
 

 

 

 

 

 

 

 

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

 SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS APIBRĖŽIMAS 

 

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) įgyvendindamas socialinės 

atsakomybės (toliau – SA) veiklas laikosi LR įstatymų, tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenos 

normų, į savo veiklos vidinius procesus ir išorinius santykius su visais suinteresuotaisiais, 

savanoriškai integruoja socialinius, aplinkosaugos ir skaidrios veiklos vykdymo klausimus bei 

vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais. 

 

II SKYRIUS 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMO NAUDA 

 

Centre socialiai atsakingos politikos diegimas ir vystymas yra strateginis klausimas. Centre 

darni, atsakinga ir etiška veikla yra prioritetinė vertybė. 

Išorinės naudos įgyvendinant SA: 

• Tinkamo pavyzdžio demonstravimas; 

• Darnaus vystymosi skatinimas ir įgyvendinimas; 

• Skatina partnerystę/dialogą su suinteresuotomis šalimis. 

Vidinės naudos įgyvendinant SA: 

• Didina darbuotojų pasitenkinimą bei lojalumą, kelia motyvaciją, gerina paslaugų kokybę; 

• Skatina efektyvų išteklių naudojimą; 

• Keliama organizacijos reputacija ir gerinamas įvaizdis; 

• Didina organizacijos veiklos skaidrumą ir atskaitomybę. 

 

III SKYRIUS 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMO SRITYS 

 

Pagal nusistovėjusią įstaigų socialinės atsakomybės (ĮSA) praktiką, taip pat ir pagal 

Pasaulinės atsiskaitymo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative arba GRI4 ) siūlomas gaires, 

pagrindinės atsakingos veiklos praktikos vykdymo sritys yra trys – ekonominė sritis, aplinkosaugos 

sritis ir socialinė sritis. Centre taip pat išskiriamos trys socialinės atsakomybės veiklos sritys: 
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Socialinė sritis: 

Centras yra atsakingas socialinėje srityje, nes: 

- Rūpinasi savo darbuotojais ir pagal galimybes sprendžia investicijų į intelektinį kapitalą, 

darbuotojų sveikatos, saugos užtikrinimo ir kitus uždavinius. 

- Esant organizaciniam poreikiui ir finansinėms galimybėms stengiasi pritraukti naujus ir 

išlaikyti jau esamus geros kvalifikacijos darbuotojus. 

- Į darbą priimami darbuotojai, vadovaujantis nediskriminaciniais principais (pvz. lygių 

galimybių užtikrinimas dėl amžiaus, lyties, negalios, nediskriminavimas dėl rasės, religijos, 

tautybės, lytinės orientacijos). 

Aplinkosaugos sritis: 

Centras yra atsakingas aplinkosaugos srityje, nes: 

- Stengiasi efektyviai panaudoti išteklius – mažina sunaudojamo popieriaus kiekį, diegia 

skaitmenines dokumentų tvarkymo programas; 

- Akcentuoja perdirbimą, atliekų, taršos mažinimą – rūšiuoja atliekas; 

- Šviečia darbuotojus ir vietos bendruomenę – dalyvauja įvairiose akcijose; 

Organizacijos valdymas: 

Centras yra atsakingas įstaigos valdymo srityje, nes: 

- Diegia teikiamų paslaugų kokybės gerinimo programas, vykdo paslaugų gavėjų apklausas ir 

pagal galimybes stengiasi atitikti adekvačius paslaugų gavėjų lūkesčius; 

- Vadovaujasi viešumo ir skaidrumo principais; 

- Savo interneto puslapyje skelbia informaciją apie socialinę ir aplinkosauginę atsakomybę ir 

su šia tematika susijusias veiklas.  
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