peržiūra, pakeitimas

ar papildymas, naujų rengimas.  

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, vyr. 

buhalterė Anastasija 

Lapunia

I

II

III

IV

Darbuotojų kvalifikacijos

kėlimas, dalyvavimas

seminaruose

VSPC darbuotojai turi pareigybių reikalavimus 

atitinkančią kvalifikaciją. VSPC socialiniai 

darbuotojai kels kvalifikaciją ne mažiau nei 24  

val. per metus. 

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

I

II

III



8

Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

12  socialinių darbuotojų darbui su šeimomis ir 5 

atvejo vadybininkai,  4 vyr.,  3 socialiniai 

darbuotojai ir 2 socialinio darbo organizatoriai 

dalyvaus supervizijose ne mažiau nei 8 val. per 

metus. Ne rečiau, kaip 3 kartus per kalendorinius 

metus, socialiniai darbuotojai dalyvaus 

intervizijose.

 Didinant darbuotojų kompetencijas, skatinamas 

darbuotojų į kokybę orientuotas mąstymas ir 

iniciatyva. Darbuotojai motyvuojami įgyti 

kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje parengta 

2023–2027 m. socialinių darbuotojų atestacijos 

programa. 2023 m. planuoja kelti kvalifikaciją 7 

darbuotojai.

Kokybiškas socialinis darbas didins socialinėje 

atskirtyje atsidūrusių asmenų gebėjimus 

integruotis į visuomenę.

reikalams Lina 

Cicėnienė, VSPC 

skyrių vyr. socialiniai

darbuotojai

IV

Užtikrinti korupcijos

prevenciją ir kontrolę

Interneto svetainėje www.vspc.lt  skelbiama 

korupcijos prevencijos programa, korupcijos 

prevencijos įgyvendinimo priemonių planai ir 

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

ataskaitos. Taip pat pateikiami kontaktai, kuriais 

galima pateikti informaciją apie galimos 

korupcijos atvejus. 

Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams pildo privačių ir viešųjų 

interesų deklaracijas (2 vnt.), pateikia jas VMI.  

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, Ūkio 

padalinio vadovė 

Tatjana Korobova, 

Paramos šeimai 

skyriaus vyr. atvejo 

vadybininkė Diana 

I

II

III

IV

http://www.vspc.lt
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

Dalyvaujama savivaldybės administracijos 

organizuojamuose seminaruose antikorupcijos 

tema.    

Zubrova

Viešųjų pirkimų

procedūros ir išteklių

naudojimo kontrolė

VSPC direktoriaus įsakymu sudaryta Nuolatinė 

viešųjų pirkimų komisija. Jos nariai pasirašo 

nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo 

pasižadėjimą, taip pat pildo privačių interesų 

deklaraciją. VSPC direktoriaus įsakymu paskirti 

darbuotojai, atsakingi už centro pirkimų 

planavimą, organizavimą ir vykdymą, už pirkimų 

verčių skaičiavimą. VSPC direktoriaus įsakymu 

patvirtintas VSPC Mažos vertės viešųjų pirkimų 

organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas. 

Viešųjų pirkimo komisijos nariai ir pirkimų 

organizatorius su tvarkos aprašu susipažindinti.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, Ūkio 

padalinio vadovė 

Tatjana Korobova

I

II

III

IV

Akredituotos

socialinės priežiūros

savarankiško

gyvenimo namuose

teikimas

Organizuoti ir teikti

akredituotą

apgyvendinimą

savarankiško gyvenimo

namuose Visagino ir

Ignalinos rajono

savivaldybės gyventojams

Apgyvendinti VSPC Savarankiško gyvenimo 

namuose ne mažiau 16 Visagino ir Ignalinos 

rajono savivaldybių iš dalies nesavarankiškus 

senyvo amžiaus ir suaugusius neįgalius asmenis ar

jų šeimas, su fizine ir (ar) kompleksine negalia, 

kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios 

priežiūros. 

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, 

Savarankiško 

gyvenimo namų vyr. 

socialinė darbuotoja 

Gitana 

Liaudanskienė,

I

II

III

IV
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

Ūkio padalinio 

vadovė Tatjana 

Korobova

Palengvinti socialinę

integraciją bendruomenėje

palydėjimo paslaugos

jaunuoliams, teikiant

visumą tarpusavyje

susijusių paslaugų ir (ar)

priemonių.

VSPC Savarankiško gyvenimo namuose teikiama

palydėjimo paslauga jaunuoliams (su apgyvendinimu).

Paslaugą gauna 2 jaunuoliai iki 24 m. Paslauga

teikiama, iki paslaugos gavėjui sukaks 24 metai.

