
2019 metų veiklos 
ataskaita

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras



Apie mus
Mūsų tikslas – darni, socialiai 
atsakinga visuomenė, 
kurioje kiekvienas jos narys 
yra svarbus ir reikšmingas

VšĮ Žmogiškųjų išteklių 
stebėsenos ir plėtros biuras 
siekia užtikrinti 
nenutrūkstamą, 
kompleksišką ir tvarų 
socialinių paslaugų teikimą
pažeidžiamų visuomenės 
grupių nariams Šiaurės 
Lietuvoje

“Kiekvienas sunkumas, kiekviena 
nesekmė yra tik pamoka prieš būsimus 

didesnius gyvenimo laimėjimus“

Asta Jaseliūnienė,
VšĮ ŽISPB direktorė



Lietuvoje
2019 buvo intensyvūs, įdomūs, kūrybingi, 
idėjų kupini metai. Ne tik patys dalijomės 
sukaupta patirtimi, bet ir mokėmes iš kitų, 
dalyvavome renginiuose, organizavome 

konferencijas, paskaitas, seminarus 
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Smurtas artimoje 
aplinkoje

Vaikų, nukentėjusių 
nuo smurto, ir jų 

šeimų narių suteiktos 
psichologo, socialinio 
darbuotojo, teisininko 

paslaugos

20 29
Tėvai ir globėjai 

dalyvavo 
psichoedukaciniuose 

seminaruose 
atsakingos tėvystės 

klausimais

60
Smurtauti artimoje 
aplinkoje linkusių 
asmenų dalyvavo 
smurtinio elgesio 

keitimo programose

80
Šiaulių miesto 

mokyklų moksleivių 
informuoti apie 

psichologinį smurtą ir 
pagalbos galimybes 
4 bendrojo lavinimo 

mokyklose



Integracija į darbo rinką

naujiems klientams 
padėjome atstatyti ir įgyti 

darbinių įgūdžių, geriau 
pažinti save ir spręsti 

psichosocialinius 
sunkumus 

29 18
Užmezgėme 

bendradarbiavimą su 60
valandų verslumo, 

kompiuterinio 
raštingumo, sveikos 
gyvensenos ir kitų 
mokymų socialinę 

atskirtį patiriantiems 
asmenims 

suorganizavome 2019-
aisiais metais

Įstaigų ir organizacijų



Jaunimas

Tyrimai
Atlikta jaunimo problemų 
analizė padėjo išsiaiškinti 

miesto jaunų žmonių 
problemas ir identifikuoti 

reikalingiausias paslaugas, 
ypač – darbą su jaunimu 

gatvėje

Forumas
Įvykęs diskusijų forumas su 
savivaldos atstovais padėjo 
pamatus įrodymais grįstos 

strategijos jaunimo 
problemoms mieste spręsti 

kūrimui

Savanorystė
2019 tapome 

akredituota savanorius 
koordinuojančia 

organizacija regione



Kvalifikacijos kėlimas

kvalifikacijos  kėlimo 
mokymai socialinio darbo 

specialistams ir 
slaugytojams

46 1036
Mokymuose dalyvavo

20
Aplankėme Lietuvos 

miestų

specialistai



Kas naujo?
2019 buvo ypatingi tuo, kad praplėtėme 

savo teikiamų paslaugų geografinį spektrą, 
įsteigėme naujas paslaugas specialistams



Pagalba šeimoms Joniškio ir 
Akmenės savivaldybėse

Pradėjome teikti 
psichologines ir 
socialines paslaugas 
projekte „Kompleksinė 
pagalba Joniškio rajono 
šeimoms“.

Akmenės rajono 
savivaldybėje tapome 
partneriu įgyvendinant 
projektą „Kompleksinės 
paslaugos Akmenės raj. 
savivaldybės šeimoms“

Bendruomeniniai šeimos namai – savivaldybės 
teritorijoje veikianti savivaldybės biudžetinė 

įstaiga arba viešoji įstaiga, kurios steigėja yra 
savivaldybė, arba nevyriausybinė organizacija, 

kuri koordinuoja, organizuoja ir užtikrina 
kompleksinių paslaugų teikimą šeimoms



Atvejo analizės grupės socialiniams 
darbuotojams

Kiek?
2019 metais suorganizavome 48 val. atvejo 
analizės grupių socialiniams darbuotojams, 
kuriose dalyvavo 36 socialiniai darbuotojai, 
socialinių darbuotojų padėjėjai, asmeniniai 

asistentai ir kiti specialistai.

