
Socialinės dirbtuvės 

Tikslas – didinti asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje

galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir

specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio

užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės (produkto)

gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą. 

Bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, padalinys, skyrius

ar kitas organizacinis vienetas, kuriame vykdoma asmenų
darbinio užimtumo veikla, nesusijusi su darbo santykiais,

siekiant pagaminti rinkoje paklausius produktus ir (ar) teikti

paslaugas
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Pagalba priimant sprendimus 

Daugiau informacijos: www.pertvarka.lt

Paslaugos teikiamos asmenims, su negalia, kurių
negalią sąlygoja psichosocialiniai ar intelekto
sutrikimai.
Planuota, kad paslaugos bus suteiktos 1000 asmenų, iš
kurių - 100 pertvarkomų socialinės globos namų
klientai, kuriems buvo nustatytas bendruomeninių
paslaugų poreikis.
Šiuo metu paslaugas gauna/gavo 1380 asmenų, iš
kurių 403 - globos namų klientai.
Įdarbinta virš 270 specialistų

Tikslas – suteikti sąlygas suaugusiems asmenims turintiems

psichikos ar proto negalią gyventi bendruomenėje ir siekti asmens

optimalaus savarankiško funkcionavimo visuomenėje teikiant

paslaugas ir paramą.

Socialinės priežiūros paslauga ir gyvenamosios vietos suteikimas

(jei neturi savo) bendruomenėje, iki 4 viename būste dalinai

savarankiškų suaugusių asmenų su negalia, derinant tai su

individualia atvejo vadybininko (socialinio darbuotojo) pagalba ir

kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir

palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius,

siekiant visiško jų savarankiškumo

Tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų
komandos pagalbą, stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir

priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir

dalyvavimo visose gyvenimo srityse

Asmeniškas sprendimų priėmimo procesas, kai sprendimą
priimantis asmuo naudojasi jam pagalbą teikiančio specialisto ar

specialistų komandos (2 – 5 asmenų) pagalba, sprendžiant dėl

asmens sveikatos, socialinio dalyvavimo, asmeninių turtinių bei

neturtinių klausimų, remiantis sprendimą priimančio asmens valia,

pageidavimu ir teise rinktis. 

Nuo globos link galimybių -
bendruomeninių paslaugų plėtra

Apsaugoto būsto paslaugos teikimas
Socialinių dirbtuvių paslaugos
teikimas
Įdarbinimo su pagalba paslaugos
teikimas
Pagalbos priimant sprendimus
paslaugos teikimas
Socialinės srities darbuotojų
mokymai
Informavimas
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6 regionai:

Kauno
Marijampolės
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Vilniaus

6 veiklos
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Apsaugotas būstas 

90 %
Planuota 184 paslaugos

gavėjų
Gavusių paslaugą: 167

Tikslas – – padėti darbingo amžiaus asmeniui, kuris nori ir gali

dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo negalios pobūdžio ir

(ar) visuomenėje vyraujančios diskriminacijos negali rasti darbo ir

(ar) įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje, pagal savo gebėjimus ir

rinkos galimybes bei suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant

darbo vietoje.

Paslauga, kuria siekiama padėti asmeniui, rasti darbą laisvoje

darbo rinkoje, atitinkantį jo gebėjimus bei rinkos galimybes, ir

suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje

Įdarbinta
73

124%
Planuota 324 paslaugos

gavėjų
Gauna paslaugą: 403

324



Daugiau informacijos: www.pertvarka.lt

48%

100%

6 regioniniai ekspertai
1 koordinuojantis ekspertas 
1 rinkodaros ekspertas –
konsultuoja partnerius,
vykdančius socialinių dirbtuvių
veiklą, padeda užtikrinti
kokybiškus  veiklos rezultatus 

Nuo globos link galimybių -
bendruomeninių paslaugų plėtra

 didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia

(toliau – neįgalieji), savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi

bendruomenėje   pagal jų poreikį teikiant bendruomenines 

 apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba,

pagalbos priimant sprendimus paslaugas. 

Kiekvienos paslaugos teikimo galutinis tikslas – maksimalus

neįgaliojo savarankiškumas.

Specialistai lėšų priežiūrai (1,5 etato)
Komunikacijos specialistas (1 etatas)
Administratorius (1 etatas)
Departamento darbuotojai:
koordinavimas, finansų planavimas,
kontrolė

Apsaugoto būsto paslaugos teikimas;
Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimas;
Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikimas;
Pagalbos priimant sprendimus paslaugos teikimas

Temos:
111 %

Planuota 240 dalyvių
Dalyvavo: 268

Projekto veiklų valdymas

Projekto administravimas

48%
lėšų panaudota

nuo Projekto

pradžios

Mokymai

Dalyvių gavo
pažymėjimus

Projekto biudžetas

Projekto tikslas


