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KELMöS RAJONO SAVIVALDYBöS 2012 METŲ
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
I. ĮVADAS
1. Bendra informacija.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s socialinių paslaugų planas parengtas remiantis Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „D÷l Socialinių paslaugų
planavimo metodikos patvirtinimo“.
Šio plano tikslai atitinka Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos
pagrindinį tikslą – siekti efektyvios socialin÷s apsaugos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų
gyventojų grupių socialinę integraciją, taip pat prisideda prie Vyriausyb÷s prioriteto ,,Kelti žmonių
gerovę, stiprinti šeimą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, didinti geros kokyb÷s užimtumą,
užtikrinti sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, siekti tolesn÷s kaimo ekonomin÷s ir socialin÷s
pl÷tros“ įgyvendinimo.
Socialinių paslaugų planas taip pat atitinka Šiaulių regiono 2007–2013 metų strateginio
plano Sanglaudos skatinimo programos 7.3.2 prioriteto: „Viešųjų paslaugų aukštos kokyb÷s
užtikrinimas ir prieinamumo didinimas: sveikatos, socialin÷s, švietimo ir kultūros įstaigų
infrastruktūros pl÷tra“ 7.2.2 uždavinį – pl÷sti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, didinti
teikiamų paslaugų prieinamumą, diegti naujas paslaugas bei gerinti kokybę:
• pl÷toti nestacionarias socialines paslaugas, didinti jų prieinamumą ir gerinti kokybę;
• pl÷toti stacionarias socialines paslaugas, didinti jų prieinamumą ir gerinti kokybę;
• pl÷sti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, gerinti materialinę bazę ir teikti naujas
socialines paslaugas.
2. Socialinių paslaugų teikimo ir pl÷tros tikslai.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s socialinių paslaugų teikimo ir pl÷tros tikslai:

gerinti pagalbos į namus paslaugas seniems ir neįgaliems asmenims, siekiant kuo
ilgiau išlaikyti šių asmenų savarankiškumą kasdienin÷je veikloje;

gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo kokybę
socialin÷s rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams, siekiant kuo geresnių rezultatų, kad būtų
užtikrintas šių šeimų savarankiškumo ugdymas kasdieniniame gyvenime;

vystyti dienos socialines paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems, siekiant
išvengti socialin÷s atskirties;

vystyti ilgalaik÷s priežiūros paslaugų teikimą pagyvenusiems ir neįgaliems, jų
namuose bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros specialistais, siekiant išvengti socialin÷s
atskirties;

teikiant socialines paslaugas aktyviai bendradarbiauti su kitomis rajono
institucijomis ir organizacijomis (darbo birža, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, policija,
mokyklomis, psichikos sveikatos centrais, visuomenin÷mis organizacijomis ir kitomis įstaigomis
bei organizacijomis).


organizuoti socialin÷s reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomen÷je
projektų vertinimą ir įgyvendinimą.
3. Socialinių paslaugų plano reng÷jai.
Socialinių paslaugų plano
reng÷jų ir rengiant planą
dalyvavusiųjų vardai, pavard÷s

Eil. Nr.

1.

Reda Každailien÷

2.

Sigita Ivanauskien÷

Darboviet÷
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
administracijos Socialin÷s
paramos skyrius
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
administracijos Socialin÷s
paramos skyrius

Pareigų pavadinimas

Ved÷ja

Vyriausioji specialist÷

II. BŪKLöS ANALIZö
4. Savivaldyb÷s socialin÷s ekonomin÷s ir demografin÷s situacijos įvertinimas.
4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sud÷tis.
Eil. Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.

Rodiklis
2
Gyventojų
iš jų:
mieste
kaime
Iš bendro gyventojų skaičiaus:
pensinio amžiaus gyventojai
netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gav÷jai
vaikai
vaikai su negalia
socialin÷s rizikos vaikai
Socialin÷s rizikos šeimos
Vaikai socialin÷s rizikos šeimose

Gyventojų (šeimų) skaičius
3
35 570
13272
22298
8199
2301
6954
229
14
121
321

Kelm÷s rajone 2011-01-01 gyveno 35 570 gyventojų, t. y. 1 231 gyventoju mažiau negu
2010 m. Lietuvoje tuo metu gyveno 3 214,899 tūkst. gyventojų, t. y. 114,1 tūkst. mažiau nei 2010
m. pradžioje. Per pastaruosius penkerius metus gyventojų skaičius Kelm÷s rajone sumaž÷jo 3,045
tūkst., Lietuvos gyventojų skaičius – 170 tūkst.
2011 m. pradžioje gyventojų tankis rajone buvo 20,9 žm., šalyje – 49,7 žm. viename
kvadratiniame kilometre. Prognozuojama, kad šalies gyventojų skaičius maž÷s. 2050 m. Lietuvoje
gyvens 2 881,1 tūkst. gyventojų ir kas trečias bus pagyvenęs.
Pagal gyventojų skaičių Kelm÷s rajono savivaldyb÷ užima 4 vietą tarp Šiaulių apskrities
savivaldybių ir atsilieka nuo Šiaulių miesto (120 969), Šiaulių rajono (47 058) ir Radviliškio rajono
savivaldybių (45 780). 2009 m. pradžioje Kelm÷s rajono gyventojai pagal gyvenamąją vietovę
pasiskirst÷ taip: 13 591 gyveno mieste, 23 775 – kaimiškose vietov÷se. 2010 m. liepos 1 d.
duomenimis, mieste atitinkamai gyveno 13 251, o kaime – 23 000. 2011 m. pradžioje mieste
atitinkamai gyveno 13 272, o kaime – 22 298. Pastaraisiais metais tik labai nedaug keit÷si mieste ir
kaime gyvenančių gyventojų skaičiaus santykis. 2006–2010 m. mieste vidutiniškai gyveno 36,1
proc. visų Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojų.

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai.
Kelm÷s rajono rodikliai lyginant su penkų metų rodikliais
RODIKLIAI*

2011

2010

2009

2008

2007

Gyventojų skaičius

35570

36801

37366

38057

38615

Vaikų skaičius 1000-iui gyventojų

195.5

202.4

208.2

214.8

222

Jaunimo skaičius 1000-iui gyventojų

234.9

235.9

234.3

231.9

228.4

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000-iui gyventojų

230.5

218.4

222.8

225.3

225

Neįgalių asmenų, vyresnių kaip 18 metų, skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

74

73.6

69.64

70.31

Neįgalių vaikų skaičius 1000-iui vaikų

n/d

29.8

31.9

29.1

27.1

Deklaravusių išvykimą į užsienį asmenų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

22.6

5

4.9

2.6

Deklaravusių atvykimą iš užsienio asmenų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

1

1.3

1.4

1.3

Šeimų su trimis ir daugiau vaikų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

19.2

20.66

21.8

Socialin÷s rizikos šeimų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

3.34

3.2

3

3.26

Socialin÷s rizikos šeimose augančių vaikų skaičius 1000-iui vaikų

n/d

42.29

40.1

38.17

45.15

Vaikų, kuriems nustatyta globa, skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

1.14

0.86

1.99

0.96

Mokinių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

108.9

136.9

142.4

148.2

Specialiųjų poreikių turintys mokiniai 1000-iui mokinių

n/d

150.8

166

166.1

122.5

Iškritusių iš švietimo sistemos 1000-iui mokinių

n/d

161.4

7.6

12

17.3

Socialinių darbuotojų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

n/d

n/d

1.29

Socialin÷s pašalpos gav÷jų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

99.8

53.4

34.13

32.11

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose skaičius 1000-iui
vaikų

n/d

358.6

341.7

388.01

239.18

Būsto šildymo kompensacijų gav÷jų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

61.3

53.3

45.7

n/d

Registruotų bedarbių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

111.38

69.25

32.74

28.64

Registruotų bedarbių skaičius 1000-iui darbingo amžiaus gyventojų

n/d

181.6

114.44

55.08

48.77

Jaunų, iki 25 metų, registruotų bedarbių skaičius 1000-iui jaunimo

n/d

60.6

33

8.93

6.52

Registruotų ilgalaikių bedarbių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

44.32

9.75

2.4

5.82

Savivaldyb÷s biudžeto išlaidos vienam gyventojui, Lt

n/d

2253

2313

2222

1860

Savivaldyb÷s biudžeto išlaidos socialin÷ms paslaugoms vienam
gyventojui, Lt

n/d

66.32

73.4

76.9

80.5

Savivaldyb÷s biudžeto dalis socialin÷ms paslaugoms, proc.

n/d

2.94

3.17

3.46

4.33

Savivaldyb÷s ir valstyb÷s biudžetų išlaidos socialinei paramai vienam
gyventojui, Lt

n/d

495

377.6

268.1

210.9

Senatv÷s pensijos gav÷jų skaičius 1000-iui gyventojų

209.64

204.91

205.3

n/d

n/d

Netekto darbingumo pensijos gav÷jų skaičius 1000-iui gyventojų

64.69

64.26

62.8

n/d

n/d

Dirbančių senatv÷s pensijos gav÷jų skaičius 1000-iui gyventojų

8.8

8.26

9.34

n/d

n/d

Dirbančių netekto darbingumo pensijų gav÷jų skaičius 1000-iui
gyventojų

10.15

10.03

10.84

n/d

n/d

Apdraustųjų socialiniu draudimu skaičius 1000-iui gyventojų

229.5

205.18

n/d

n/d

n/d

Apdraustųjų vidutinis darbo užmokestis, Lt

1359

1433

n/d

n/d

n/d

Iš pateiktų rodiklių matome, kad Kelm÷s rajone maž÷ja gyventojų skaičius lyginant
su 2007 m. sumaž÷jo 3045. Vaikų skaičius taip pat sumaž÷jo tuo tarpu jaunimo beveik nekito, kai
pensijinio amžiaus asmenų lyginant tenkančių 1000 gyventojų skaičius did÷ja. Vertinat pateiktus
duomenis matome, kad jau 2010 m. žymai padid÷jo socialinių pašalpų gav÷jų skaičius, registruotų
bedarbių, jaunų iki 25 m. registruotų bedarbių skaičius. Nors potencialių socialinių paslaugų gav÷jų
skaičius did÷ja, tačiau savivaldyb÷s l÷šos socialin÷ms paslaugoms vienam gyventojui maž÷ja.
Gyventojų sen÷jimas, nedarbas, piktnaudžiavimas alkoholiu, ekonomin÷ situacija (Kelm÷s
rajonas priskirtas probleminių rajonų grupei), jaunimo migracija ir sąlygoja did÷jantį socialinių
paslaugų poreikį, tiek ilgalaik÷s (trumpalaik÷s) socialin÷s globos, tiek ir pagalbos į namus paslaugų
bei socialinių paslaugų socialin÷s rizikos šeimoms.