Kodėl?

Socialinio darbo specialistai – viena
dažniausiai su perdegimu darbe
susiduriančių profesijų. Dėl sunkiai
įžvelgiamų darbo rezultatų, kasdienių
stresą keliančių situacijų, darbuotojai
jaučiasi vieniši, nusivylę, neišklausyti ir
nesuprasti.



O taip pat...
Šiaulių regiono 
plėtros taryba
Biuro vadovė, Asta 
Jaseliūnienė, deleguota 
NSMOT, tapo tarybos 
nare

Social Firms 
Europe - CEFEC
Dalyvavome kasmetinėje Europos socialinių 
įmonių tinklo CEFEC konferencijoje. Asta 
Jaseliūnienė buvo išrinkta  vykdomojo 
komiteto nare.

Mokymai 
ilgalaikiams
bedarbiams 
Akmenės raj. savivaldybėje 
organizavome darbo paieškos 
mokymus ilgalaikiams 
bedarbiams

Nacionalinis skurdo 
mažinimo
organizacijų tinklas
Tapome socialiai pažeidžiamų 
grupių teises ginančio 
organizacijų  tinklo nariais



Tarptautinės 
patirtys

2019 pradėjome įgyvendinti naujus
tarptautinius projektus, tęsėme jau 

anksčiau pradėtus darbus, dalyvavome 
konferencijose, kūrėme metodus ir įrankius



2019 tarptautinė veikla

Vasario 28 – kovo 1
Barselona, Ispanija

Tarptautiniai gerosios 
patirties mainai NEET 
jaunuolių įdarbinimui

Balandžio 10
Kopenhaga, Danija

Baigiamoji projekto 
EMOTION konferencija 

Kopenhagoje

Gegužės 19-25
Ščecinas, Lenkija
Projekto SEPAL veiklų specialistų 
(WISE) mokymai jaunimo 
integracijai į darbo rinką

Gegužės 6-11
Dolni Lomna, čekija

Projekto CONATURE mokomasis 
vizitas apie sąmoningą gamtos 
išteklių naudojimą



2019 tarptautinė veikla
Rugsėjo 9-13
Tampere, Suomija

Mokomasis tarptautinio 
bendradarbiavimo vizitas į Valo 
Valmenuus organizaciją

Birželio 17-20
Triestas, Italija
Tarptautinė Europos 

socialinių įmonių tinklo 
CEFEC konferencija

Gegužės 31
Šiauliai, Lietuva

Tarptautinė konferencija „Nauji 
formalaus ir neformalaus švietimo 

metodai: nuo mokyklos iki darbo 
rinkos“

Spalio 1-4
Atėnai, Graikija
Mokymai apie tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą pažeidžiamų 
grupių įdarbinimo procese



Projektai
DRAGON 

DREAMING
Sukurtas video filmas, paremtas 

aborigenų filosofija, parengta 
metodologija, skirta komandos 

formavimui

CONATURE
Baigėsi projektas „Sąmoningas 
gamtos išteklių tausojimas“, 
parengtos ir išleistos gairės 
suaugusiųjų švietėjams, sukurta 
sąmoningą naudojimą skatinanti 
platforma.

ARTS
Prasidėjo projektas, skirtas kūrybiniam 

meno naudojimui neformaliam ir 
formaliam švietimui, siekiant skatinti 

kūrybinį („out of box“) suaugusiųjų 
mąstymą.

SEPAL
Sukurta metodika, leidžianti 
efektyviai integruoti 
nedirbančius ir nesimokančius 
24-29m. Jaunuolius į darbo 
rinką per pameistrystę ir 
mokymą darbo vietoje



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik. 

Dėkojame visiems, 
prisidėjusiems prie mūsų 
veiklos 2019-aisiais!
Turite klausimų?
biuras@zispb.lt
+370 6 77 01715
www.zispb.lt

Sekite mūsų naujienas:
https://www.facebook.com/zispb.lt/

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


http://bit.ly/2PfT4lq