Pagalba su apgyvendinimu savarankiško gyvenimo

namuose teikiama ne mažiau nei 10 val. per parą;

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė,

Savarankiško 

gyvenimo namų vyr. 

socialinė darbuotoja 

Gitana 

Liaudanskienė,

I

II

III

IV

Vaikų dienos centro 

veiklos užtikrinimas

Teikti akredituotą vaikų

dienos socialinę priežiūrą

vaikams, kurių šeimoms

yra taikoma atvejo vadyba

Organizuotas užimtumas ne mažiau kaip 25 vaikų

(priimant vaikus į centrą, pirmenybė teikiama 

vaikams iš šeimų, kurioms yra taikoma atvejo 

vadyba), gyvenantiems Visagino savivaldybėje. 

Teikiamos sociokultūrinės, socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugos, pamokų ruoša, 

užimtumas, edukacinės programos pagal sudarytą 

Vaikų dienos centro veiklos planą, organizuoti 

vaikų vasaros stovyklą. Teikti paraišką vasaros 

stovyklos finansavimui gauti. Finansuojama ši 

programa iš savivaldybės biudžeto. Paslaugoms 

teikti skirta 1,5 pareigybės.

Vaikų dienos centro 

socialinė darbuotoja 

Skirma Žigaitė

I

II

III

IV

Projektas

„Integralios pagalbos

Organizuoti ir teikti 

integralios pagalbos 

Pateikti dokumentai projekto pratęsimui 

2023–2026 metams.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch (projekto 
I
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

teikimas ir plėtra 

Lietuvos 

savivaldybėse“

06.02.01.05

(dienos socialinės globos

ir slaugos) asmens

namuose paslaugas

Visagino savivaldybės

gyventojams.

Parengti ir patvirtinti paslaugos teikimo tvarkos 

aprašai. Išsiaiškintas socialinės globos ir slaugos 

poreikis. Ne mažiau kaip 90 % besikreipiančiųjų 

dėl paslaugų įvertintas socialinių paslaugų 

poreikis. Pasirašoma integralių (socialinės globos 

ir slaugos) paslaugų teikimo asmens namuose 

sutartis. Teikiamos integralios pagalbos (dienos 

socialinės globos ir slaugos) asmens namuose 

paslaugos. Laiku parengtos ir pateiktos ataskaitos 

ESFA

vadovas), Lina 

Cicėnienė (projekto 

koordinatorius), 

slaugytojas, 

masažuotojas, 

finansininkas,

individualios 

priežiūros 

darbuotojai, 

slaugytojo padėjėjai.

II

III

IV

Projektas „Socialinių

paslaugų kokybės

gerinimas, taikant

EQUASS kokybės

sistemą“

Taikyti EQUASS kokybės

sistemą VSPC Socialinės

globos senyvo amžiaus

žmonėms ir suaugusiems

asmenims su negalia

skyriuje

Taikyti EQUASS kokybės sistemą Socialinės 

globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems 

asmenims su negalia skyriuje, ir įgyvendinti 

rekomendacijas, kurios bus pateiktos  2023 m. 

auditoriui įvertinus 2022 m. pateiktą pažangos 

ataskaitą už 12 mėn. 

2023 m.  pateikti pažangos ataskaitą už 24 

mėnesius.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, vyr. 

socialinė darbuotoja 

Taida Kringelienė

I

II

III

IV

Socialinės priežiūros

paslaugų teikimas

šeimoms, kurioms

taikoma atvejo

vadyba užtikrinimas

Socialinių įgūdžių

ugdymo, palaikymo ir

atkūrimo bei bendrųjų

socialinių paslaugų

teikimas šeimoms.

Socialinė paslauga teikiama ne mažiau kaip 90 % 

šeimų, kurioms yra taikoma atvejo vadyba. Iš viso

gauta atvejų nuo 2022 m. sausio 1 d. nagrinėjimui

iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos teritorinio skyriaus Visagino 

savivaldybėje – 130. Šeimos, kurioms teikiamos 

socialinės paslaugos – 146, iš jų 103 šeimų 

teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo 

ir (ar) atkūrimo paslaugos, 45 – bendrosios 

Vyr. atvejo 

vadybininkė Diana 

Zubrova, atvejo 

vadybininkai,

socialiniai 

darbuotojai, dirbantys

su šeimomis

I

II

III

IV
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

socialinės paslaugos.

Teikiamos paslaugos registruojamos SPIS 

programoje. 

Siekiant užtikrinti

kokybiškas paslaugas,

Paramos šeimai skyriuje

įsteigtos individualios

priežiūros darbuotojų

pareigybės.