Statistikos departamento prie LRV duomenimis, vidutinis Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
gyventojų amžius 2011 m. pradžioje buvo didžiausias per paskutinius 5 metus – 40,8 m., tai
didžiausias visoje Šiaulių apskrityje ir didesnis už Lietuvos Respublikos vidutinį gyventojų amžių
metų pradžioje (39,8 m.). Vidutin÷ tik÷tina gyvenimo trukm÷ Šiaulių apskrityje 73 m., Lietuvos
Respublikoje – 73,45 m.
2011 m. pradžioje Kelm÷s rajone moterų buvo 1 618 daugiau negu vyrų. Moterys sudar÷
52,29 proc. visų rajono gyventojų, Lietuvoje – 53,54 proc.
2011 m. pradžioje 8 826 rajono gyventojai buvo 60 metų ir vyresnio amžiaus. Šalies visų
gyventojų tokio amžiaus buvo 701 198 tūkst. Pra÷jusiais metais Kelm÷s rajone gyveno 3 184
pagyvenę vyrai ir 5 642 pagyvenusios moterys, t. y. pagyvenę buvo kas šeštas vyras ir kas ketvirta
moteris.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷je pagrindinis bendrųjų ir socialin÷s priežiūros socialinių
paslaugų teik÷jas yra Kelm÷s rajono savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga Socialinių paslaugų tarnyba
(toliau – tarnyba). Ji organizuoja gyventojų aprūpinimą technin÷s pagalbos priemon÷mis, teikia
pagalbos į namus, transporto, maitinimo organizavimo, būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugas ir kt.
Tarnybos biudžetas 2011 metais buvo 1 mln. 240 tūkst. Lt, tai yra 188,2 tūkst. Lt daugiau
nei 2010 m. (1 mln. 352,9 tūkst. Lt). Iš jų valstyb÷s l÷šos 290,5 tūkst. Lt, panaudota 287,3 tūkst. Lt.
Kasin÷s išlaidos – 1 235,6 Lt, tai sudaro 99,65 procento. Iš jų l÷šos sveikatos apsaugai buvo
naudojamos taip: globos lovoms finansuoti – 264,6 tūkst. Lt, dantims protezuoti – 14,9 tūkst. Lt,
palaikams pervežti – 15,8 tūkst. Lt. Asmenų l÷šos, skirtos socialinių paslaugų teikimui apmok÷ti, –
24,8 tūkst. Lt. Tarnybos 2011 metų kreditorinis įskolinimas – 21,9 tūkst. Lt.
Penkti metai tarnyboje dirba 11 socialinių darbuotojų darbui su socialin÷s rizikos grup÷s
šeimomis ir vaikais seniūnijose, t. y. kiekvienoje seniūnijoje yra po vieną darbuotoją. Socialiniai
darbuotojai darbui su rizikos grup÷s šeimomis teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugas socialin÷s rizikos šeimoms, siekia sudaryti vaikams, augantiems šiose šeimose, sveiką ir
saugią aplinką. Šie socialiniai darbuotojai dirba ir su t÷vais, kuriems yra ribotos teis÷s į vaikus ir jie
apgyvendinti vaikų globos namuose ar globojami šeimose, siekiant grąžinti vaikus į biologinę
šeimą.
Kelm÷s miesto seniūnijoje socialinio darbuotojo etato n÷ra, nors mieste gyvena beveik
trečdalis rajono gyventojų. Įsteigus socialinio darbuotojo etatą, būtų geriau sprendžiamos Kelm÷s
miesto gyventojų socialin÷s problemos, būtų teikiamos kokybiškos bendrosios socialin÷s paslaugos.
Socialinio darbuotojo funkcijas Kelm÷s mieste atlieka Socialin÷s paramos skyriaus specialistai ir
Socialinių paslaugų tarnybos socialinio darbo organizatoriai.
Socialiniai darbuotojai dirba su 121 rizikos grup÷s šeima, kurioje yra 321 vaikas. Blog÷jant
ekonominei ir socialinei situacijai, girtavimas, socialin÷ atskirtis dar labiau išryšk÷ja, d÷l to yra
neprižiūrimi vaikai.
Senstant rajono gyventojams, itin auga socialinių paslaugų poreikis, ypač pagalbos į namus
paslaugų teikimo. Tarnyboje yra 14 etatų, dirba 21 lankomosios priežiūros darbuotojas. Socialin÷s
paslaugos buvo teikiamos buvo 147 asmenims, iš jų 50 mieste ir 97 kaime. Vadovaudamiesi
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T-31 nuo 2011 m. sausio 27 d. už suteiktas
socialines paslaugas (pagalbą į namus) moka 106 paslaugų gav÷jai. Iš jų 90 gav÷jų moka 3 proc.
nuo asmens pajamų ir 16 gav÷jų – 20 proc. nuo asmens pajamų.
Per 2011 m. tarnyba aprūpino 305 rajono gyventojus įvairiomis technin÷s pagalbos
priemon÷mis, kurių vert÷ 60 814,19 Lt: neįgaliųjų vežim÷liais, funkcin÷mis ir mechanin÷mis
lovomis, čiužiniais nuo pragulų, tualetin÷mis k÷d÷mis, ramentais, lazdomis, kita technika. Iš jų 195
kaimo ir 110 miesto pensininkus ir asmenis, turinčius negalią. 2011 m. technin÷s pagalbos
priemonių, palyginus su 2010 m., gauta daugiau, tod÷l poreikis šiais metais patenkintas 99
procentais.
2011 m. vienam neįgaliajam buvo atlikti būsto (aplinkos) pritaikymo darbai (paplatintos ir
pakeistos durys, įrengtas dušas, praustuvas, tualetas), kurių vert÷ 12 972,36 Lt. Iš savivaldyb÷s
biudžeto išleista 2 594,47 Lt, iš valstyb÷s biudžeto – 10 377,89 Lt.

2011 m. aprūpinta kompensacine technika
Iš viso aprūpinta asmenų:
Vaikų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis
Vaikų, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis
Vaikų, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis
Darbingo amžiaus asmenų, pripažintų nedarbingais
Darbingo amžiaus asmenų, pripažintų iš dalies
darbingais (30–40 proc.)
Darbingo amžiaus asmenų, pripažintų iš dalies
darbingais (45–55 proc.)
Senatv÷s pensinio amžiaus asmenų, kuriems nustatyti
dideli specialieji poreikiai
Senatv÷s pensinio amžiaus asmenų, kuriems nustatyti
vidutiniai specialieji poreikiai

305
2
0
0
25
9
6
88
73

Kaip ir daugelyje kitų savivaldybių, Kelm÷s rajono savivaldyb÷je n÷ra teikiamos socialin÷s
paslaugos neįgaliems, vyresniems nei 21 m. Kelm÷s specialiojoje mokykloje yra įkurta užimtumo
grup÷ jaunuoliams su proto negalia nuo 21 m. iki 35 m., ją šiuo metu lanko 11 neįgalių jaunuolių,
tačiau tai n÷ra socialinių paslaugų įstaiga.
Psichikos negalią turintys neįgalieji, praradę bendravimo, darbinius įgūdžius, susiduriantys
su kitomis socialin÷mis problemomis, gali lankytis Kelm÷s psichikos sveikatos centro užimtumo
kambaryje, tačiau savo paslaugų kiekiu jis taip pat nepatenkina viso poreikio. Teikiant neįgaliųjų
socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas,
savarankiškumo didinimo, rankdarbių, floristikos, meno užsi÷mimuose dalyvauja 20 psichikos
neįgaliųjų.
Kelm÷s rajone n÷ra laikino apgyvendinimo įstaigos, tod÷l asmenys, grįžę iš įkalinimo
įstaigų, ar asmenys, susidūrę su sunkumais ar atsidūrę kritin÷je situacijoje, neturi laikinai kur
apsigyventi, išspręsti susidariusių socialinių problemų.
2011 m. savivaldyb÷je užregistruoti 29 nusikaltimai, kuriuos įvykd÷ 14 vaikų. 2010 m.
savivaldyb÷je užregistruoti 26 linkę nusikalsti vaikai, kurių elgesiu domisi policija. 2009 m. tokių
vaikų užregistruota 21. Šie skaičiai rodo prevencinio darbo su socialin÷s rizikos ir linkusio
nusikalsti vaikų ir jaunuolių poreikį.
2011 m. per 9 m÷n. Kelm÷s rajone užregistruoti 14 smurto prieš vaikus atvejų, d÷l
seksualin÷s prievartos nukent÷jo 3 vaikai vienoje šeimoje. 2009 m. – 10 smurto atvejų, d÷l
seksualin÷s prievartos – 2 atvejai. 2010 m. užfiksuotas 1 išžaginimas, kai nukent÷jo nepilnamet÷.
Smurtą patyrusiems vaikams būtina suteikti skubią ir kvalifikuotą specialistų pagalbą.
Tarnybos vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „Parama“ nuo 2006 m. vykdo projektą
„Kompleksin÷ socialin÷ parama visai šeimai Kelm÷s rajone“. Šis projektas yra finansuojamas
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos pagal Vaikų dienos centrų 2009–2012 m. projektų
programą. 2011 m. projektui buvo skirta 42 320 Lt. Projekto tikslas – pad÷ti spręsti Kelm÷s miesto
bei rajono šeimų problemas. Pagrindinis d÷mesys skiriamas nepasiturinčioms, socialin÷s rizikos
šeimoms, jų vaikams ir rizikos grup÷s vaikams, dirbama su visa šeima, o veikla organizuojama
pagal šeimų poreikius, sudarytos sąlygos gauti psichologinę, pedagoginę, socialinę, materialinę bei
kitokią reikalingą pagalbą kviečiant specialistus.
Projekto būstin÷ yra S. N÷ries g. 14, Kelm÷ (Senoji klebonija).
Šiam projektui vykdyti nuo šių metų geguž÷s m÷nesio buvo įdarbinti 6 darbuotojai: trys
pedagogai darbui su vaikais ir jaunimu, viena psicholog÷ darbui su vaikais ir t÷vais, 2 darbuotojai

projekto administravimui. Vykdydami šį projektą, Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas
„Parama“:
• teik÷ psichologinę pagalbą vaikams ir t÷vams (psichologin÷s individualios ir grupin÷s
konsultacijos);
• teik÷ informavimo, konsultavimo, sociokultūrines paslaugas (bendri vienkartiniai renginiai
t÷vams ir vaikams): išvykos, ekskursijos, vienkartiniai renginiai didžiosioms kalendorin÷ms
švent÷ms pamin÷ti;
• mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams saviraišką skatinantį užimtumą (sporto ir
turizmo būrelis, pop dainavimo studija, jaunimo grup÷ prieš smurtą).
• organizavo vasaros stovyklą „Šypsen÷l÷ – 4“ (rugpjūčio m÷n., skirta jaunimui nuo 13 iki 18
m., vyko Tytuv÷nų sen., prie Giliaus ežero. Stovyklavo 20 vaikų iš Kelm÷s miesto ir
rajono);
• lank÷ šeimas;
• teik÷ materialinę paramą (bendradarbiaujant su Kelm÷s „Caritu“);
• teik÷ intensyvią kriz÷s įveikimo pagalbą;
• ugd÷ socialinius įgūdžius vaikams ir t÷vams (organizavo psichologinio-socialinio atsparumo
ir sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimo grupes vaikams ir jaunuoliams, t÷vyst÷s įgūdžių
lavinimo grupes t÷vams. Užsi÷mimai vyko Kelm÷s mieste ir seniūnijose);
• teik÷ maitinimo paslaugas (sauso maisto daviniai). Vaikai, dalyvavę užsi÷mimuose,
kiekvieną darbo dieną gavo sauso maisto davinius. Maitinami buvo 10 vaikų per dieną,
kurie yra iš Kelm÷s r.
Vaikai ir jaunuoliai užsi÷m÷ m÷gstama veikla, dalyvavo socialinio grupinio darbo
užsi÷mimuose. Iš 62 vaikų ir jaunuolių, lankančių Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubą
„Parama“ yra: 43 vaikai iš mažas pajamas turinčių šeimų, 27 vaikai iš gausių šeimų, 20 vaikų iš
nepilnų šeimų, 5 vaikai iš socialin÷s rizikos šeimų, 1 vaikas su spec. poreikiais.
Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „Parama“ 2011 m. teik÷ projekto „Švari
Dubysa“ paraišką. Gautas iš Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo
specialiosios programos fondo finansavimas – 3 200 Lt. Šios programos tikslas – formuoti teigiamą
moksleivių požiūrį į sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, sveikatingumo naudą, sportą, mažinti žalingų
įpročių paplitimą tarp jaunimo. Organizuota stovykla, kuri truko 7 dienas, dalyvavo Kelm÷s miesto
ir rajono vaikai ir jaunimas nuo 10 iki 18 m.
Lietuvos samariečių draugijos Kelm÷s skyrius nuo 2010 m. sausio m÷n. vykdo projektą
„Švietimas ir priežiūra – šeimos ir darbo suderinamumo pagrindas“, kurio viešinime dalyvauja
Socialin÷s paramos skyrius ir seniūnijų specialistai socialiniam darbui. Projektas finansuojamas iš
Europos Sąjungos l÷šų. Projekto įgyvendinto veiklos: įkurtas Vaikų dienos centras 8 vaikams iš
nepilnų šeimų, vyksta neformalus ugdymas, organizuojama popamokin÷ veikla, apmokytos 3
slaug÷s, kurios teikia slaugos paslaugas neįgaliesiems.
2011 m. birželio 12 d. baigtas vykdyti projektas Nr.VP1-1.3-SADM-02-K-01-082 ,,KAIP:
kompleksinis atsakas į problemas“. Jis buvo skirtas socialinei atskirčiai ir skurdui mažinti, ieškant
būdų, kaip socialinę atskirtį patiriančius asmenis efektyviau integruoti į darbo rinką. Šio projekto
novatoriškumas buvo tai, kad socialiniai darbuotojai, dirbantys socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką srityje, kylančias problemas rengiami spręsti
kompleksiškai.
4.3. Kiti rodikliai.
Nedarbas yra viena pagrindinių socialinių problemų atsiradimo priežasčių. Netekus darbo,
prarandamas pagrindinis pragyvenimo šaltinis, atsiranda įtampa šeimoje, kurią bandoma slopinti
netinkamais būdais – svaigalais, smurtu, vaikų nepriežiūra.
Nedarbas rugs÷jo 1 d. sudar÷ 10,7 proc. Rugs÷jo 1 d. Šiaulių teritorin÷s darbo biržos
aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 22 155 bedarbiai, tai sudar÷ 10,7 proc. (rugpjūčio 1 d. –
10,8 proc.) visų darbingo amžiaus gyventojų. Moterų nedarbas išliko 11,6 proc., vyrų sumaž÷jo 0,2

proc. punkto ir sudar÷ 9,8 proc., jaunimo iki 25 metų amžiaus nedarbas rugpjūčio m÷nesį sumaž÷jo
nuo 6,9 proc. iki 6,8 proc.

Didžiausias nedarbas yra Kelm÷s ir Akmen÷s rajono savivaldyb÷se, mažiausias nedarbas
Šiaulių (mieste ir rajone) ir Pakruojo rajono savivaldyb÷je. Per m÷nesį įregistruotas 661 jaunuolis
iki 25 metų amžiaus, iš jų 323 įregistruoti Šiauliuose, 83 – Radviliškyje, 81 – Kelm÷je, 72 –
Joniškyje, 57 – Akmen÷je ir 45 – Pakruojyje.

