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I. BENDRA INFORMACIJA 

1. Všį Senjorų dienos centras (toliau – įstaiga) yra įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti senjorų dienos centro paslaugas senyvo 

amžiaus asmenims, organizuojant jų užimtumą, taip pat teikti socialinę pagalbą į namus – tai asmens namuose teikiamos 

paslaugos, padedančios asmeniui(šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, tarpininkauti tarp įvairių 

paslaugų teikėjų ir gyventojų. Viešoji įstaiga „Senjorų dienos centras Keturlapis Dobilas“ (toliau – Įstaiga) turi buveinę: 

Girstupio g. 9-5 Kaunas. Patalpos yra nuomojamos iš juridinio asmens. 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SENJORŲ DIENOS CENTRAS KETURLAPIS DOBILAS“ VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS, 

MISIJA, VIZIJA IR PRIORITETAI 

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, organizuojant senjorų dienos centro lankytojų veiklas ir 

laisvalaikį. Teikti paslaugas namuose vienišiems ir ligotiems Kauno miesto gyventojams. Teikiant kompleksinę pagalbą 

socialinės rizikos ir kitų socialinių problemų turintiems Kauno miesto senjorams bei kitiems gyventojams, pagerinti jų 

gyvenimo kokybę ir sumažinti socialinę atskirtį. Tarpininkauti tarp įvairių įstaigų ir gyventojų, atstovauti senjorų interesus. 

Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno gavimas. 

Įstaigos misija – tenkinti paslaugų gavėjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais 

visuomenės nariais, teikti kokybiškas paslaugas, organizuoti miesto senjorams švietimo, savišvietos, kultūrines ir sportines 

veiklas, užtikrinant jų kokybę, įvairovę ir prieinamumą. 

Įstaigos vizija – patraukli, konkurencinga Įstaiga, teikianti šiuolaikiškas bei kokybiškas paslaugas, tenkinanti pažinimo ir 

bendravimo bei užimtumo poreikius, suteikianti galimybę įgyti papildomų kompetencijų. 

Veiklos prioritetai – teikiamų paslaugų kokybė, plėtra, saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas. 

Įstaigos uždaviniai: 

teikti paslaugas senjorams bei kitiems gyventojams, rūpintis prasmingu jų užimtumu, bendradarbiauti su valstybinėmis, 

nevyriausybinėmis ir kitų šalių organizacijomis; 

dirbti su senjorais bei kitais gyventojais, siekiant užtikrinti jų teises, mažinti žmonių socialinę atskirtį; tenkinti psichologines, 

socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno paslaugų gavėjo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant 

asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene; 

atsižvelgiant į paslaugų gavėjo savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti 

integruotis į visuomenę. 

pritraukti labdarą - paramą, siekiant suteikti paramą senjorams bei kito amžiaus gyventojams maisto produktais, rūbais, 

avalyne ir kt. Pritraukti labdarą-paramą, siekiant organizuoti kuo daugiau renginių ir kitų laisvalaikio užimtumo būdų bei 

organizuoti ir vykdyti dienos centro veiklas; organizuoti kryptingą, turiningą, įvairių formų užimtumą, dalyvauti renginiuose, 

konkursuose, organizuoti stovyklas, išvykas, žygius; kurti, palaikyti ir stiprinti ryšius su sociokultūrine aplinka, įvairiomis 

organizacijomis, švietimo, socialinių paslaugų, verslo įstaigomis siekiant įstaigos tikslo; plėtoti savanorystę: organizuoti 

savanorystės skatinimą, jaunųjų savanorių saviugdą; 

atlikti informavimo, konsultavimo, organizavimo, tarpininkavimo, apsaugos, praktinės pagalbos teikimo funkcijas; 

Įstaiga siekdama savo tikslų sudaro sąlygas senyvo amžiaus asmenims kuo ilgiau išlikti aktyviems ir gyventi visavertį 

gyvenimą jiems natūralioje aplinkoje. Organizuoja paslaugų gavėjų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, laisvalaikį ir 

užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški. Organizuoja kultūrines paslaugas, išvykas, renginius ir 

kitas veiklas.



Dalyvauja projektinėje veikloje, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau – NVO), socialiniais 

partneriais, rėmėjais. 

Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

2.9.Paslaugų gavėjai: 

dienos centro lankytojai: senyvo amžiaus asmenys – 2021m dienos centrą lankė 15-20 asmenų. Teikiant socialines paslaugas 

namuose paslaugos buvo suteiktos 50-čiai gyventojų. 

Paslaugos teikiamos Kauno miesto senjorams. Karantinas ženkliai pablogino senjorų gyvenimo kokybę, kadangi ilgą laiką 

negalėjo lankyti dienos centro. Socialinių paslaugų ir pagalbos namuose poreikis karantino metu ženkliai išaugo. 

 

ĮSTAIGOS VALDYMAS ir DALININKAI 

 

2018-07-04 d. Įstaigos dalininkė buvo: Simona Žukauskaitė, kuri įnešė 500 Eur. Įstaigos dalininkės kapitalas yra lygus įnašų 

vertei. 2021-12-31 d. vienintelis dalininkė yra Simona Žukauskaitė, įnašo vertė ir kapitalo dydis 500 Eur. 