Individualios priežiūros darbuotojų funkcijos teikti

individualią pagalbą sunkumus patiriančioms

šeimoms, kuriose auga vaikai iki dvejų metų, bei

vaikai su negalia iki trejų metų. Socialinė paslauga

teikiama keturioms šeimoms. Planuojama teikti

paslaugą visoms kriterijus atitinkančioms

šeimoms.

Vyr. atvejo 

vadybininkė Diana 

Zubrova, atvejo 

vadybininkai,

socialiniai 

darbuotojai, dirbantys

su šeimomis, 

individualios 

priežiūros darbuotojai

I

II

III

IV

Teikti paraišką pagal vaikų

socializacijos programą

Gavus finansavimą

organizuoti vasaros poilsio

stovyklą vaikams iš šeimų,

kurioms taikoma atvejo

vadyba

Stovykla skirta vaikams, augantiems šeimose, 

kurioms taikoma atvejo vadyba. Vaikų vasaros 

socializacijos programa finansuojama Visagino 

savivaldybės biudžeto lėšomis. Laiku parengtos ir

pateiktos ataskaitos Visagino savivaldybei. 

Stovykloje dalyvaus 15 vaikų ir 2 socialiniai 

darbuotojai.

Socialiniai 

darbuotojai darbui su 

šeima
III

Organizuoti

sociokultūrinius renginius

Šeimoms, kurioms teikiamos socialinės 

paslaugos, organizuoti du sociokultūrinius 

renginius: Šv. Velykos ir Naujieji Metai.

Socialiniai 

darbuotojai darbui su 

šeima

II

IV

Socialinių paslaugų

asmenims su sunkia

negalia užtikrinimas,

kodas 10.01.02.02

Organizuoti ir teikti dienos

socialinės globos asmens

namuose paslaugas

namuose ir institucijoje.

Ne mažiau nei 120 paslaugos gavėjų sudarytos 

galimybės gyventi savo namuose, palengvinant ir 

sumažinant ligos neigiamus poveikius.

Iki 50 paslaugų gavėjams teikiama trumpalaikė ir 

ilgalaikė socialinė institucinė globa, ne mažiau 

kaip 90 % besikreipiančiųjų dėl socialinių 

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

I

II

III
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

Asmens (šeimos) poreikio

socialinėms paslaugoms

vertinimas

paslaugų įvertintas socialinių paslaugų poreikis. 

Planuojamos socialinės paslaugos.

Nustatytas individualus asmens (šeimos) 

gebėjimas savarankiškai gyventi, jo poreikis 

socialinėms paslaugoms, asmens (šeimos) 

įtraukimas į šį procesą.

Cicėnienė, Pagalbos 

namuose ir Globos 

skyriaus socialiniai 

darbuotojai, 

individualios 

priežiūros 

darbuotojai, 

bendruomenės 

slaugytojas, 

slaugytojo padėjėjai, 

socialinis 

darbuotojas, 

atsakingas už 

kompensacinę 

techniką

IV

Socialiai

pažeidžiamų

gyventojų grupių

užimtumas

10.02.01.03

Skatinti ir remti neįgalių ir

pagyvenusių asmenų 

nevalstybinių organizacijų 

veiklą

Organizuoti dienos darbinį užimtumą 

neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms

Pasveikinti garbaus amžiaus savivaldybės 

jubiliatus. Organizuoti pagal programą 9 renginius

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams 

reikalams.

Specialistas 

užimtumui, NVO 

organizacijos, 

NVO taryba, 

Bendruomenės 

skyriaus užimtumo 

specialistai, socialinis

darbuotojas

I

II

III

IV
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

Senyvo amžiaus

žmonių gyvenimo

kokybės stiprinimas

07.06.01.02

Skatinti ir remti neįgalių ir

pagyvenusių asmenų

vasaros poilsį

Organizuoti poilsinę kelionę į Šventąją 50 asmenų Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams 

reikalams.

Specialistas 

užimtumui, NVO 

organizacijos, 

Bendruomenės 

skyriaus  socialinė 

darbuotoja.

II

III

Plėtoti 

Bendruomenės

skyriuje pagyvenusių

Visagino

savivaldybės

gyventojų dienos

užimtumą, siekiant 

kurti senjorams

geresnę gyvenimo

kokybę

Organizuoti sociokultūrinę

veiklą Visagino

savivaldybės senjorams

Bendruomenės skyriuje organizuoti ir vykdyti 

dienos užimtumą pagyvenusiems Visagino 

savivaldybės gyventojams

Direktorė

Stanislava Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams

Lina Cicėnienė, 

Bendruomenės 

skyriaus soc 

darbuotojas, 

užimtumo specialistai

I

II

III

IV

Teikti transporto

organizavimo paslaugas

Visagino savivaldybės

gyventojams

90 % besikreipiančiųjų dėl transporto 

organizavimo paslaugos gaus transporto 

organizavimo paslaugą.