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s duomenys:
Rodiklis

Kelm÷s rajono savivaldyb÷

Lietuva

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2006

2007

2008

2009

Migracijos saldo
(tarptautin÷ ir
vietin÷)
Nedarbo
lygis
Nedarbo
lygis
(moterys
)

-304

-307

-435

-379

*

*

-4857

-5244

-7718

-15483

6,44

6,17

6,22

14,42

18,5

15,6

5,6

4,3

4,6

13,9

7,36

7,21

7,14

7,1

*

12,7

5,4

4,3

5,5

13,1

Nedarbo
lygis
(vyrai)

5,61

5,21

6,37

6,2

*

18,5

5,8

4,3

7,5

16,9

Nedarbo
lygis 15–
24 metų

1,35

1,44

1,16

2,5

*

9,7

9,8

8,2

12,3

9,9

Registruotų
bedarbių
ir
darbingo
amžiaus
gyventojų
santykis
Socialin÷s
pašalpos
gav÷jai

6,2

4,9

4,92

11,4

18,2

14,5

3,4

3,2

3,4

9,4

1006

1240

1665

1995

3673

*

37849

3662
1

37292

73512

Socialinių
pašalpų
gav÷jų
procenta
s nuo
bendro
gyventojų
skaičiaus
Išlaidos
pašalpoms,
tūkst. Lt
Tenka
vienam
gyventojui, Lt

3,9

3,1

4,96

5,33

9,98

*

0,9

0,9

1,11

2,2

1133,
8

1860
,9

1284
,7

5568,5

10625

*

43800,
1

5213
4,6

78927,
3

19066
0,2

11,27

15,0
0

16,7
0

14,90

28,8

*

11,57

14,2
4

23,56

57,27

*statistiniai duomenys dar nepateikiami
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s duomenimis, 2011 m.
liepos 1 d. šalyje buvo 312,1 tūkst. bedarbių, kurie sudar÷ 15,0 proc. visų darbingo amžiaus šalies
gyventojų. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų per metus išaugo 5,7 proc. punkto
(2009 m. liepos 1 d. buvo 9,3 proc.). Aukščiausias nedarbas fiksuotas balandžio m÷n. pabaigoje
(15,1 proc.). Geguž÷s m÷n. registruotas nedarbas jau neaugo, o birželio m÷n. sumaž÷jo 0,1 proc.
punkto.
Analizuojant socialinių pašalpų gav÷jų skaičių Kelm÷s rajone, jų procentas, lyginant su
bendru gyventojų skaičiumi, didesnis nei vidutiniškai šalyje ir pagal skiriamas pašalpų sumas
vienam gyventojui skiriasi nuo šalies vidurkio.
5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷je analiz÷.

Socialinių paslaugų įstaigos
tipas pagal žmonių socialines
grupes1

Socialinių paslaugų
įstaigos pavadinimas

Liolių senelių namai
1.

2.
3.

4.

5.
6.
1

Socialin÷s globos namai

Šeimynos
Laikino gyvenimo namai

Dienos socialin÷s globos centrai

Savarankiško gyvenimo namai
Socialin÷s priežiūros centrai

Kelm÷s rajono Vijurkų
vaikų globos namai
R. J. Ratnikų šeimyna
Violetos Ir Petro Šarkų
šeimyna
Kelm÷s „Kūlverstuko“
darželio-mokyklos
ikimokyklinio ugdymo ir
dienos socialin÷s globos
grup÷ neįgaliems vaikams
-

Pavaldumas2

Savivaldyb÷s
Savivaldyb÷s
Juridinis

Vietų (gav÷jų3)
skaičius
iš viso iš jų
finansuoja
mų
savivaldyb÷s
125

125

36

36

12

9

12

9

-

-

Savivaldyb÷s

10

10

-

-

-

Juridinis

Lentel÷ užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) numatytus socialinių paslaugų įstaigų
tipus.
2
Apskrities, savivaldyb÷s, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt.
3
Maksimalus lankytojų skaičius per dieną.

7.
8.

Bendruomenin÷s įstaigos
Kitos socialinių paslaugų įstaigos
(pagalbos į namus tarnyba,
socialinių paslaugų centras ir kt.)

9.
10.

SBĮ Socialinių paslaugų
tarnyba

Savivaldyb÷s

150

150

Vaikų ir jaunimo užimtumo
dienos klubas „Parama“
VšĮ Kelm÷s aklųjų ir
silpnaregių centras
Paramos šeimai centras

Savivaldyb÷s
Viešoji
įstaiga
Religin÷
bendruomen÷
VO

48

48

20

20

30

-

50

VO

-

2 po 0,75
etatai
darbuotojų
finansuoja
mi
iš
savivaldyb
÷s
-

VO

40

40

VO

10

10

VO
VO

30
20

20
20

11.

Lietuvos samariečių
bendrijos Kelm÷s skyrius

12.

Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos Kelm÷s
skyrius
Lietuvos invalidų draugijos
Kelm÷s rajono neįgaliųjų
draugija
Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Kelm÷s
viltis“
VO „Gelb÷kit vaikus“ SP
Lietuvos diabeto
asociacijos Kelm÷s diabeto
klubas „Diabetas ABC“

13.

14.

15.
16.

Savivaldyb÷je n÷ra įsteigtų laikino, savarankiško gyvenimo namų, silpnai išpl÷tota dienos
socialin÷s globos centrų infrastruktūra. Suaugusiems asmenims su proto negalia socialin÷s globos
paslaugos teikiamos minimaliai, nes d÷l l÷šų trūkumo tik 2-3 Kelm÷s rajono gyventojai per metus
gauna siuntimus į valstyb÷s socialin÷s globos namus asmenims su proto negalia.
Rajone sud÷tinga situacija teikiant socialines paslaugas socialin÷s rizikos asmenims, taip
pat asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų.
5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsid÷stymas ir socialinių paslaugų teikimo
savivaldyb÷je (seniūnijose) pakankamumo lygis.
Seniūnijos
pavadinimas

Kelm÷s miestas

Socialin÷s paskirties įstaigos ir visuomenin÷s organizacijos pavadinimas
Socialin÷s paramos skyrius
SBĮ Socialinių paslaugų tarnyba
Kelm÷s „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos
socialin÷s globos grup÷ neįgaliems vaikams
Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „Parama“
VšĮ Kelm÷s rajono aklųjų ir silpnaregių centras
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kelm÷s Viltis“
Lietuvos diabeto asociacijos Kelm÷s diabeto klubas „Diabetas ABC“
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kelm÷s skyrius
Paramos šeimai centras
Lietuvos samariečių bendrijos Kelm÷s skyrius

Kelm÷s
apylinkių
Liolių
Kukečių
Užvenčio
Kražių

VO „Gelb÷kit vaikus“ SP
Lietuvos invalidų draugijos Kelm÷s rajono neįgaliųjų draugija
Liolių senelių namai
Kelm÷s rajono Vijurkų vaikų globos namai
R. J. Ratnikų šeimyna
Violetos ir Petro Šarkų šeimyna

Daugiausia Kelm÷s rajono savivaldyb÷s socialinių paslaugų įstaigų yra įsikūrusių Kelm÷s
mieste (Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s paramos skyrius, SBĮ Socialinių
paslaugų tarnyba, Kelm÷s „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos
socialin÷s globos grup÷ neįgaliems vaikams, vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „Parama“,
VšĮ Kelm÷s rajono aklųjų ir silpnaregių centras, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Kelm÷s viltis“, Lietuvos diabeto asociacijos Kelm÷s diabeto klubas „Diabetas ABC“ ir kt.).
Kitos socialinių paslaugų įstaigos išsid÷sčiusios visoje savivaldyb÷s teritorijoje – Liolių
senelių namai, Kelm÷s rajono Vijurkų vaikų globos namai, Reginos ir Jurgio Ratnikų šeimyna,
Violetos ir Petro Šarkų šeimyna, Lietuvos invalidų draugijos Kelm÷s rajono neįgaliųjų draugija.
Kiekvienoje seniūnijoje yra lankomosios priežiūros darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas
seniems, neįgaliems, socialin÷s rizikos šeimoms ir asmenims. Seniūnijoje dirba socialiniai
darbuotojai ir socialiniai darbuotojai darbui su socialin÷s rizikos grup÷s šeimomis.
Daugumos Kelm÷s rajono socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra yra nusid÷v÷jusi,
pastatai neatitinka HN bei STR reikalavimų, tačiau šios įstaigos ir savivaldyb÷s administracijos
Socialin÷s paramos skyrius aktyviai dalyvauja rengiant projektus, ieško finansavimo galimybių
socialinių paslaugų įstaigų pastatams, naudojamai įrangai atnaujinti.
Kelm÷s rajono socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros būkl÷
Įstaigos pavadinimas

Liolių senelių namai

Pastato statybos metai

I pastatas – 1978 m.

Pastato
renovacijos
metai
Neatlikta.

Įrangos nusid÷v÷jimas

61 %
Virtuv÷s įranga atnaujinta 2006 m.
54 %

Užvenčio socialin÷s
globos padalinys
Kelm÷s rajono Vijurkų
vaikų globos namai

II pastatas – 1975 m.

Neatlikta.

61%

III pastatas – 1973 m.

Neatlikta.

81%

IV pastatas – 1900 m.

2005–2006 m.

37%

V pastatas – 1989 m.

2006 m.

7%

Kultūros namai – 1930
m.

2006 m.

Suremontuotos patalpos, įrengtas
liftas ir keltuvas, nupirkta įranga ir
baldai.

1970 m.

2006 m.

2008 m.

2010 m.

2006 m. pakeisti langai. Globos
namai yra buvusiame pradin÷s
mokyklos pastate.
2007 m. įrengtas vandentiekis,
darbuotojų kabinetai, nupirkti nauji
baldai, kompiuterin÷ įranga.
2010 m. sausio 31 d. baigtas
įgyvendinti projektas. Po
rekonstrukcijos Vijurkų vaikų

globos namai atitinka vaikų globos
namams keliamus reikalavimus.
Ratnikų šeimyna

1976 m.

2006 m.

Privatus pastatas.

Pakeistas stogas, vamzdynas,
langai.
Seni baldai. 2007 m. nupirkta nauja
virtuv÷s įranga.
Renovuotas pastato vidus ir išor÷.
Patalpos pritaikytos paslaugoms
teikti.

Paramos šeimai centras

Įsikūręs parapijos
namuose, prie Kelm÷s
bažnyčios. Pastatas
statytas 1925 m.

2006 m.

Socialinių paslaugų
tarnyba

Savivaldyb÷s pastatas, 2
kabinetai. Pastatas
statytas 1972 m.

2004 m.

Atliktas einamasis remontas,
įsigyti nauji baldai ir įranga.

Kelm÷s „Kūlverstuko“
darželio-mokyklos
ikimokyklinio ugdymo ir
dienos socialin÷s globos
grup÷ neįgaliems
vaikams
Lietuvos samariečių
bendrijos Kelm÷s skyrius

1981 m.

2006 m.

Nauji baldai, įranga, patalpos
pritaikytos socialin÷ms paslaugoms
neįgaliems vaikams teikti.
2007 m. įrengtas įvažiavimas
neįgaliems.

SBĮ Socialinių paslaugų
tarnybos pastatas,
statytas 1955 m.

2006 m.

Atlikti kapitalinio remonto darbai,
patalpos pritaikytos maitinimo
paslaugoms teikti. Įsigyti nauji
baldai, įranga.

Sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija
„Kelm÷s viltis“

SBĮ Socialinių paslaugų
tarnybos pastatas,
statytas 1955 m.
Bendrija turi vieną
kambarį.

2006 m.

Patalpos pritaikytos paslaugoms
teikti. Įsigyti baldai.

VšĮ Kelm÷s aklųjų ir
silpnaregių centras

Įsikūręs Šiaulių
visuomen÷s sveikatos
centro Kelm÷s filialo
pastate, kuris statytas
1985 m.

2004 m.

Renovuotos patalpos.

2006 m.

Lietuvos diabeto
asociacijos Kelm÷s
diabeto klubas „Diabetas
ABC“
Lietuvos invalidų
draugijos Kelm÷s rajono
neįgaliųjų draugija

Įsikūręs savivaldybei
priklausančiame bute,
daugiabučiame name.
Pastatas statytas 1963 m.
Įsikūręs savivaldybei
priklausančiame name
Kelm÷s priemiestyje,
Alytaus tipo name.
Pastatas statytas 1988 m.

2006 m.

Įrengtas aklųjų takelis, skalbykla,
laiptai. Įrengti šviesos jutikliai.
2006 m. nupirkti kompiuteriai,
spausdintuvas, treniruokliai,
kopijavimo aparatas, televizorius,
baldai, masažo stalas,
teledidintuvas, skalbimo mašina.
Stogo danga susid÷v÷jusi.
Atliktas patalpų remontas, pakeisti
langai, įsigyti baldai ir įranga.
2007 m. įsigyta įranga.

Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos
Kelm÷s skyrius

Įsikūręs daugiabučio
namo bute, nuomojamas
pagal panaudos sutartis,

2006 m.

Pakeisti langai, durys, įrengta
skalbykla. Sena šildymo sistema,
patalpos nepritaikytos neįgaliems,
turintiems jud÷jimo negalią.
2007 m. įsigyti baldai.
2011 m. keistas stogas, atliktas ne
visas vidaus remontas. L÷šos iš ES
(1592,62 tūkst. Lt)

2003 m.

Atliktas patalpų einamasis
remontas, įsigyti baldai ir įranga.

pastatas statytas 1972 m.

