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DĖL SOCIALINIO DARBO METODINIO CENTRO VEIKLOS VERTINIMO AKTO

Siunčiame Jums užpildytą Utenos socialinės globos namų kaip socialinio darbo
metodinio centro veiklos vertinimo aktą.
PRIDEDAMA. 5 lapai.

Vilmantas Labunskas

Direktoriaus pavaduotojas

V. Rudokienė, tel. 8706 68272, ei.paštas vitalija.rudokiene@socmin

Biudžetinė Įstaiga
A. Vivulskio g. 16,
03115 Vilnius

Tel. 8706 64244
Faks. 8706 64266
EI. p. sppd@socmin.lt

Duomenys kaupiami ir
Juridinių asmenų regist
Kodas 191717258

euras.lt

Forma patvirtinta
Socialinių paslaugų priežiūros departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus
2013 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V 1-34
(Socialinio darbo metodinio centro (įstaigos, organizacijos, siekiančios tapti
socialinio darbo metodiniu centru) veiklos vertinimo akto forma)
SOCIALINIO DARBO METODINIO CENTRO (ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS,
SIEKIANČIOS TAPTI SOCIALINIO DARBO METODINIU CENTRU)
VEIKLOS VERTINIMO AKTAS
2014-09-23 Nr. 7
(data)

Vilnius
(vieta)

1. Socialinio darbo metodinio centro (įstaigos, organizacijos, siekiančios tapti socialinio
darbo metodiniu centru) pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, faksas:___________________
Utenos socialinės globos namai, Įmonės kodas 190797098, adresas: Atkočiškių k., Utenos raj.,
LT-28111, tel. 8 389 73451, faks. 8 389 71908, el.p. utenossgn@utenossgn.lt__________________

2. Įstaigos, organizacijos statusas:________________________________________
X Socialinio darbo metodinis centras
Patvirtinimo Socialinio darbo metodiniu centru data
2010 - 07 - 02
□ Siekia tapti Socialinio darbo metodiniu centru
Paraiškos tapti Socialinio darbo metodiniu centru data

□□□□ -

- □□

3. Socialinio darbo metodinio centro (įstaigos, organizacijos, siekiančios tapti socialinio
darbo metodiniu centru) pagrindinė veikla:
Veikla
Eil.
Nr.
Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.
1.
Trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su
2.
negalia.
o
Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas,
J.
gyventojų interesų atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,
maitinimo organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, sociokultūrinės
paslaugos ir kt.)

4. Pagrindinė klientų grupė, su kuria dirbama:_____
Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia.

5. Socialinio darbo metodinio centro (įstaigos, organizacijos, siekiančios tapti socialinio
darbo metodiniu centru) materialinė techninė bazė:
Turi/ neturi
Pavadinimas
Būklė (1. gera,
Eil.
gera,
Nr.
patenkinama,
bloga);
įvertinimo
argumentai
Turi.
1.
Patalpos mokymams (salės,
Gera
auditorijos ir pan.)
1 auditorija, kurioje telpa apie
25 asmenis; 1 mokymo klasė,
kurioje telpa 1 0 -1 2 asmenų.
Turi.
2.
Garso/vaizdo aparatūra
Namų kino
Namų kino sistema (įsigyta 2013 sistemos ir
m.), vaizdo kamera (įsigyta 2013 vaizdo kameros
m.), projektorius (įsigytas 2006
būklė 1. gera,
m.), trikojis ekranas (įsigytas
projektoriaus
2007 m.).
būklė
patenkinama,
trikojo ekrano gera.
o
Turi.
Kompiuterinė įranga
Gera
J.
Nešiojamas kompiuteris
(įsigytas 2012 m.),
kopijavimo aparatas (įsigytas
2008 m.),
spausdintuvas (įsigytas 2010
m.).
Lenta rašymui
Gera
Kita
4.

6. Socialinių darbuotojų ar socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programa (os):
□ Neturi
□ Pateikta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
X Turi:
Kodas
Patvirtinimo
Pavadinimas
Eil.
data
Nr.
296276263
2012-01-16
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
1.
dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis,
gyvenančiais stacionariose socialinės globos
įstaigose, mokymai

7. Mokymai pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą (-as)socialinių darbuotojų ar
suderintą (-as) socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą (-as):
□ Per paskutinius kalendorinius metus neorganizuoti.
X Per paskutinius kalendorinius metus organizuoti.
Mokymų organizavimo data
Programos
Eik
Nr.
kodas
1.