Direktorė

Stanislava Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams

Lina Cicėnienė, 

Bendruomenės 

I

II

III

IV
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

skyriaus soc. 

darbuotojas

Teikti asmeninę pagalbą

neįgaliesiems Visagino

savivaldybės gyventojams

Ne mažiau kaip 90 % besikreipiančiųjų dėl 

asmeninės pagalbos, įvertinus socialinių paslaugų 

poreikį ir gavus sprendimą dėl socialinių paslaugų

teikimo, organizuojama ir teikiama paslauga. 

Direktorė

Stanislava Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams

Lina Cicėnienė, 

Bendruomenės 

skyriaus soc. 

darbuotojas

I

II

III

IV

Teikti prevencines

paslaugas Visagino

savivaldybės gyventojams

Teikti Visagino savivaldybės gyventojams 

prevencines paslaugas, siekiant padėti asmeniui 

(šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti socialinių 

problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, 

sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) 

stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines

problemas, palaikyti socialinius ryšius su 

visuomene. 

Bendradarbiaujant su Visagino bendruomenėmis, 

vykdyti potencialių socialinių paslaugų gavėjų 

paiešką. Per metus ne mažiau 5 asmenų (šeimų).

Bendruomenės 

skyriaus socialinis 

darbuotojas, kitų 

padalinių vyr. ir 

socialiniai 

darbuotojai

I

II

III

IV

Nagrinėti socialinius

atvejus

Siekiant savalaikio paslaugų ir pagalbos 

suteikimo senyvo amžiaus ir asmenims su negalia,

laiku sureaguoti ir aiškintis socialines situacijas 

Visagino savivaldybėje. 100% sureaguoti į 

Vyr. ir socialiniai 

VSPC padalinių 

darbuotojai

I

II

III
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

situaciją ir suteikti reikalingą pagalbą. IV

Organizuoti ir teikti 

apnakvindinimo ir

apgyvendinimo Nakvynės

namuose paslaugas.

Asmens (šeimos) poreikio

socialinėms paslaugoms

vertinimas

100 % besikreipiančiųjų dėl socialinių paslaugų 

įvertintas socialinių paslaugų poreikis ir 

organizuojamas ir teikiamas apnakvindinimas ir 

apgyvendinimas Nakvynės namuose.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, Nakvynės 

namų vyr. socialinis 

darbuotojas, 

Nakvynės namų 

individualios 

priežiūros darbuotojai

I

II

III

IV

Organizuoti ir užtikrinti 

sklandų iš pataisos įstaigų 

paleidžiamų asmenų 

perėjimą į socialinės 

integracijos antrąjį etapą

100 % iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims

organizuoti ir įgyvendinti socialinės integracijos

antrojo etapo priemones Visagino savivaldybėje.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, Nakvynės 

namų vyr. socialinis 

darbuotojas, 

Nakvynės namų 

individualios 

priežiūros darbuotojai

I

II

III

IV
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

Bendradarbiavimas 

su „Maisto banku“ 

vykdant 2015 m. 

balandžio 27 d. 

paramos sutartį Nr. 

15. IKI.Vsg.1/BS-11;

„Maisto banko“ 

akcijų organizavimas

2 kartus per metus 

(pavasarį ir rudenį)

Teikti paramą maisto 

produktais iš ,,Maisto 

banko“ mažas pajamas 

turintiems asmenims ir 

šeimoms; bedarbiams, 

socialinės rizikos 

asmenims, VSPC Globos 

skyriaus gyventojams, 

VSPC Vaikų dienos centro

lankytojams.

Parama teikiama kiekvieną darbo dieną pagal

nustatytas valandas ir sudarytą sąrašą. Parama

teikiama mažas pajamas turintiems asmenims ir

šeimoms. Suteikta parama maisto produktais ne

mažiau nei 100 žmonių.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė,

Globos skyriaus 

socialinė darbuotoja 

Anžela Pečionkina

I

II

III

IV

VSPC Socialinės 

globos senyvo 

amžiaus žmonėms ir 

suaugusiems 

asmenims su negalia 

skyriaus socialinės 

globos  atitikties  

socialinės 

globos normoms 

įsivertinimas

Kartą į metus atlikti 

Socialinės globos senyvo 

amžiaus žmonėms ir 

suaugusiems asmenims su 

negalia skyriaus socialinės

globos  atitikties  

socialinės 

globos normoms 

įsivertinimą

Kiekvienais metais atliekamas teikiamų paslaugų

kokybės įsivertinimas leis išgryninti teikiamų

paslaugų, darbo sąlygų trūkumus. Paslaugų

kokybė atitiks socialinės globos normų

reikalavimus.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė,

Globos skyriaus vyr. 

socialinė darbuotoja 

Taida Kringelienė,

socialinė darbuotoja 

Anžela Pečionkina

I
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

VSPC socialinės 

globos skyriaus

kokybės vertinimas

Pašalinti trūkumus

Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento 

prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos 2022 m.

gruodžio 29 d. pažymoje 

Nr. ĮVP-105 „Dėl 

Visagino socialinių 

paslaugų centro teikiamos 

socialinės globos kokybės 

vertinimo“:

4 punktas  iki 2023-02-28,

1,2,3 punktai iki                 

2023-06-29.

Atsižvelgus į pažymoje pateiktas išvadas 100%

bus planuojamos trūkumų pašalinimo

veiksmai, kokybės tobulinimo priemonės,

siekiant atitikties nustatytiems kokybės

standartams.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė,

Globos skyriaus vyr. 

socialinė darbuotoja 

Taida Kringelienė,

socialinė darbuotoja 

Anžela Pečionkina

I

II

VSPC bendrųjų ir 

socialinės priežiūros 

paslaugų kokybės 

vertinimas

Kartą į metus atlikti 

bendrųjų socialinių 

paslaugų ir socialinės 

priežiūros paslaugų 

gavėjų, jų šeimos narių 

(artimųjų) ar kitų 

suinteresuotų asmenų ir 

darbuotojų teikiančių 

bendrąsias ir socialinės 

priežiūros paslaugas, 

vertinimą. 

Anketinėje apklausoje dalyvaus ne mažiau kaip 20

procentų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės

priežiūros paslaugų gavėjų, jų artimųjų,

suinteresuotų asmenų ir darbuotojų teikiančių

bendrąsias socialines paslaugas ir socialinės

priežiūros paslaugas. Apibendrinti rezultatai ir

išvados leis tobulinti teikiamų paslaugų kokybę,

identifikuoti kylančias problemas, planuoti

kokybės tobulinimo priemones.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė,

Padalinių vyr. 

socialiniai 

darbuotojai

IV
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Priemonės

pavadinimas ir jos

kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

VSPC dienos 

socialinės globos 

socialinės globos  

atitikties  socialinės 

globos normoms 

įsivertinimas

Kartą į metus atlikti dienos

socialinės globos 

socialinės globos  atitikties

socialinės 

globos normoms 

įsivertinimą

Kiekvienais metais atliekamas teikiamų paslaugų

kokybės įsivertinimas leis išgryninti teikiamų

paslaugų, darbo sąlygų trūkumus, paslaugų

kokybė atitiks socialinės globos normų

reikalavimus.

Direktorė Stanislava 

Ostrouch, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams Lina 

Cicėnienė, Pagalbos 

namuose padalinio 

vyr. socialinė 

darbuotoja

I
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Visagino savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano viešosios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo programa

Programos tikslas – prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą

Programos uždavinys – Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą

Darbo/veiksmo pavadinimas
Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo

terminai

(ketvirčiais/

data)

Užtikrinti saugią aplinką, kur

vykdoma vyresnio amžiaus ir

suaugusių asmenų su negalia

sociokultūrinė veikla

Siekiant pagerinti VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus

žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus (toliau

– Globos skyrius) gyventojų gyvenimo kokybę (Taikos pr. 13,

Visagine), būtina įrengti ir pritaikyti neįgaliesiems aplinkos

teritoriją (1700 kv. m): būtina atlikti dangų suvedimą su

esamais pėsčiųjų takais aplink pastatą, atvežti žaliesiems

plotams dirvožemio, įrengti vejas, poilsio zoną su pavėsinėmis

(2 vnt.), takais, treniruokliais, 10 vnt., apšvietimą. Įrengti

lauko suolus (12 vnt.) ir šiukšlių dėžes (12 vnt.), lietaus

nuotekų nuvedimą nuo projektuojamo įvažiavimo į esamus

lietaus nuotekų tinklus.

Direktorė

Stanislava Ostrouch,

direktoriaus pavaduotoja

socialiniams reikalams

Lina Cicėnienė

Bendruomenės skyriaus

socialinis darbuotojas

Ūkio padalinio vadovė

Tatjana Korobova

I

II

III

IV

SUDERINTA

Visagino savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Jolita Zabulytė
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