Visuomenin÷s organizacijos gerina materialinę bazę, tai sudaro galimybę teikti
kokybiškesnes socialines paslaugas, neįgalieji gali aktyviau dalyvauti bendruomen÷s gyvenime.
Did÷ja socialinių paslaugų gav÷jų skaičius.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos Kelm÷s skyrius 2011 metais prad÷jo vykdyti draugijos pastato
rekonstrukcijos darbus, kurie bus užbaigti 2012 m.
„Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas“ projektui šiuo metu gautas
finansavimas ir vyksta statybos darbai, viso projekto vert÷ 3159938,06 Lt savivaldyb÷s l÷šos sudaro
477994,47 Lt, ES l÷šos 2681943,59Lt. Taip pat laukiama l÷šų pagrindinio pastato rekonstrukcijai,
darbai tur÷tų prasid÷ti 2012 m.
Projektas „Vijurkų vaikų globos namų renovacija ir personalo mokymai“ buvo pateiktas
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti. 2008 m. rugpjūčio 14 d. pasirašyta
sutartis. Iš savivaldyb÷s biudžeto šiam projektui įgyvendinti skirta 215,977 tūkst. Lt. Bendra
projekto vert÷ 1 439,855 tūkst. Lt. 2009 m. vesti personalo mokymo kursai, organizuota kelion÷ į
Norvegiją. Projektas baigtas vykdyti, rekonstruotos patalpos, pakeistas stogas. Globojamų vaikų
gyvenimo sąlygos itin pager÷jo. Globos namuose jie gyvena šeimynose: yra 3 šeimynos po 12
įvairaus amžiaus vaikų. Šeimynų patalpos yra atskirtos, kiekvienoje jų yra atskiros virtuv÷l÷s,
poilsio zonos.
6. Savivaldyb÷s galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio
įvertinimas.

Eil.
Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes4

1
1.

2
Ilgalaik÷ socialin÷ globa

2.

Trumpalaik÷ socialin÷ globa

3.

9.

Dienos socialin÷ globa institucijoje
Dienos socialin÷ globa asmens
namuose
Apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose
Pagalba į namus
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas institucijoje
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas asmens (šeimos) namuose
Laikinas apnakvindinimas

10.

Kitos socialin÷s priežiūros paslaugos

11.

Bendrosios socialin÷s paslaugos

4.
5.
6.
7.
8.

Asmenų (šeimų) skaičius,
kuriems nustatytas socialinių
paslaugų poreikis
įvertintas
2009-01-01 –
2010-10-01
laikotarpiu
3
80

1000 gyventojų
tenka vietų

nepatenkintas
4
-

5
3,68

77

-

1,18

8

-

0,26

-

-

-

-

-

-

59

-

2,89

-

-

-

32

-

3,31

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1. Savivaldyb÷s organizuojamų socialinių paslaugų analiz÷.
4
Lentel÷ užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) žmonių socialin÷ms grup÷ms
numatytas socialinių paslaugų rūšis.

Socialiniai darbuotojai darbui su rizikos grup÷s šeimomis (11), seniūnijų socialinio darbo
specialistai (7) bei seniūnijų išmokų specialistai (3):

informuoja, konsultuoja seniūnijoje gyvenančius ir besikreipiančius asmenis d÷l
socialinių paslaugų ir socialin÷s paramos;

tarpininkauja ir atstovauja senų, neįgalių ir socialin÷s rizikos asmenų interesams
institucijose, įstaigose, sprendžiant įvairias (teisines, ūkines, buitines problemas, tvarkant
dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas gydytojus, organizuojant ūkinius darbus)
socialines problemas;

tiria gyvenimo ir buities sąlygas, kartu su klientais sprendžia susidariusias
problemas, ieško sprendimo būdų;

renka dokumentus, sudaro bylas asmenų (šeimų), kurie kreipiasi d÷l pinigin÷s
socialin÷s paramos;

įvertina socialinių paslaugų poreikį asmenų (šeimų), kurie kreipiasi d÷l
socialinių paslaugų, sudaro asmens (šeimos) bylas ir pateikia Socialin÷s paramos skyriui;

aktyviai bendradarbiauja su bendruomen÷mis, visuomenin÷mis organizacijomis;

kartu organizuoja sockultūrines paslaugas, siekia kaime mažinti socialinę atskirtį.
Bendrosios socialin÷s paslaugos
SBĮ Socialinių paslaugų tarnyba teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 informavimas;
 konsultavimas;
 tarpininkavimas ir atstovavimas;
 maitinimo organizavimas;
 aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 transporto organizavimas;
 sociokultūrin÷s paslaugos;
 asmenin÷s higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
 kitos bendrosios socialin÷s paslaugos.
Specialiojo transporto paslauga 2011 metais buvo teikiama rajono gyventojams
vadovaujantis Specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmok÷jimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-253 ir 2010 m.
rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-241.
Specialiojo transporto paslaugą gavo 16 asmenų, iš jų 11 asmenų paslauga buvo suteikta
nemokamai, 5 asmenys už paslaugą susimok÷jo pagal patvirtintą specialiojo transporto paslaugų
įkainį – 0,21 Lt už nuvažiuotą kilometrą.
Specialusis transportas per 2011 m. 7 kartus buvo skirtas Kelm÷s rajono neįgaliųjų
draugijai ir Kelm÷s diabeto klubui ,,Diabetas ABC“ nuvykti į įvairius regioninius kultūrinius ir
sporto renginius.
Per 2011 m. nemokamo maitinimo talonus – 30 vnt. už 150 Lt – gavo 11 asmenų, grįžusių
iš bausm÷s atlikimo vietų. Iš viso iš savivaldyb÷s biudžeto maisto produktams pirkti išleista 1 650
Lt.
Per pra÷jusius metus įvairių paslaugų suteikta daugiau nei 10 384 asmenų (iš jų 9800
asmenų gauna ES paramą maisto produktais), tarp jų ir daugeliui jų šeimos narių. Kad ir vienas
šeimoje esantis neįgalus ar socialin÷s rizikos asmuo, bet tai jau tampa problema visai šeimai.
Palyginus su ankstesniais metais, šiemet sumaž÷jo nemokamo maitinimo talonų gav÷jų
skaičius, nes daugeliui yra pasiūlyta maisto parama iš intervencinių atsargų labiausiai
nepasiturintiems asmenims gauti.
Samariečių valgykloje toliau buvo organizuojamas nemokamas maitinimas, kur d÷l sunkaus
gyvenimo ar kitų socialinių problemų gelb÷josi per 50 žmonių. Gauta parama iš gyventojų,
verslininkų, r÷m÷jų, ūkininkų. Prie labdaros akcijų prisijung÷ ir Liolių senelių namai, Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugijos Kelm÷s skyrius ir Maisto bankas.

Socialin÷s priežiūros paslaugos:
 pagalba į namus;
 socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas.
Jas Kelm÷s rajone taip pat teikia SBĮ Socialinių paslaugų tarnyba.
Pagalba namuose

Seniūnija

Lankomosios priežiūros
darbuotojų skaičius
5
1
2
4
1
3
2
1
2
21

Kelm÷s sen.
Kelm÷s apyl. sen.
Tytuv÷nų sen.
Užvenčio sen.
Šauk÷nų sen.
Kražių sen.
Vaiguvos sen.
Kukečių sen.
Liolių sen.
Iš viso:

Paslaugas gaunančių senų, neįgalių asmenų
skaičius
50
6
24
28
5
10
14
3
7
147

Pagalbos pinigai
Seniūnija

Pagalbą gaunančių asmenų skaičius.

Pagalbą teikiančių asmenų skaičius.

Kelm÷s m.

1

1

Kelm÷s apyl.
sen.

1

1

Užvenčio sen.

2

2

Liolių sen.

1

1

Tytuv÷nų apyl.
sen.

2

2

Kražių sen.

4

3

Iš viso:

11

10

2011 metais sumaž÷jo skaičius asmenų, kuriems skiriamos trumpalaik÷s socialin÷s globos
paslaugos, kuros teikiamos Tytuv÷nų PSPC socialin÷s globos padalinyje finansuojamos iš
savivaldyb÷s biudžeto l÷šų.
Slaugos (globos) lovos, finansuojamos iš savivaldyb÷s biudžeto
Gydymo įstaigos pavad.

Tytuv÷nų palaikomojo gydymo ir
slaugos ligonin÷
VŠĮ Šiaulių apskrities

Asmenų skaičius

13

Skirtos l÷šos 2011
m.
38 125,19

Šauk÷nų psichiatrijos ligonin÷

4

18 085,60

Iš viso:

17

56 210,79

VšĮ Tytuv÷nų PSPC asmenims su sunkia negalia skirta 8 490,35 Lt
Socialin÷s globos įstaiga
Asmenų skaičius
Iš savivaldyb÷s biudžeto skirtos
l÷šos 2011 m.
Aukštelk÷s socialin÷s globos 10
104 003,24
namai
Ventos socialin÷s globos namai 2
33 802
Jurdaičių socialin÷s globos 2
22 309,08
namai
Aknystos socialin÷s globos 1
1 680,19
namai
Iš viso:
15
161 794,51
Lentel÷je parodyta, kiek l÷šų buvo skirta iš savivaldyb÷s biudžeto asmenų su proto negalia
paslaugoms teikti valstybiniuose socialin÷s globos namuose.

Dienos socialin÷ globa neįgaliems vaikams.
Kelm÷s „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialin÷s
globos neįgalių vaikų (3–8 m.) grup÷je teikiamos dienos socialin÷s globos paslaugos. Paslaugos
teikiamos 10 vaikų. T÷veliai pageidautų, kad būtų suformuota neįgalių vaikų grup÷ nuo 8 iki 12
metų vaikams ir jiems nereik÷tų keisti ugdymo įstaigos. „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos
ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialin÷s globos neįgalių vaikų grup÷je dienos socialin÷s globos
paslaugos teikiamos 10 neįgalių vaikų, iš kurių 6 su sunkia negalia. Vaikų su sunkia negalia
paslaugoms teikti iš valstyb÷s biudžeto l÷šų buvo skirta 41,337 tūkst. Lt.
Ilgalaik÷ (trumpalaik÷) socialin÷ globa
Šios socialin÷s paslaugos Kelm÷s rajono savivaldyb÷je teikiamos suaugusiems asmenims
su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialin÷s rizikos grup÷s vaikams, vaikams, likusiems be
t÷vų globos.
VšĮ Tytuv÷nų pirmin÷s sveikatos priežiūros centre nuo 2010 m. geguž÷s m÷nesio įsteigtas
naujas Socialin÷s globos padalinys, kuriame teikiamos trumpalaik÷s (ilgalaik÷s) socialin÷s
paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. 2011 m. trumpalaik÷s
socialin÷s globos paslaugos teiktos 17 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų, Šauk÷nų psichiatrijos
ligonin÷je 4 neįgaliesiems.
Liolių senelių namai yra Kelm÷s rajono savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga, įkurta 1992 m.
rugpjūčio 17 d., veikla prad÷ta 1993 m. vasario 1 d. Tai socialin÷s globos biudžetin÷ įstaiga, kur
teikiamos socialin÷s globos paslaugos pensinio amžiaus žmon÷ms su nedideliu, vidutiniu ar dideliu
specialiųjų poreikių lygiu ar turintiems neįgalumo grupes, kuriems reikalinga nuolatin÷ globa ir
slauga, suaugusiems asmenims su negalia ir socialin÷s rizikos asmenims.
Senelių namai išlaikomi iš savivaldyb÷s biudžeto l÷šų, senelių namų mokesčių bei
specialiųjų tikslinių dotacijų asmenims su sunkia negalia, socialinių paslaugų gav÷jų asmeninių
l÷šų, paramos ir kitų teis÷tai gautų l÷šų.
Nuo 2008 m. gruodžio 22 d. prad÷jo veikti Liolių senelių namų Užvenčio socialin÷s globos
padalinys, kuriame šiuo metu teikiamos paslaugos 30 asmenų su sunkia negalia.
Liolių senelių namuose dirba 69,25 etatinio darbuotojo, iš jų 37,5 etato finansuojama iš
savivaldyb÷s biudžeto l÷šų (Lioliuose – 30, Užvenčio socialin÷s globos padalinyje – 7,5), kiti
(24,25) – iš programai vykdyti l÷šų (Lioliuose –15 ir Užvenčio socialin÷s globos padalinyje – 9,25).