296276263

2013-11-25/2013-11-29

8. Vykdytos kitos šviečiamojo pobūdžio programos (seminarai, diskusijos, mokymo ciklai
pagal specializuotas temas, stažuotojų priėmimas ir konsultavimas) per paskutinius 3 m._____
Renginio pavadinimas
Data
Eil.
Nr.
2013-11-07
Ilgalaikių socialinių paslaugų teikimas globos namuose Lietuvos
1.
Respublikoje, Latvijos Respublikoje. Lyginamoji analizė.
Diskusijoje dalyvavo socialiniai darbuotojai, dirbantys socialinės
globos namuose Lietuvoje ir Latvijoje.

9. Dalyvavimas regiono (valstybiniuose) bei tarptautiniuose socialinio darbo ir socialinių
paslaugų plėtros projektuose per paskutinius 3 m.
Trumpas aprašymas
Eik
Projekto pavadinimas
Nr.
Socialinio jautrumo projektas. ŠVIESIOJI
1.
Šviesioji gyvenimo pusė
GYVENIMO PUSĖ - tai tęstinis (ateityje)
socialinės jautros projektas, kuriame veikia ir
kuria socialinės atskirties grupės, kūrybinio
sektoriaus atstovai ir rajono visuomenės grupės,
siekdamos pakeisti socialinės atskirties grupių
požiūri į savo gyvenimo paskirtį ir galimybes,
įtakoti rajono visuomenės požiūrį į socialinės
atskirties grupių gyventojus bei kurti efektyvius
bendradarbiavimo savitarpio ryšius bei kūrybinius
produktus.

10. Bendradarbiavimas su vietos ir užsienio partneriais per paskutinius 3 metus:
Bendradarbiavimo pobūdis
Partnerio pavadinimas
Eil.
Nr.
Profesinis tobulėjimas, gerosios patirties
Utenos kolegija
1.
pasidalijimas
Gerosios patirties pasidalijimas, studentų
Vilniaus
Universitetas
2.
praktikos socialinės globos namuose.
Kvalifikacijos kėlimas.
O
Profesinio tobulėjimo ir supervizijos Pasidalijimas gerąja patirtimi.
J.
centras AISMA (Latvija)

11. Per paskutinius 3 metus įstaigoje įdiegtos naujovės, kurios būtų naudingos kitoms
įstaigoms (pvz., nauji socialinio darbo metodai, naujų rūšių socialinės paslaugos, darbas su k
lientų šeimos nariais, naujos programos ir kt.), jų svarba šalies (regiono) mastu:____________
Užimtumo klasių globos namų gyventojams naujų patalpų įrengimas.

12. Papildoma informacija:_____________________________________________________________
Nuo 2011 m. gruodžio mėn. Utenos rajoniniame laikraštyje ..Mūsų narnai'4 socialinės globos
namams suteikta puslapio apimties skiltis, kurioje socialinės globos namų darbuotojai rengia
straipsnius apie globos namų kasdienybę, skleidžia žinią visuomenei apie save.

13. Vertinęs (-ę) asmuo (-enys):
X Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
darbuotojas
□ Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos ir Socialinio darbo metodinių centrų
atrankos komisijos narys
Vardas, pavardė, pareigos
Eil.
Nr.
1.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vyriausioji
specialistė Vitalija Rudokienė

14. Veritinime dalyvavęs (-ę) įstaigos atstovas (-ai):
Vardas, pavardė, pareigos
Eil.
Nr.
Utenos socialinės globos namų direktorius Osvaldas Žiezdrys, vyriausioji socialinė
1.
darbuotoja Aida Kaušylienė

15. Vertinusio (-ių) asmens (-enų) rekomendacijos:
Rekomenduojama:
Eil.
Nr.
Aktyviau vykdyti kvalifikacijos tobulinimo mokymus socialinį darbą dirbantiesiems.
1.

16. Socialinio darbo metodinio centro (įstaigos, organizacijos, siekiančios tapti socialinio
darbo metodiniu centru) veiklos vertinimo aktą surašęs asmuo:
Parašas
Vardas, pavardė, pareigos
Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Socialini darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus
vyriausioji specialistė Vitalija Rudokienė
'