Įstaigos organai –visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas- direktorė Simona 

Žukauskaitė. 

Viešoji įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi įstatais, šiais 

nuostatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir teisės aktais. 

Įstaiga yra paramos gavėjas. 

 

ĮSTAIGOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

Įstaigos veiklą vykdo darbuotojai ir savanoriai. Įstaigoje dirba 7 darbuotojai ir 2 savanoriai. 

Įstaigos veiklai vadovauja direktorius, o veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja-projektų vadovė ir socialinis 

darbuotojas. Paslaugas namuose teikia kvalifikuoti socialinio darbuotojo padėjėjai. 

Su įstaigos lankytojais ir paslaugų gavėjais yra sudaroma nustatytos formos rašytinė sutartis, kurioje apibrėžti klientų ir 

įstaigos įsipareigojimai. 

 

ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS 

 

Senjorų Dienos centras veiklą vykdo darbo dienomis. Veiklos trukmė – 3-6 valandos per dieną arba pagal direktoriaus 

sudarytą grafiką. Socialinės paslaugos teikiamos pagal grafiką, suderintą su paslaugų gavėjais. 

Įstaigoje dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio tvarką ir sąlygos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksu ir kitais teisės aktais. 

 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

Įstaigos lėšų šaltiniai yra: 

dalininko/ų įnašai; 

projektinės lėšos; 

lėšos, gautos labdara, parama, dovana; 

juridinių ir fizinių asmenų aukos; 

kitos teisėtai įgytos lėšos. 

Įstaiga gali turėti lėšų iš vykdomos ūkinės veiklos, teikiamų paslaugų, patalpų ir inventoriaus nuomos, visuomeninių 

organizacijų, susivienijimų, kitų juridinių ir fizinių asmenų įnašų. Šios lėšos naudojamos Įstaigos funkcijoms vykdyti teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Įstaiga, gerindama paslaugų kokybę bei lankytojų poreikius gali: 

dalyvauti programose ir teikti projektus tikslinei paramai gauti, pagrindiniams įstaigos tikslams įgyvendinti; 

gauti iš kitų Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių arba juridinių asmenų paramą įstaigos tikslams užtikrinti; 

Įstaiga, siekdama savo tikslų, turi teisę verstis ūkine veikla, kuri numatyta įstatuose. 



Lėšoms, gaunamoms iš Lietuvos valstybės ar savivaldybės biudžetų ir fondų, panaudoti turi būti sudaryta išlaidų sąmata. 

Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių, išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja lėšas suteikiantys subjektai. 

 

Veikla: Įstaiga įkurta 2018 m. liepos mėn.04 dieną. Nuo rugsėjo mėn. savo veiklą pradėjo Senjorų dienos centras. Per 2021 

metus dienos centro paslaugomis pasinaudojo 25 asmenys. Įstaigoje lankėsi įžymūs žmonės, lankėme renginius mieste, 

dalyvavome renginiuose, vyko įvairios edukacijos. Buvo organizuojamos įvairios kelionės po Lietuvą.. 

Finansavimas: 2021 metais Kauno m. savivaldybė finansavo projektą „Senyvo amžiaus asmenų vienišumo ir socialinės 

atskirties mažinimas““ (gautas finansavimas 8900 eur). Projekto metu savanoriai ir įstaigos darbuotojai lankė vienišus ir 

ligotus Kauno m. senjorus, teikė jiems paslaugas namuose. Projektas buvo įgyvendinamas drauge su partneriu- Visuomenine 

organizacija „Esam šalia“. 

2021 m buvo vykdomas projektas „Pagalba namuose vienišiems ir ligotiems senjorams“, jam renkamos lėšos portale aukok.lt 

Surinkta suma 5000,03 eur. 

Bendradarbiaujant su LPF Maisto bankas dalinome produktus nepasiturintiems Kauno miesto senjorams bei centro. Išdalinta 

maisto produktų už 311,65 eur. 

 

 

Subsidija: vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021-02-03 potvarkiu Nr. 

A3-13 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, 

subsidijomis teikimo“ organizacijai skirta 2000 Eur subsidija. 

Savanorystė: 2019 metais gavome akreditaciją iš Jaunimo reikalų departamento ir esame akredituota savanorius priimanti 

organizacija. 2021 12 31 įstaigoje turėjome 2 savanorius. 

 

 

Ateities vizija: teikti kokybiškas paslaugas kuo didesniam kiekiui Kauno m. gyventojų, organizuoti senjorų užimtumą ir 

laisvalaikį. Rašyti projektus ir stengtis gauti finansavimą įstaigos veikloms plėsti, gauti akreditaciją ir teikti socialinės 

pagalbos (pagalbos namuose) paslaugas. Skatinti savanorystę ir teikti mokymus savanoriams. Numatomas įstaigos pajamų 

augimas –30- 50%. 

 

 

 

 

 

Direktorė Simona Žukauskaitė 
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