Iš valstyb÷s biudžeto l÷šų (už asmenis su sunkia negalia) finansuojama 3,5 etato Lioliuose ir 4,0
etatai Užvenčio socialin÷s globos padalinyje.
Liolių senelių namai 2011 metais teik÷ paslaugas vidutiniškai 136 seniems ir neįgaliems
asmenims bei 33 neįgaliems su sunkia negalia. Asmenims su sunkia negalia socialin÷ms
paslaugoms teikti iš valstyb÷s biudžeto skirta 225,972 tūkst. Lt.
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šų gauta 863,0 tūkst. Lt. Darbo rinkos ir politikos įgyvendinimui
gauta 5,0 tūkst. Lt, Šiaulių darbo biržos – 7,6 tūkst. Lt. Viešuosius darbus dirbo 7 asmenys.
2011 m. Liolių senelių namai už paslaugas gavo 1 169,7 tūkst. Lt ir tur÷jo iš praeitų metų
programai vykdyti 64,7 tūkst. Lt, iš viso 1 234,4 tūkst. Lt. Ilgalaikio turto įsigyta už 45,0 tūkst. Lt,
likusios l÷šos skirtos darbo užmokesčiui bei prek÷ms ir paslaugoms apmok÷ti.
Įstaigoje nuolat rūpinamasi, kad senelių namų gyventojai turiningai leistų laisvalaikį.
Kultūros namuose vyksta įvairios vakaron÷s, susitikimai su užsienio svečiais, rajono ir Liolių
miestelio gyventojais, organizuojami darbiniai užsi÷mimai, yra suburtas senelių namų gyventojų
etnografinis ansamblis, kuris koncertuoja seniūnijos ir senelių namų gyventojams.
Vijurkų vaikų globos namuose 2011 m. ilgalaik÷s (trumpalaik÷s) socialin÷s globos
paslaugos buvo teikiamos 31 vaikui, likusiam be t÷vų globos: 0–6 m. – 5 vaikams, 7–18 m. – 26
vaikams. Globos namuose patvirtinti 29 etatai darbuotojų, dirbo 28,5. 2011 m. įstaigos biudžetas –
2 842,5 tūkst. Lt, iš jų savivaldyb÷s biudžeto l÷šos – 1 348 tūkst. Lt, valstyb÷s biudžeto l÷šos –
332,4 tūkst. Lt, Europos Sąjungos fondų l÷šos – 232,5 tūkst. Lt, labdaringa parama – 24 tūkst. Lt,
fizinių asmenų savanoriška įmoka – 0,2 tūkst. Lt, kita – 905,4 tūkst. Lt
10 globos namų vaikų kas m÷nesį gauna kišenpinigių, tai padeda formuoti vaikų
socialinius įgūdžius, geb÷jimą disponuoti savo pinigais. 10 vaikų buvo teikiama specialiojo
pedagogo (logopedo) pagalba. Socialinis pedagogas individualiai dirbo su 26 vaikais, grup÷je – su
40 vaikų, socialiniai įgūdžiai lavinami 27 vaikams, 13 – pagal projektą, profesinio orientavimo
programoje dalyvavo 18 vaikų, į PPT kreiptasi d÷l 2 vaikų, 26 vaikams padedama ruošti pamokas.
Socialin÷s paslaugos neteikiamos proto ir psichinę negalią turintiems asmenims (iš dalies),
suaugusiems neįgaliems asmenims su vidutine ir lengva negalia, neįgaliems vaikams ir jaunuoliams
nuo 8 iki 21 metų, neįgaliems vaikams nuo 0 iki 3 metų, socialin÷s rizikos asmenims.
Savivaldyb÷je d÷l finansinių l÷šų stokos labai ribotas paslaugų teikimas proto ir psichinę
negalią turintiems asmenims, iškilus pavojui asmeniui, šeimai ir bendruomenei, asmenys, turintys
proto ir psichinę negalią, siunčiami į VšĮ Šiaulių apskrities Šauk÷nų psichiatrijos ligoninę. Į
valstybinius socialin÷s globos namus (anksčiau apsktities pavaldumo) siunčiami asmenys, turintys
proto ir psichikos negalią, bet savivaldyb÷ neturi pakankamai l÷šų, kad gal÷tų tenkinti visą poreikį.
2009 m. buvo skirtos 5 kvotin÷s vietos ir metų pabaigoje apgyvendintas penktas neįgalus asmuo su
proto negalia. 2010 metais – 2 kvotin÷s vietos. Šiuo metu iš savivaldyb÷s biudžeto l÷šų socialin÷s
globos paslaugas valstyb÷s socialin÷s globos namuose teikiamos 15 rajono gyventojų, kas m÷nesį
už jiems teikiamas paslaugas savivaldyb÷ vidutiniškai moka apie 13 482,87 Lt. Aukštelk÷s
socialin÷s globos namuose socialinių paslaugų kainos patvirtintos tokios: suaugusiam asmeniui su
negalia kaina yra 1474 Lt per m÷nesį, o suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 1605 Lt per
m÷nesį. Jurdaičių socialin÷s globos namuose suaugusiam asmeniui su negalia kaina yra 1532 Lt per
m÷nesį, o suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 1651 Lt per m÷nesį, Ventos socialin÷s globos
namuose vaikui ir suaugusiam asmeniui su negalia – 2305 Lt per m÷nesį, Aknystos socialin÷s
globos namuose suaugusiam asmeniui su negalia ir asmenims su sunkia negalia – 1700 Lt.
2011 m. valstyb÷s socialin÷s globos įstaigose pageidautų apsigyventi 5 asmenys su proto ir
psichine negalia. Tačiau 3 iš jų ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugos yra teikiamos Liolių senelių
namuose.
2011 m. Aukštelk÷s socialin÷s globos namuose pasikeitus socialin÷s globos poreikiui
vienam asmeniui su sunkia negalia iš valstyb÷s biudžeto už jam teikiams paslaugas skirta
1301,40Lt.
Socialinių paslaugų teikimo Kelm÷s rajone palyginimas su galimyb÷mis
Įstaiga

Paslaugų

Socialin÷

Socialin÷s

Socialin÷s

Galimyb÷s

gav÷jo
socialin÷ grup÷

paslauga

paslaugos
teikimo
mąstas

socialin÷ms
paslaugoms teikti

100 proc.

Prasid÷jus
socialinių įstaigų
licensijavimui,
šeimynose gal÷s
gyventi tik po 8
vaikus, t.y. 24
vaikai.

Ilgalaik÷
9
(trumpalaik÷) (2011 m.)
socialin÷
globa

11 proc.

Patalpų pakanka,
paslaugos gali
būti teikiamos 12
vaikų (kartu su
savais vaikais)

Laikinai likę be
t÷vų globos
vaikai,
socialin÷s
rizikos vaikai

Ilgalaik÷
9 (2011)
(trumpalaik÷)

10 proc.

Patalpų pakanka,
paslaugos gali
būti teikiamos 12
vaikų (kartu su
savais vaikais)

Liolių senelių
namai

Senyvo
amžiaus
asmenys,
suaugę
neįgalūs
asmenys

Ilgalaik÷
socialin÷
globa

136

100 proc.

Patalpų
didesniam
asmenų skaičiui
šiuo metu n÷ra,
poreikis n÷ra
visiškai
patenkinamas.

Vaikų ir
jaunimo
užimtumo
dienos klubas
„Parama“

Socialin÷s
rizikos šeimų,
socialin÷s
rizikos 7–18
metų vaikai

Bendrosios
socialin÷s
paslaugos

48
socialin÷s
rizikos
šeimų
vaikai, per
dieną
apsilanko
20 vaikų

12 proc. (iš viso
Kelm÷s rajone
yra 364
socialin÷s
rizikos šeimose
gyvenantys
vaikai)

Didesniam
skaičiui asmenų
paslaugų teikti
negalima, nes
nepakankamas
finansavimas,
trūksta
darbuotojų.

Kelm÷s
„Kūlverstuko“
darželiomokyklos
ikimokyklinio
ugdymo ir
dienos
socialin÷s
globos grup÷
neįgaliems
vaikams

Vidutin÷s,
sunkios,
lengvos
negalios 3–8
metų vaikai

Dienos
socialin÷
globa

10

45 proc.

Reik÷tų pl÷sti
patlpas, nes
neįgalūs vaikai
visą dieną būna
vienoje patalpoje

SBĮ Socialinių
paslaugų
tarnyba

Vaikai su
negalia, suaugę
asmenys su
negalia, senyvo
amžiaus
asmenys,

Bendrosios ir
socialin÷s
priežiūros
paslaugos

10 384

95 proc. (iš viso
Kelm÷s rajone
gyvena 10876
potencialūs
socialinių
paslaugų

Atsiradus
socialinių
paslaugų
poreikiui
įdarbinami nauji
lankomosios

Vijurkų vaikų
globos namai

T÷vų globos
netekę vaikai

Ilgalaik÷ ir
trumpalaik÷
socialin÷
globa

Reginos ir
Jurgio Ratnikų
šeimyna

Laikinai likę be
t÷vų globos
vaikai,
socialin÷s
rizikos vaikai

Violetos ir
Petro Šarkų
šeimyna

31 (2011 m.
pabaiga)

paslaugos
patenkinimo
mastas

socialin÷
globa

(2011 m.)

socialin÷s
rizikos šeimos
ir asmenys

gav÷jai)

priežiūros
darbuotojai.
2011m. su darbo
biržos
rekomendacija
įdarbinti du
lankomosios
priežiūros
darbuotojai, kurie
dirbs Kelm÷s
mieste ir
Pakražančio sen.
Trūksta socialinio
darbuotojo
pad÷j÷jo
dirbančio
Kukečių sen.

VšĮ Kelm÷s
aklųjų ir
silpnaregių
centras

Reg÷jimo
negalią turintys
asmenys

Bendrosios
socialin÷s
paslaugos,
socialinių
įgūdžių
ugdymo ir
palaikymo

136 suaugę
ir 1 vaikas

N÷ra žinomas
tikslus aklųjų ir
silpnaregių
asmenų
skaičius, nes
daug senyvo
amžiaus
asmenų, kurie
niekur
nesikreipia.

Nepakankamas
savivaldyb÷s
finansavimas
etatams išlaikyti,
patalpų pakanka.

Lietuvos
invalidų
draugijos
Kelm÷s rajono
neįgaliųjų
draugija

Neįgalūs
asmenys

Bendrosios
socialin÷s
paslaugos

260

100 proc.

Trūksta l÷šų
darbuotojų
etatams,
užimtumui,
įrangai įsigyti.

Lietuvos
sutrikusio
intelekto
žmonių globos
bendrija
„Kelm÷s viltis“

Neįgalūs
asmenys

Bendrosios
socialin÷s
paslaugos

0,8 proc. (rajone
10 asmenų
yra 1210
renkasi
šeštadieniais dispancerizuotų
asmenų su proto
psichine
negalia)

Lietuvos
diabeto
asociacijos
Kelm÷s diabeto
klubas
„Diabetas
ABC“

Neįgalūs
asmenys

Bendrosios
socialin÷s
paslaugos,
socialinių
įgūdžių
ugdymo ir
palaikymo.

152 klubo
nariai, bet
pagalba
teikiama ir
kitiems
sergantiems
šia liga,
kurie
kreipiasi.

21 proc.

Patalpos
nepritaikytos
kompleksinę
negalią turintiems
asmenims.
Daugiau paslaugų
nebūtų galimyb÷s
teikti d÷l patalpų
ir finansavimo
stokos.
Savivaldyb÷
finansuoja ūkines
išlaidas.
Nepakanka
finansavimo,
savivaldyb÷
nefinansuoja
etato. klubo
pirmininkas dirba
savanoriškai.
Patalpos – vienas
kambarys.

Nuo 2012 m. Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A-1-309
savivaldybei yra perduota funkcija 2012 m. organizuoti ir vertinti socialin÷s reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomen÷je projektus. 2012 m. savivaldyb÷s neįgaliųjų organizacijoms,
veikiančioms neįgaliųjų socialin÷s integracijos srityje, skirta 135 tūkst. litų.
Socialin÷s reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomen÷je projektams finansuoti
planuojamos l÷šos:
Planuojamos
l÷šos iš
savivaldyb÷s
biudžeto
(tūkst. litų)

Eil.
Nr.

L÷šų naudojimo paskirtis

Iš viso
(tūkst. litų)

Iš valstyb÷s
biudžeto
(tūkst. litų)

1

2

3

4

5

148,50

135,00

13,50

6,75

6,75

X

155,25

141,75

13,5

X

X

X

X

X

X

1.

2.

L÷šų poreikis socialin÷s reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomen÷je
projektams finansuoti (po projektų vertinimo)
L÷šų poreikis projektų administravimo
išlaidoms (ne daugiau kaip 5 proc. projektams
įgyvendinti prašomų valstyb÷s biudžeto l÷šų)

3.

Iš viso l÷šų poreikis (1+2)
(valstyb÷s biudžeto l÷šų poreikis negali viršyti
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos planuojamos
valstyb÷s biudžeto l÷šų sumos)

4.

5.

6.

Kita informacija
Pateiktų socialin÷s reabilitacijos paslaugų
6
neįgaliesiems bendruomen÷je projektų
paraiškų skaičius iki projektų vertinimo
223,7
L÷šų poreikis socialin÷s reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomen÷je
projektams finansuoti pagal pateiktas
paraiškas (iki projektų vertinimo)
Finansuojamų socialin÷s reabilitacijos
5
paslaugų neįgaliesiems bendruomen÷je
projektų skaičius po projektų vertinimo

Socialin÷s reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomen÷je projektams finansuoti skirtų
l÷šų paskirstymas
Eil.
Nr.

1

1.
2.
3.
4.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

2

Kelm÷s rajono neįgaliųjų draugija
Viešoji įstaiga Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos
centras
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Kelm÷s viltis“
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrijos Kelm÷s skyrius

Iš viso
(tūkst. litų)

Prašomos
l÷šos iš
valstyb÷s
biudžeto
(tūkst. litų)

Iš jų:
Planuojamos
l÷šos iš
savivaldyb÷s
biudžeto
(tūkst. litų)

3

4

5

49,50
12,1

45,00
11,00

4,5
1,1

8,80

8,00

0,8

20,9

19,00

1,9

5.

VšĮ Šiaulių ir Taurag÷s regionų aklųjų centras
Iš viso

57,20

52,00

5,2

148,50

135,00

13,5

Socialinių paslaugų išvystymo normatyvai:
10000 gyventojų tenka
Lietuvoje

10000 gyventojų tenka
Kelm÷s rajone

vietųi

gav÷jųii

vietų

gav÷jų

5,0

3,0

-

-

1.2. vaikams su negalia

0,4

0,3

0,25

0,2

1.3. senyvo amžiaus asmenims

4,0

4,0

-

-

0,5

x

Pagal
poreikį
slaugos ir
palaikomojo
gydymo
ligonin÷je

-

1,1

x

-

-

5,0

x

0,3

x

-

-

4,6

x

-

-

2.5.1. nakvyn÷s namuose

2,9

x

-

-

2.5.2. krizių centruose

1,0

x

-

-

0,7

x

-

-

9,0

x

1,0

x

-

-

8,5

x

2,1

6,57

1. Dienos socialin÷ globa asmens
namuose ir institucijoje
1.1. suaugusiems asmenims su
negalia

2. Trumpalaik÷ socialin÷ globa
institucijoje
2.1. suaugusiems asmenims su
negalia

2.2. vaikams su negalia
2.3. likusiems be t÷vų globos
vaikams, kuriems nustatyta
laikinoji globa, ir socialin÷s
rizikos vaikams
2.4. senyvo amžiaus asmenims
2.5. socialin÷s rizikos
suaugusiems asmenims

2.5.3. psichologin÷s bei
socialin÷s reabilitacijos įstaigose

6,05

6,05

3. Ilgalaik÷ socialin÷ globa
institucijoje
3.1. suaugusiems asmenims su
negalia
3.2. vaikams su negalia
3.3. likusiems be t÷vų globos
vaikams, kuriems nustatyta
nuolatin÷ globa

3,8

13,8

3.4. senyvo amžiaus asmenims

14,5

x

31,9

30

4.1. suaugusiems asmenims su
negalia, senyvo amžiaus
asmenims, vaikams su negalia ir jų
šeimoms (teikiama asmens
(šeimos) namuose, socialin÷s
priežiūros centruose, savarankiško
gyvenimo namuose ir kt.)

4

41,6

-

28

4.1.1. suaugusiems asmenims
su negalia

2

31,8

Pagal
poreikį

3

4.1.2. senyvo amžiaus
asmenims

2

9,0

Pagal
poreikį

18

4.1.3. vaikams su negalia ir jų
šeimoms

x

0,8

Pagal
poreikį

-

4.2. socialin÷s rizikos
suaugusiems asmenims, socialin÷s
rizikos šeimoms (teikiama asmens
(šeimos) namuose, socialin÷s
priežiūros centruose, savarankiško
gyvenimo namuose ir kt.)

1,0

43,0

Pagal
poreikį

4.3. socialin÷s rizikos vaikams
(teikiama socialin÷s priežiūros
centruose ir kt.)

x

4. Socialin÷ priežiūra

32

Asmens
namuose

24,0

5. Bendrosios socialin÷s paslaugos

Pagal
poreikį

1,7

Pagal
poreikį

353

5.1. sociokultūrin÷s paslaugos

x

240,0

Pagal
poreikį

Neįmanoma
išskirti iš
bendrų
paslaugų

5.2. transporto organizavimas

x

13,0

Pagal
poreikį

Per 2011 m. 7
kartus
transportas
buvo skirtas
NVO.

x

pagal
savivaldyb÷s
gyventojų
poreikį

Pagal
poreikį

5.3. kitos bendrosios socialin÷s
paslaugos (pagal savivaldybių
poreikį)

Kaip matyti iš pateiktos lentel÷s, Kelm÷s rajone neteikiamos šios socialin÷s paslaugos:
• Dienos socialin÷ globa asmens namuose ir institucijoje (suaugusiems asmenims su
negalia bei senyvo amžiaus asmenims).
• Ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugos vaikams su negalia (Ventos socialin÷s globos
namuose 2011 m. sausio 1 d. buvo 4 Kelm÷s rajono vaikai), daug mažesniu kiekiu
nei vidutiniškai šalyje šios paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia.

Ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugų kiekis Kelm÷s rajone viršija šalies vidurkį senų
žmonių ir vaikų, netekusių t÷vų globos, paslaugų teikimo kiekis.
Vertinant pagal šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvus, matyti, kad Kelm÷s
rajone trūksta socialin÷s priežiūros paslaugų visoms žmonių grup÷ms (išskyrus senus asmenis),
tačiau n÷ra stebimas ir didelis poreikis pl÷toti šios rūšies paslaugas.
Išvados:
1. Daugiausia įvairių socialinių paslaugų Kelm÷s rajone gauna seni asmenys.
2. Būtina pl÷toti dienos socialines globos paslaugas visoms socialin÷s rizikos asmenų
grup÷ms (senyvo amžiaus, neįgaliems, vaikams su negalia, socialin÷s rizikos
šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams, socialin÷s rizikos asmenims).
3. Būtina vystyti trumpalaik÷s globos paslaugas steigiant krizių centrus, nakvyn÷s
namus ar kitas laikino apgyvendinimo įstaigas.
4. Pl÷toti socialin÷s priežiūros paslaugas visoms socialinių paslaugų gav÷jų grup÷ms.
•

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų pad÷j÷jų skaičius savivaldyb÷je.
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.

Įstaigos
Savivaldyb÷s socialinių paslaugų įstaigose:
biudžetin÷se
viešosiose
Savivaldyb÷s administracijoje
Iš viso

Socialinių darbuotojų skaičius
iš jų finansuojamų iš
iš viso
valstyb÷s biudžeto
18
15
3
7
25

11
11
11

Socialinių
darbuotojų
pad÷j÷jų
skaičius
46
46
46

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa
apžvalga.
Vertinant 2011 m. Kelm÷s rajono socialinių paslaugų plano uždavinių įvykdymą, matomi
šie rezultatai:
1.
Pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams
teikiamos tenkinant rajono gyventojų poreikį. Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems
psichikos negalią, ir tiems, kuriems nustatytas nuolatin÷s slaugos poreikis. Siekdama įgyvendinti
numatytus tikslus, SBĮ Socialinių paslaugų tarnyba per 2011 metų laikotarpį įdarbino 2
lankomosios priežiūros darbuotojus, kurie teikia pagalbos į namus paslaugas Kelm÷s mieste ir
Pakražančio seniūnijoje.
2.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugos socialin÷s rizikos
grup÷s šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams savivaldyb÷je teikiamos tenkinant nustatytus
poreikius. Savivaldyb÷je socialin÷s rizikos šeimų sąraše yra 121 šeima, visoms teikiamos socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.
3. Investicinis projektas „Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas“ vykdomas
ir planuojamas pabaigti 2012 m. Įvykdžius projektą, bus patenkinamas dienos socialin÷s globos
paslaugų poreikis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Savivaldyb÷s socialinių
paslaugų programoje 2012 m. iš Europos Sąjungos l÷šų bus skirta 2244 tūkst. Lt savivaldyb÷s l÷šos
400,8 tūkst. lt.
4. Renovavus Užvenčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligonin÷s patalpas, 2008 m. įkurtas
Liolių senelių namų Užvenčio socialin÷s globos padalinys. Tai pagerino socialinių paslaugų,
teikiamų asmenims su sunkia negalia, kokybę. Ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugos čia teikiamos
30 paslaugų gav÷jų.
5. Baigtas vykdyti projektas „Vijurkų vaikų globos namų rekonstravimo ir darbuotojų
mokymas“. Renovuotos patalpos, pakeista stogo danga, vaikai apgyvendinti šeimynose, pager÷jo
socialinių paslaugų teikimo kokyb÷.
6. Renovuota Vijurkų vaikų globos namų sporto sal÷, kuri yra pritaikyta globotinių
poreikiams.

7. 2011 m. prad÷tas vykdyti projektas, kurio veikla Vijurkų vaikų globos namų stadijono ir
sporto aikštel÷s atnaujinimas.
III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. Prioritetin÷s socialinių paslaugų pl÷tros kryptys:
1.
Pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams.
2.
Gerinti socialin÷s priežiūros paslaugų teikimo kokybę socialin÷s rizikos grup÷s
šeimoms, siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų (šeimų) savarankiškumą kasdienin÷je veikloje ir
kad šių šeimų vaikai gyventų saugų ir pilnavertį gyvenimą.
3.
Pl÷sti socialinių paslaugų teikimą šeimoms, kurių vaikams nustatyta laikinoji
globa (jie globojami Vijurkų vaikų globos namuose ar pas glob÷jus), siekiant grąžinti vaikus į
biologinę šeimą.
4.
Socialinių paslaugų teikimo asmenims su proto negalia pl÷tra rajono
gyventojams.
5.
Dienos socialin÷s globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems
neįgaliems asmenims.
6.
Laikino apgyvendinimo paslaugų teikimas socialin÷s rizikos asmenims.
10. Priemonių planas.
1 tikslas
Didinti pagalbos į namus kiekį senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams.
Uždaviniai

Priemon÷s

1
Didinti pagalbos į
namus paslaugų kiekį,
kad bent 2 proc. senų,
neįgalių ir vaikų su
negalia gautų
pagalbos į namus
paslaugas (2011 m.
tokios paslaugos
buvo teikiamos 147
senam, neįgaliam ir
vaikui su negalia)

2
Teikti pagalbos į
namus paslaugas
seniems,
neįgaliems ir
vaikams su
negalia pagal
nustatytą poreikį

L÷šos, Lt,
finansavimo šaltiniai
3
D÷l l÷šų trūkumo
nauji etatai nebus
steigiami, nes 2011
m. buvo įsteigti 2
etatai. Jie įsteigti
bendradarbiaujant su
darbo birža, kuri
apmoka pusę darbo
užmokesčio, jų
atlyginimui skirta
12 574 Lt metams.
2012 m.
planuojamas steigti
1 etatas, kuriam
finansuoti tur÷tų būti
skirta apie 12 500
Lt. iš savivaldyb÷s
biudžeto.

Atsakingi
vykdytojai
4
SBĮ Socialinių
paslaugų tarnyba

Laukiamas
rezultatas
5

2 tikslas
Gerinti socialin÷s priežiūros paslaugų teikimą socialin÷s rizikos grup÷s šeimoms, siekiant kuo ilgiau
išlaikyti šių asmenų (šeimų) savarankiškumą kasdienin÷je veikloje ir kad šių šeimų vaikai gyventų
saugų ir pilnavertį gyvenimą.
Uždaviniai

Priemon÷s

L÷šos, Lt,
finansavimo
šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Įvertinti galimybes
paslaugos teik÷jams
skirti visokeriopą
pagalbą kvalifikacijos
k÷limo srityje

Organizuoti
socialinių
darbuotojų
mokymus

Organizuoti socialinių
darbuotojų mokymo ir
kvalifikacijos k÷limo
kursus

Gerinti socialinių
įgūdžių ugdymo
ir palaikymo
socialin÷s rizikos
šeimoms ir jose
gyvenantiems
vaikams teikiamų
paslaugų kokybę
(2011 m. Kelm÷s
rajone paslaugas
gavo 121
socialin÷s rizikos
šeimos, jas teik÷
11 socialinių
darbuotojų –
vidutiniškai po 11
šeimų kiekvienam
darbuotojui)

ES l÷šos

SBĮ Socialinių
paslaugų tarnyba

Organizuoti
mokymai

SBĮ Socialinių
paslaugų tarnyba

Socialiniai
darbuotojai
darbui su
socialin÷s rizikos
grup÷s šeimomis
pagerina savo
geb÷jimus ir
žinias apie darbą
su socialin÷s
rizikos šeimomis

3 tikslas
Pl÷toti dienos socialin÷s globos paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems, ypač psichikos negalią
turintiems asmenims.
Uždaviniai

Priemon÷s

Įkurti dienos globos
padalinį Alzheimerio
ir senatvine demencija
sergantiems asmenims

Rekonstrukcijos
darbai ir
projekto
įgyvendinimas

Prapl÷sti teikiamų
dienos socialin÷s
globos paslaugų kiekį
neįgaliems vaikams

Renovuoti dalį
mokyklosdarželio patalpų ir
įkurti užsi÷mimų
ir sporto kambarį
neįgaliems
vaikams

L÷šos, Lt,
finansavimo
šaltiniai
Bendras
biudžetas 6
286,637 Lt, iš
Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s – 4
205,755 Lt,
ES SF
– 2 080,882 Lt

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Liolių senelių namai

Liolių senelių
globos namuose
įkurtas 20 vietų
dienos globos
padalinys,
pastatytas
priestatas

Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s
administracija,
Kelm÷s
„Kūlverstuko“
darželis-mokykla

Kelm÷s
„Kūlverstuko“
darželyjemokykloje
neįgalių vaikų
ikimokyklinio
ugdymo ir
socialin÷s globos
grup÷je bus
ugdomi visi
pageidaujantys
neįgalūs vaikai

4 tikslas
Vystyti ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugų teikimo kokyb÷s gerinimo programą senyvo amžiaus ir

suaugusiems asmenims su sunkia negalia.
Uždaviniai

Priemon÷s

L÷šos, Lt,
finansavimo
šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Liolių senelių
namuose ir Užvenčio
socialin÷s globos
padalinyje teikiamų
socialinių paslaugų
kokyb÷s gerinimas

Organizuoti
socialinių
darbuotojų,
socialinių
darbuotojų
pad÷j÷jų,
buhalterių
mokymus ir
kvalifikacijos
k÷limo kursus

7,5 tūkst. Lt iš

Liolių senelių namai

Pager÷s teikiamų
socialin÷s globos
paslaugų kokyb÷

tikslinių l÷šų

5 tikslas
Teikti visokeriopą ir kvalifikuotą pagalbą moterims ir vaikams, nukent÷jusiems nuo smurto.
Uždaviniai

Priemon÷s

L÷šos, Lt,
finansavimo
šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Pl÷sti teikiamų
socialinių paslaugų
mastą socialin÷s
rizikos šeimų vaikams

Laukiamas
rezultatas
Pager÷s vaikų iš
socialin÷s rizikos
šeimų
dienos
užimtumo
kokyb÷.

