
VEIKLŲ PATIKRINIMO VIETOJE AKTAS Nr. ____________________

Duomenys apie patikrinimą

Patikrinimo metu fiksuotos veiklos, dalyvių skaičius, dalyvių sąrašai, paslaugų poreikis, vykdytojai

Eil. Nr.

Dalyvių 

skaičius 

planuotas 

metinis

Dalyvių 

skaičius 

patikrinimo 

metu

Dalyvių 

sąrašas

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas 0 0

1.1

Taip Nustatytas

Nevykdoma Nenustatytas

Neplanuota

1.2

Taip Nustatytas

Nevykdoma Nenustatytas

Neplanuota

1.3.

Taip Nustatytas

Nevykdoma Nenustatytas

Neplanuota

1.4.

Taip Nustatytas

Nevykdoma Nenustatytas

Neplanuota

        Neįgaliųjų reikalų departamento

        prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

        priemonių įgyvendinimo patikrinimo tvarkos aprašo

        3 priedas

Patikrinimo vietoje atlikimo 

tikslas

Patikrinimo vietoje metu planuojama nustatyti, ar vykdomos veiklos taip, kaip 

numatyta projekto sutartyje ir vykdytojo pateiktame planuojamų veiklų grafike, ar 

veiklose dalyvaujantys asmenys įtraukti į dalyvių sąrašus ir pasirašę

Duomenys apie projektą:

Vykdytojas:

Patikrinimo vieta:

Patikrinimo data ir laikas:

Patikrinime dalyvavę 

projekto vykdytojo atstovai:

Patikrinimo vietoje metu 

duomenys fiksuojami:

        Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje

                                          2022 metų projektas

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Veiklos vykdymas pagal 

grafiką

Paslaugų poreikio vertinimo 

aktas

neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas

saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas 

pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar 

lavinimas

socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse



1.5.

Taip Nustatytas

Nevykdoma Nenustatytas

Neplanuota

0 0

2.

Taip Nustatytas

Nevykdoma Nenustatytas

Neplanuota

3.

Taip Nustatytas

Nevykdoma Nenustatytas

Neplanuota

4.

Taip

Nevykdoma

Neplanuota

Tikrintų dokumentų sąrašas:

Patikrinimą atliko:
___________________________

parašas

Projekto vykdytojo susipažinimo žyma:
______________________ ________________ ________________________

pareigų pavadinimas parašas vardas, pavardė

PASTABOS

REKOMENDACIJOS

pareigų pavadinimas, vardas, pavardė

___________________________________

pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį

20 procentų

pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu 

numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų

 individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį

užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama 

galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu

Projekto vykdytojai:


