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My Social Responsibility
LLIV-322

PROJEKTO PARTNERIS 11 
Joniškio „Saulės“ pagrindinė 

mokykla

Joniškio „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos

pagrindinės veiklos sritys

ŠVIETIMAS
SOCIALINĖS PASLAUGOS
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Vaidmuo projekte 

Teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas.
(iki 180 dienų per metus)

Tikslas – didinti žmonių su negalia socialinę integraciją.

Žmonėms su negalia siūloma specialistų pagalba keliaujant 
arba kai šeimos nariai neturi galimybių užtikrinti tokios 

pagalbos. 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos apima: 
apgyvendinimo paslaugas, priežiūros paslaugas, 

reikšmingas kasdienines veiklas. 

Biudžetas

Bendra suma 153.289,38 Eurai

38.529,20

1.810,15

112.950,03

Darbuotojų darbo
užmokesčiui

Audito paslaugoms

Įrangai ir infrastruktūrai
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Tuščių patalpų rekonstrukcija 
naudojant universalaus dizaino 

strategiją

Universalaus dizaino strategijos tikslas 
– pašalinti fizikinius ir socialinius 

barjerus. 

Prieš

Po
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Prieš

Po

Įvykiai
2013 m. birželio 4 d. įvyko 

rekonstruotų patalpų atidarymo 
šventė, kurioje dalyvavo:

• Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, 

• Joniškio rajono savivaldybės delegacija, 

• Projekto partneriai iš Kurzemes planavimo 
regiono ir Latvijos Respublikos Skrundos 
savivaldybės.
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2013 m. gruodžio mėnesį sulaukėme projekto 
partnerių iš Skrundos Latvijos Respublikos – 4 

socialinių darbuotojų ir 4 asmenų su protinę 
negalia – apsilankymo Dienos užimtumo 

centre. Svečiai dalinosi patirtimi, pravesdami 
žvakių dekupažo pamoką mūsų centro 
klientams, visi kartu kepė kalėdinius 

sausainius, dainavo, šoko.

Įvykiai

Pasiekti rezultatai
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos 

teikiamos 24 valandas per parą 11 centro klientų 
vienu metu.

Personalą sudaro:
• 1 socialinis darbuotojas;
• 3 socialinio darbuotojo padėjėjai.

Remiantis trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmenims su 
protinę negalia koncepcija, bandomasis paslaugų suteikimo kiekis 

– 2800 parų ir 56 paros asmenims iš kitos šalies. Trumpalaikės 
socialinės globos paslaugos jau suteiktos 2865 paras ir 28 paras 

asmenims iš kitos šalies.
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Apklausos rezultatai
Lankytojų požiūris į teikiamas trumpalaikės 

socialinės globos paslaugas

Klausimai
Taip Ne

Ar tau patinka būti pas mus?
97% 3%

Ar maloniai su tavimi bendrauja auklėtoja?
97% 3%

Ar patinka kaip įrengti kambariai, virtuvė?
87% 13%

Ar ateityje norėtum lankytis pas mus? 
93% 7%

Informacija:
http://www.saule.joniskis.lm.lt/

http://www.joniskis.lt/