Teikti paraišką
projektui
„Kompleksin÷s
socialin÷s
paramos visai
šeimai Kelm÷s
mieste“

42,320
tūkst. Lt iš
Socialin÷s
apsaugos ir darbo
ministerijos

SBĮ Socialinių
paslaugų tarnyba,
vaikų ir jaunimo
užimtumo dienos
klubas „Parama“

6 tikslas
Teikiant socialines paslaugas aktyviai bendradarbiauti su kitomis rajono institucijomis ir
organizacijomis (darbo birža, vaiko teisių apsaugos skyriumi, policija, mokyklomis, psichikos
sveikatos centrais, visuomenin÷mis organizacijomis ir kitomis).
Uždaviniai

Priemon÷s

Skatinti rajono įstaigų
bendradarbiavimą
teikiant socialines
paslaugas

Bendradarbiauti
su Kelm÷s rajono
VO teikiant
socialines
paslaugas,
telkiant
savanorius
socialiniam
darbui bei
koordinuojant jų
veiklą

L÷šos, Lt,
finansavimo
šaltiniai
13500 Lt, Kelm÷s
rajono
savivaldyb÷s
administracija,
socialin÷s
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomen÷je
projektams iš
dalies finansuoti.
2012 m. poreikis
47695 Lt
visuomeninių

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s
administracija

Padid÷jęs
socialinių
paslaugų teikimo
mastas

Bendradarbiauti
su Kelm÷s rajono
darbo birža,
skatinti užimtumą

organizacijų
išlaidoms iš
dalies
kompensuoti.
12574 Lt, Kelm÷s
rajono darbo
birža, 2 socialinių
darbuotojų
pad÷j÷jų etatams
įsteigti

Bendradarbiaujant
su mokyklomis,
policija, Vaiko
teisių apsaugos
skyriumi, skatinti
informacijos
pasikeitimą apie
socialines
problemas ir šių
problemų
kompleksinį
sprendimą

Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s
administracija,
Kelm÷s darbo birža

Sumaž÷jęs
registruotų
bedarbių ir
darbingo amžiaus
gyventojų
santykis

Kelm÷s rajono
savivaldyb÷,
socialinių paslaugų
įstaigos, mokyklos,
policija, Vaiko teisių
apsaugos skyrius

Pager÷jęs
informacijos
perdavimas,
sukurta
bendradarbiavimo
schema

7 tikslas
Organizuoti socialinių paslaugų teikimą bendradarbiaujant su visuomenin÷mis organizacijomis.
Uždaviniai

Priemon÷s

Skatinti rajono
socialinių paslaugų
pl÷trą, perkant jas iš
visuomeninių
organizacijų.
Į Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s
socialinių paslaugų
planą įtraukti Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių
sąjungos Kelm÷s
filiale teikiamas
paslaugas:
informavimo,
konsultavimo,
transporto
organizavimo,
sockultūrines,
Taip pat įrašyti į
sąrašą Lietuvos
invalidų draugijos
Kelm÷s skyriuje
teikiamas paslaugas:
informavimo,
konsultavimo,
sockultūrines.

Nustatyti, kokias
veiklas gali
vykdyti VO
Nustatyti, kokia
tvarka bus
teikiamos
socialin÷s
paslaugos VO

L÷šos (Lt),
finansavimo
šaltiniai
Poreikis –
Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių
sąjungos Kelm÷s
skyriui 34,695
tūkst. Lt.
Lietuvos invalidų
draugijos Kelm÷s
rajono neįgaliųjų
draugijai 7 tūkst.
Lt ūkin÷ms
organizacijos
išlaidoms.
Lietuvos diabeto
asociacijos
Kelm÷s diabeto
klubas „Diabetas
ABC“ 4 tūkst. Lt
ūkin÷ms
organizacijos
išlaidoms.
Lietuvos
sutrikusio
intelekto žmonių
globos bendrijai
„Kelm÷s viltis“ 2
tūkst. Lt
ūkin÷ms

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s
administracijos
SBĮ Socialinių
paslaugų tarnyba

Kelm÷s rajono
visuomenin÷s
organizacijos
aktyviai
dalyvauja teikiant
socialines
paslaugas

organizacijos
išlaidoms

2012
m.
savivaldyb÷s
neįgaliųjų
organizacijoms,
veikiančioms
neįgaliųjų
socialin÷s
integracijos
srityje,
skirta
135 tūkst. litų.
Iš
Valstyb÷s
biudžeto ir 13,5
tūkst. litų iš
savivaldyb÷s.

Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s
administracija ir
Socialin÷s paramos
skyrius

Kelm÷s rajono
visuomenin÷s
organizacijos
aktyviai
dalyvauja teikiant
socialines
paslaugas ir
vykdant
suplanuotas
veiklas.

8 tikslas
Socialinių paslaugų kokyb÷s gerinimas, modernizuojant socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių
socialin÷s globos paslaugas, materialinę bazę.
Uždaviniai
Priemon÷s
L÷šos, Lt,
Atsakingi
Laukiamas
finansavimo šaltiniai vykdytojai
rezultatas
Kelm÷s rajono
Įrengta Vijurkų
Parengti paraiškas Visas projektas –
Gerinti socialin÷s
savivaldyb÷s
vaikų globos
197,282 tūkst.
pagal „Vietos
globos paslaugų
administracija,
ES – 180,615 tūkst.
namų sporto
pl÷tros 2008–
kokybę
Vijurkų vaikų
Lt,
aikštel÷
2014 metų
savivaldyb÷s l÷šos – globos namų
strategiją“
16,478 tūkst. Lt,
administracija
Projektui
189 Lt –
„Vijurkų vaikų
nekilnojamojo turto
globos namų
įnašas
stadionas ir
aikštel÷s
atnaujinimas“
įgyvendinti

2006 m.
parengtas
investicinis
projektas „Liolių
senelių namų
dienos globos
padalinio
įkūrimas“, kuris
yra įtrauktas į
regionin÷s
pl÷tros tarybos
patvirtintą sąrašą,
šiuo
Liolių senelių
namų

Bendra projekto
vert÷ 3159,938
tūkst. Lt

Bendra numatoma

Liolių senelių
namų
administracija,
Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s
administracija,

Liolių senelių
namų

Įrengtas dienos
socialin÷s globos
centras asmenims
su negalia ir
senyvo amžiaus
asmenims,
rekonstruotas
pagrindinis
globos namų
pastatas, patalpos
pritaikytos
socialinių
paslaugų
gav÷jams.
Rekonstruotas
pagrindinis Liolių

rekonstrukcija
2011-11-01 –
2013-12-31

l÷šų suma 4322,2
tūkst. Lt.

administracija,
Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s
administracija,

senelių namų
pastatas.

11. Valstybinių socialinių paslaugų poreikis 2012 m.
Eil.
Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes

1
1.
1.1

2
Ilgalaik÷ socialin÷ globa
Ilgalaik÷ socialin÷ globa neįgaliems
asmenims
Trumpalaik÷ socialin÷ globa
Kitos socialin÷s paslaugos

2.
3.

Socialin÷s globos įstaiga

Valstyb÷s socialin÷s globos įstaigos

Mastas
(vietų
sk.)
4
4
3

Neįgalių vaikų socialin÷s globos namai
-

1
-

3

IV. FINANSAVIMO PLANAS
12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai.
Socialinių
paslaugų
finansavimo
šaltiniai
1
1.

1.1.

2.

2
Savivaldyb÷s
biudžeto
išlaidos
socialin÷ms
paslaugoms,
tūkst. Lt

2008 m.

Pagal faktines išlaidas
2009 m.
2010 m.

2011 m.

3
4
3015,055 3117,83

5
3117,83

4073

(Soc.
paslaugų
tarnybai,
Vijurkų
vaikų
globos
namams ir
Liolių
senelių
namams)

(Soc.
paslaugų
tarnybai,
Vijurkų
vaikų
globos
namams
ir Liolių
senelių
namams)

(Soc.
paslaugų
tarnybai,
Vijurkų vaikų
globos
namams
ir
Liolių senelių
namams)

(Soc.
paslaugų
tarnybai,
Vijurkų vaikų
globos
namams ir
Liolių senelių
namams)

(Soc.
paslaugų
tarnybai,
Vijurkų
vaikų globos
namams ir
Liolių
senelių
namams

Soc.
paslaugų
tarnybai,
Vijurkų
vaikų globos
namams ir
Liolių
senelių
namams

3,2

2,9

4,43

4,73

3,02

912,6

864,70

708,64

846,92

846,92

palyginti
su 3,5
bendru
savivaldyb÷s
biudžetu, proc.
Lietuvos
736,7
Respublikos
valstyb÷s
biudžeto
specialiosios
tikslin÷s
dotacijos,

6

Pagal planines išlaidas
įstaigai
planuojami
2012 m.
siūlomos
(poreikis)
l÷šos
2012 m.
(projektas)
7
8
2520,8
3949,5

2.1.

2.2.

2.3.

3.

4.

5.

6.

tūkst. Lt
iš jų:
socialin÷s
rizikos šeimų
socialinei
priežiūrai
organizuoti
asmenų su
sunkia negalia
socialinei
globai
organizuoti
vaikų globos
(rūpybos)
išmokoms
ES
struktūrinių
fondų l÷šos,
tūkst. Lt

Asmenų
mok÷jimai už
socialines
paslaugas,
tūkst. Lt
Socialin÷s
apsaugos ir
darbo
ministerijos
socialinių
paslaugų
infrastruktūros
pl÷tros
programai
skirtos l÷šos
Kitos
l÷šos,
tūkst. Lt
Iš viso, tūkst.
Lt

235,0

230,2

222,40

225,3

262,7

262,7

323,9

432,8

422,5

282,34

384,12

384,12

177,8

249,6

219,80

201,0

200,1

200,1

-

-

Vijurkų vaikų
globos namų
rekonstrukcija
ir darbuotojų
mokymas 1
044,0 tūkst.
Lt, stadiono ir
sporto
aikštel÷s
atnaujinimas
150 tūkst. lt,
sporto sal÷s
rekonstrukcija
423,5 tūkst. lt

670,5

2352,9

2352,9

764,01

809,7

1152,6

1256,1

1131,5

1135,5

-

-

-

-

4322,2

4322,2

4,2

4,5

20,5

1011,1

82,2

4519,97

4844,63

6315,0

7719,34

12685,22

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas.
Lyginant 2010 m. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s biudžeto išlaidas socialin÷ms paslaugoms
su 2011 m. ta pačia išlaidų grupe, matyti, kad jos padid÷jo 955,17 tūkst. Lt. Bendras socialinių
paslaugų finansavimas padid÷jo 1404,34 tūkst. Lt, nes prisid÷jo Norvegų finansuoto Vijurkų vaikų
globos namų projekto vykdymui skirtos l÷šos.
13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldyb÷s biudžeto būdai.

Eil.
Nr.
1.

