
PATVIRTINTA 

 Linkuvos socialinės globos namų direktoriaus  

pavaduotojos socialiniams reikalams, 

 laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas       

                2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V22-53 

 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SKATINIMO PLANAS 2022 M. 

Socialinės 

atsakomybės sritis 

Tikslas Priemonės Atsakomybė Įgyvendinimo laikotarpis Laukiami rezultatai 

Aplinkosaugos 

sritis 

Įdiegti inovaciją, 

atitinkančią 

ekologinius 

standartus ir 

padedančius 

mažinti veiklos 

poveikį aplinkai 

Skyriuose ir GGN 

įrengti rūšiavimo dėžes 

 

 

 

 

GGN paslaugų gavėjai 

įsitrauks į visuomenei 

naudingą veiklą 

Pakruojo mieste 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

aptarnavimo 

padalinys 

 

 

GGN darbuotojai 

2022 m. II-IV ketvirčiai 

 

 

 

 

 

 

2022 m. II-IV ketvirčiai 

Iki 2023 metų 80 proc. 

paslaugų gavėjų gebės 

rūšiuoti  atliekas 

 

 

 

 

GGN bendruomenė 

sudalyvaus 3 visuomenei 

naudingose veiklose 

Racionalus 

išteklių 

valdymas ir 

naudojimas 

Kurti įstaigoje 

tausojančią išteklius 

kultūrą -taupyti 

vandenį, elektrą 

Visi darbuotojai, 

paslaugų gavėjai 

2022 m. II-IV ketvirčiai Per 2022 m. bus 5 procentu 

sumažinta sunaudojamo 

vandens ir elektros energijos 

kiekiai lyginant su 2021 m.  

Santykiai su 

darbuotojais 

Taikyti 

pažangias 

veiklos valdymo 

ir atlygio 

sistemas 

Atnaujinti atlyginimų 

mokėjimo sistemą, 

vadovaujantis 

vyriausybės nutarimais, 

pasikeitusiais teisės 

aktais 

Vyriausioji buhalterė 2022 m. I ketvirtis arba 

pasikeitus vyriausybės 

nutarimams, teisės aktams, 

reglamentuojantiems darbo 

užmokesčio pakeitimus 

Per 2022 m. nebus gauta  

pagrįstų skundų dėl darbo 

užmokesčio 

Darbuotojų 

profesinis ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimas 

Kvalifikacijos kėlimo 

plano sudarymas, 

sąlygų sudarymas 

profesinio ir bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimui, 

atsižvelgiant į 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

2022 m. II-IV ketvirčiai Per 2022 m. 100 proc. 

tiesiogiai su asmenimis 

dirbantys darbuotojai kels 

kvalifikaciją, įgytas žinias 

pritaikys 2 srityse 



darbuotojų poreikius ir 

kvalifikacijos kėlimo 

reikalavimus 

reglamentuojančius 

teisės aktus 

Darbuotojų 

psichologinės 

sveikatos 

gerinimas 

Sudaryti sąlygas 

darbuotojams dalyvauti 

psichologinės sveikatos 

gerinimo paskaitose ir 

organizuoti darbuotojų 

sveikatinimo  renginius. 

Sudaryti sąlygas 

profesinių sąjungų 

nariams pasinaudoti 

sveikatinimosi 

dienomis, kaip tai 

numatyta susitarimuose. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai, 

padalinių vadovai 

2022 m. II-IV ketvirčiai 

 

 

 

 

 

 

2022 m.  

Patenkintas darbuotojų 

poreikis psichologinės 

sveikatos gerinimui 80 proc.ir 

suorganizuotos  4 darbuotojų 

sveikatinimo dienos 

 

 

100 proc. profesinių sąjungų 

nariai, kuriems numatyta 

galimybė pasinaudoti  

svekatinimosi dienomis, 

jomis pasinaudos per 2022 m.  

Profesinių 

sąjungų kaip 

socialinių 

partnerių 

pripažinimas 

Bendradarbiauti su 

profesinėmis sąlygomis 

Dvišalė taryba 2022 m. I-IV ketvirtis Suorganizuoti ne mažiau 4 

dvišalės tarybos susirinkimai  

Santykiai su 

visuomene 

Paslaugų 

tęstinumo 

skatinimas 

Bendradarbiaujant su 

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Pakruojo seniūnija 

sudaryti galimybę GGN 

dalyvauti visuomenei 

naudingoje veikloje  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams, GGN 

socialinė darbuotoja 

2022 m. II-IV ketvirtis Pasirašyta sutartis su 

Pakruojo  rajono savivaldybės 

administracijos Pakruojo 

seniūnija dėl 

bendradarbiavimo  

Visuomenės 

tolerancijos 

asmenų, turinčių 

proto ar/ir 

psichikos 

negalią, 

skatinimas 

Sudaryti sąlygas 

paslaugų gavėjams 

dalyvauti 

bendruomeninėse 

veiklose, siekiant 

šviesti visuomenę apie 

asmenų, turinčių proto 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams, užimtumo 

specialistai, 

socialiniai 

darbuotojai 

2022 m. I-IV ketvirtis Užmegzti glaudūs santykiai 

su 2 bendruomenėm 



ar/ir psichikos negalią, 

galimybes 

Bendradarbiavi

mas su 

aukštosiomis 

mokyklomis, 

akademine  

bendruomene 

Sudalyti sąlygas 

studentams  atlikti 

praktiką įstaigoje 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

2022 m. I-IV ketvirtis Per 2022 m. globos namuose 

atliks praktiką 100 proc. 

pageidaujančių čia atlikti 

studentų 

Savanorystės 

skatinimas 

Skatinti ir sudaryti 

sąlygas išorės savanorių 

ir jau dirbančių 

darbuotojų savanoriškai 

veiklai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

2022 m. II-IV ketvirtis Per 2022 m. globos namuose  

patenkintos 100 proc. 

poreikis savanoriškoms 

veikloms 

Santykiai su 

suinteresuotomis 

šalimis 

Globos namų 

bendruomenės ir 

kitų 

suinteresuotų 

šalių tarpusavio 

etiško 

bendravimo 

kultūros kūrimas  

Skatinti darbuotojus ir 

gyventojus laikytis 

Linkuvos socialinės 

globos namų etikos ir 

gerovės užtikrinimo 

politikos nuostatų 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams, socialinio 

darbo padalinio 

vadovė, slaugos 

padalinio vadovė, 

socialiniai 

darbuotojai 

2022 m. II-IV ketvirtis 2 kartą per metus 

darbuotojams primintos 

Linkuvos socialinės globos 

namų darbuotojų Etikos 

kodekso nuostatos, paslaugų 

gavėjams - etikos ir gerovės 

užtikrinimo politikos 

nuostatos susirinkimų 

skyriuose metu.  

Informacijos 

pateikimas 

Peržiūrėti   įstaigoje 

komunikacijos tvarką, 

atlikti suinteresuotų 

šalių apklausą ir 

pateikti joms gautus 

rezultatus 

Visi darbuotojai 2022 m. I-IV ketvirtis Pateikta visoms 

suinteresuotoms šalims 

savalaikė, suprantama ir 

išsami informaciją  aktualiais 

ar pageidaujamais klausimais 

savo kompetencijos ribose. 

Per 2022 m. nėra pagrįstų 

skundų dėl informacijos 

stokos. 

Korupcijos 

prevencija 

Netoleruoti bet kokios 

formos korupcijos 

Visi darbuotojai 2022 m. I-IV ketvirtis Per 2022 m. negautas nei 

vienas pagrįstas skundas dėl 

galimos korupcijos įstaigoje. 

 