Socialinių paslaugų pirkimas

L÷šos
(tūkst. Lt arba proc.)
2009 m.
2010 m.
2011 m.
311,78
644
423,2

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas

2227

1586,6

3207,4

29,5
193,2

1434,1
152,5

3207,4
180,9

0

0

0

40

29,5

37,2

1,5
2580,28

4,4
2043,7

2,3
3890,9

2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

Finansavimo būdai

iš jų:
savivaldyb÷s pavaldumo įstaigoms
apskričių viršininkų įstaigoms (regioninių socialinių paslaugų
įstaigoms) pagal l÷šų kompensavimo sutartis
visuomeninių organizacijų įstaigoms pagal l÷šų kompensavimo
sutartis
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos, skirtos visuomenin÷ms
organizacijoms
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
Iš viso

14. L÷šos, reikalingos žmogiškųjų išteklių pl÷trai.
Įkūrus Liolių senelių namų dienos globos padalinį, kuriame papildomai bus įdarbinti 6
etatinio darbuotojo. Visos įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui planuojamos l÷šos sudaro apie
108 tūkst. Lt (be „Sodros“ išmokų). Socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų pad÷j÷jams
vyriausyb÷s nutarimu atlyginimai didinami 30 proc., Liolių senelių namų darbuotojų kvalifikacijai
kelti planuojama – 7500 Lt.
Vijurkų vaikų globos namams aukl÷tojų ir aukl÷tojų pad÷j÷jų (nuo 2010 m. sausio 1 d.
aukl÷tojų pareigybių n÷ra, yra socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų pad÷j÷jai) darbo
užmokesčiui didinti 2012 m. l÷šos bus skirtos vadovaujantis vyriausyb÷s nutarimu. Planuojama
įsteigti 1etatai socialinio darbuotojo pad÷j÷jo darbui naktį, metinis l÷šų poreikis yra 21,4 tūkst. Lt.
Kvalifikacijai – 3500 Lt.
Socialinių paslaugų tarnybos socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų pad÷j÷jų darbo
užmokestį 2012 m. planuojama didinti 30 proc. Kvalifikacijai kelti planuojama skirti 1300 Lt.
2011m. pabaigoje kartu su darbo birža buvo įdarbinti du socialinio darbuotojo pad÷j÷jai, kurie dirbs
Kelm÷s mieste ir Pakražančio seniūnijoje, metams jų atlyginimui skirta 12 574 Lt. Trūksta
socialinio darbuotojo pad÷j÷jo, kuris dirbs Kukečių seniūnijoje.
Socialiniams darbuotojams darbui su socialin÷s rizikos grup÷s šeimomis darbo užmokesčiui
didinti l÷šų iš valstyb÷s ir iš savivaldyb÷s biudžeto l÷šų neskirta.
Kelm÷s „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialin÷s
globos grup÷s neįgaliems vaikams prižiūr÷ti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų pad÷j÷jų
darbo užmokesčiui didinti l÷šos taip pat skiriamos vadovaujantis vyriausyb÷s nutarimu.
Kvalifikacijai kelti planuojama skirti 1000 Lt.
Pagal pateiktus kitų Kelm÷s rajono socialinių paslaugų įstaigų duomenis socialinių
darbuotojų ir socialinių darbuotojų pad÷j÷jų kvalifikacijai kelti reik÷s 13,3 tūkst. Lt.
15. Savivaldyb÷s finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių
finansavimu.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷je gyvena gana daug asmenų, kuriems reikalinga socialin÷
parama ir įvairios socialin÷s paslaugos. Natūralu, kad savivaldyb÷ neturi tiek finansinių išteklių, jog
visiems esamiems ir potencialiems socialinių paslaugų gav÷jams gal÷tų užtikrinti aukštos kokyb÷s
socialinių paslaugų teikimą, tod÷l išskiriamos prioritetin÷s socialinių paslaugų pl÷tros kryptys:
1. Pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams.
2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugos socialin÷s rizikos grup÷s

šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams.
3. Dienos socialin÷s globos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.
4. Socialin÷s priežiūros paslaugų (apgyvendinimo nakvyn÷s namuose, laikino
apnakvindinimo) vystymas asmenims, kurie d÷l įvairių priežasčių neturi kur ar nesugeba gyventi
vieni.
5. Trumpalaik÷s ir dienos socialin÷s globos paslaugų bei savarankiško gyvenimo paslaugų
teikimas asmenims su proto negalia.
15.1. Savivaldyb÷s organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s organizuojamų socialinių paslaugų išsamus įvertinimas
pateikiamas 6.1 skyriuje, toliau pateikiamas šio skyriaus apibendrinimas, t. y. Kelm÷s rajono
socialinių paslaugų palyginimas su šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvais.
Kelm÷s rajone neteikiamos šios socialin÷s paslaugos:
• Dienos socialin÷ globa asmens namuose ir institucijoje (suaugusiems asmenims su
negalia bei senyvo amžiaus asmenims).
• Ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugos vaikams su negalia (joms čia n÷ra ir didelio
poreikio, esant reikalui vaikai siunčiami į valstyb÷s įstaigas). Daug mažesniu kiekiu nei vidutiniškai
šalyje šios paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia.
• Ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugų kiekis Kelm÷s rajone viršija šalies vidurkį,
senų žmonių ir vaikų netekusių t÷vų globos, paslaugų teikimo kiekį.
• Pagal šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvus Kelm÷s rajone trūksta
socialin÷s priežiūros paslaugų visoms žmonių grup÷ms, šiuo metu trūksta socialinio darbuotojo
pad÷j÷jo, kuris dirbtų Kukečių seniūnijoje, ten paslaugų laukia 8 seni ir neįgalūs asmenys, kuriems
nustatytas socialinių paslaugų poreikis.
• Trūkstamų socialinių paslaugų teikimui pl÷toti parengtas ir į Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s pl÷tros planą 2007–2012 metams įtrauktas projektas, kuriame numatyti konkretūs
darbai, pasiekimo indikatoriai, atsakingos institucijos, įgyvendinimo laikotarpis bei l÷šų poreikis.
Parengtas ir patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2010–2012 m. strateginis veiklos
planas.
2009–2012 m. ES struktūriniams fondams finansuoti buvo pateiktas investicinis projektas
„Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas“, gautas finansavimas bus įsteigtas dienos
centras, vyksta statybos darbai.
2008 m. ES struktūriniams fondams finansuoti parengtas projektas „Socialinių paslaugų
centro įkūrimas“, tačiau d÷l l÷šų stygiaus projekto įgyvendinimas nukeltas v÷lesniam laikotarpiui.
2008–2009–2010 m. Socialin÷s paramos skyrius partnerio teis÷mis su vaikų ir jaunimo
užimtumo dienos klubu „Parama“ dalyvauja teikiant paraišką Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos organizuotam konkursui, kad būtų įgyvendintas projektas „Kompleksin÷ socialin÷
parama visai šeimai Kelm÷s rajone“. 2011 m. gauta 42,30 tūkst. Lt, bus teikiama paraiška tęstiniam
projektui vykdyti 2012 m.
V. PLöTROS VIZIJA IR PROGNOZö
16. Socialinių paslaugų pl÷tros vizija.
Socialinių paslaugų teikimas užtikrintas visų Kelm÷s rajono socialinių žmonių grupių
asmenims ir jų šeimoms.
17. Prognozuojamos socialin÷s paslaugos:
17.1. Dienos socialin÷s globos paslaugos Liolių senelių namuose pagyvenusiems ir
neįgaliems – 20 asmenų.
17.2. Dienos socialin÷ globa „Kūlverstuko“ darželyje-mokykloje neįgaliems vaikams –
papildomai 8 vaikams.
17.3. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialin÷s rizikos šeimoms,

jose gyvenantiems vaikams, t÷vų mokymai, padedantys nepatekti į socialin÷s rizikos šeimų gretas –
siekti, kad visos socialin÷s rizikos šeimos gautų kokybiškas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugas.
17.4. Socialin÷s paslaugos vaikams, jų šeimoms, nukent÷jusiems nuo smurto, šiuo
metu teikiamų paslaugų mastą padidinti 50 proc. ir pasiekti, kad visi vaikai ir moterys, nukent÷ję
nuo smurto, gautų jų poreikius atitinkančią pagalbą.
17.5. Vystyti laikino apgyvendinimo paslaugas moterims, nukent÷jusioms nuo smurto,
asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ar atsidūrusiems kritin÷je situacijoje, steigiant
savarankiško gyvenimo namus ar nakvyn÷s namus.
17.6. Vystyti socialines paslaugas proto negalią turintiems asmenims savarankiško
gyvenimo namuose.
18. Savivaldyb÷s biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis.
Pagal pra÷jusių metų savivaldyb÷s biudžeto išlaidų, skiriamų socialin÷ms paslaugoms, l÷šų
augimas yra, tačiau 2012 metų biudžetas neatitinka pateiktam socialinių paslaugų poreikiui.
Lyginant su 2009 m., 2010 m. 2011 m. savivaldyb÷s l÷šos socialinių paslaugų įstaigoms nežymiai
did÷jo. Susiklosčius sud÷tingai ekonominei situacijai, 2012 m. augimas nenumatomas, patvirtinus
biudžetą gali būti taip, kad 2012 m. biudžeto dalis, tenkanti socialinių paslaugų finansavimui,
sudarys tik 3,02 proc.
19. Išteklių prognoz÷ ateinantiems 3 metams.
Ištekliai, reikalingi socialin÷ms paslaugoms teikti:
19.1. socialinių darbuotojų ir jų pad÷j÷jų darbo užmokesčiui kelti prognozuojama
padidinti 30 proc. numatyta per metus skirti iš valstyb÷s biudžeto 169,4 tūkst. Lt, kvalifikacijai
tobulinti – 13,3 tūkst. Lt.
19.2. Išlaidų, skiriamų socialin÷ms paslaugoms, did÷jimas:
19.2.1. naujai įkurtų darbo vietų Liolių senelių namų dienos globos
padalinyje darbo
užmokesčiui reik÷s apie 108 tūkst. Lt;
19.2.2. pagalbos į namus paslaugų pl÷trai – papildomiems socialinių darbuotojų
pad÷j÷jų etatams įsteigti, kad pagalbos į namus paslaugas būtų galima teikti visiems pagal nustatytą
socialinį poreikį metams reikalinga 12 500 Lt;
19.2.3. darbui su socialin÷s rizikos šeimomis reik÷tų 262,7 tūkst. Lt per metus (iš
Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų), 95,8 Lt. socialinių
darbuotojų priedams už ES fondų paramos administravimą ( savivaldyb÷s biudžetas).
19.2.4. dienos socialin÷s globos pagyvenusiems ir neįgaliems 2 244 tūkst. Lt iš ES SF
l÷šų ir Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos 400,8 tūkst. Lt.
19.2.5. dienos socialin÷ globa neįgaliems vaikams – 112,32 tūkst. Lt;
19.2.6. socialinių paslaugų, skirtų vaikams, nukent÷jusiems nuo smurto ir jų šeimoms, –
27 tūkst. Lt (nuolatiniam psichologo etatui įsteigti);
19.2.7. laikino apgyvendinimo paslaugoms pl÷toti – 300 tūkst. Lt iš Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s administracijos ir ES SF l÷šų.
19.3. Socialinių paslaugų teikimas bendradarbiaujant su visuomenin÷mis organizacijomis
– 40 tūkst. Lt.
19.4. Liolių senelių namų rekonstrukcija – iš Valstyb÷s biudžeto l÷šų 4322,2 tūkst. Lt.
20. Siūlomos pl÷sti Valstybin÷se įstaigose teikiamas socialines paslaugas, jų rūšys ir
prognozuojamas mastas.
Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines grupes)
Mastas (vietų skaičius)
Ilgalaik÷ socialin÷ globa suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią
6 (įrašyti eil÷je)
(sergantiems l÷tin÷mis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų),

ilgalaik÷ socialin÷ globa asmenims (jaunuoliams), turintiems proto negalią
(sergantiems l÷tin÷mis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų).
Ilgalaik÷ (trumpalaik÷) socialin÷ globa vaikams, turintiems proto ir fizinę 2
negalią

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai.
Kelm÷s rajono socialinių paslaugų plano įgyvendinimą prižiūr÷s Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus (ar jo įgalioto asmens) paskirti socialinio plano
koordinatoriai (arba administracijos struktūrinių padalinių vadovai) arba kiti už planą atsakingi
asmenys, kurie reguliariai organizuos plano peržiūrą.
22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai.
Kelm÷s rajono socialinių paslaugų planas bus vertinamas baigiantis kalendoriniams
metams. Plano vertinimo rezultatai tur÷s būti aptariami su socialinių paslaugų įstaigų vadovais,
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos atstovais, asmenimis, atsakingais už plano vertinimą,
rengimą ir priežiūrą. Vertinimo metu aptariamos iškilusios kliūtys planui įgyvendinti, laukiamiems
rezultatams pasiekti, ieškoma būdų kliūtims šalinti.
23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analiz÷, numatytų vykdyti priemonių
efektyvumas.
Atliekant plano peržiūrą bus vertinamas plano ir jo priemonių tikslingumas, atsižvelgiant į
kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius tur÷ti įtakos socialinių paslaugų planui
įgyvendinti, tikslams pasiekti.
Vertinant socialinių paslaugų planą bus žiūrima, ar pasiekti laukiami rezultatai, ar
įgyvendinamos visos priemon÷s laukiamiems rezultatams pasiekti, ar skirtos numatytos l÷šos.
Analizuojami veiksniai, kurie gali tur÷ti reikšm÷s numatytiems rezultatams pasiekti, ir numatomos
priemon÷s jiems pašalinti ar minimalizuoti.
Ar efektyviai vykdomos numatytos priemon÷s, bus sprendžiama pagal socialin÷s apsaugos
ir darbo ministro tvirtinamus socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijus.
Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūra bus derinama su savivaldyb÷je nustatyta
bendra strateginio plano steb÷senos tvarka.
i

stacionariose socialin÷s globos paslaugų įstaigose ir savarankiško gyvenimo namuose – planinis vietų skaičius,
nestacionariose socialin÷s globos įstaigose – maksimalus lankytojų skaičius per dieną
ii
dienos socialinę globą namuose gaunančių gav÷jų skaičius, pagalbos į namus gav÷jų skaičius ir socialinių paslaugų
gav÷jų skaičius įstaigose, kurios teikia socialinę priežiūrą ir bendrąsias socialines paslaugas
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