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1. Bendra informacija
Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas parengtas remiantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl socialinių paslaugų
planavimo metodikos patvirtinimo“.
Šio plano tikslai atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
pagrindinį tikslą – siekti efektyvios socialinės apsaugos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų
gyventojų grupių socialinę integraciją, taip pat prisideda prie Vyriausybės prioriteto ,,Kelti žmonių
gerovę, stiprinti šeimą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, didinti geros kokybės užimtumą,
užtikrinti sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, siekti tolesnės kaimo ekonominės ir socialinės
plėtros“ įgyvendinimo.
Socialinių paslaugų planas taip pat atitinka Šiaulių regiono 2007–2013 metų strateginio
plano Sanglaudos skatinimo programos 7.3.2 prioriteto: „Viešųjų paslaugų aukštos kokybės
užtikrinimas ir prieinamumo didinimas: sveikatos, socialinės, švietimo ir kultūros įstaigų
infrastruktūros plėtra“ 7.2.2. uždavinį – plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, didinti
teikiamų paslaugų prieinamumą, diegti naujas paslaugas bei gerinti kokybę:
 plėtoti nestacionarias socialines paslaugas, didinti jų prieinamumą ir gerinti kokybę;
 plėtoti stacionarias socialines paslaugas, didinti jų prieinamumą ir gerinti kokybę;
 plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, gerinti materialinę bazę ir teikti naujas
socialines paslaugas.
2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai.
Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

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

gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo kokybę socialinės
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, ypač psichikos ir proto
negalią turintiems asmenims, šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams, siekiant išvengti
socialinės atskirties;

vystyti ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimą pagyvenusiems ir neįgaliems, jų namuose
bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros specialistais, siekiant išvengti socialinės atskirties;

vystyti laikino apgyvendinimo paslaugas rajone asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų
bei atsidūrusiems kritinėje situacijoje, stengiantis išvengti socialinių problemų
pasikartojimo;

teikti visapusišką ir kvalifikuotą pagalbą moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo
smurto;

teikiant socialines paslaugas aktyviai bendradarbiauti su kitomis rajono institucijomis ir
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organizacijomis (darbo birža, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, policija, mokyklomis,
Psichikos sveikatos centru, visuomeninėmis organizacijomis ir kitomis įstaigomis,
organizacijomis).
3. Socialinių paslaugų plano rengėjai.
Socialinių paslaugų plano rengėjų
ir rengiant planą dalyvavusiųjų
vardai, pavardės

Eil. Nr.

1.

Reda Každailienė

2.

Sigita Ivanauskienė

Darbovietė
Kelmės rajono
administracijos
paramos skyrius
Kelmės rajono
administracijos
paramos skyrius

Pareigų pavadinimas

savivaldybės
Socialinės Vedėja
savivaldybės
Socialinės Vyriausioji specialistė

II. BŪKLĖS ANALIZĖ
4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas.
4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis:
Eil. Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Rodiklis
2
Gyventojų skaičius
iš jų:
mieste
kaime
Iš bendro gyventojų skaičiaus:
pensinio amžiaus gyventojai
suaugę asmenys su negalia
vaikai
vaikai su negalia
socialinės rizikos vaikai

Gyventojų (šeimų) skaičius
3
37369
13587
23782
7644
2306
8425
251
21

3.

Socialinės rizikos šeimos

114

4.

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

337

Kelmės rajone 2009-01-01 gyveno 37369 gyventojai, t. y. 688 žmonėmis mažiau negu
2008 m., kai Lietuvoje gyveno 3 349,872 tūkst. gyventojų, t. y. 16,53 tūkst. mažiau nei 2008 m.
pradžioje. Per pastaruosius aštuonerius metus gyventojų skaičius Kelmės rajone sumažėjo 3,31
tūkst., Lietuvos gyventojų sumažėjo 125,71 tūkst. 2009 m. pradžioje gyventojų tankis rajone buvo
21,9 žm., šalyje – 51,3 žm. viename kvadratiniame kilometre.
Pagal gyventojų skaičių Kelmės rajono savivaldybė užima 4 vietą tarp Šiaulių apskrities
savivaldybių ir atsilieka Šiaulių miesto (126215), Šiaulių rajono (50080) ir Radviliškio rajono
savivaldybėms. 2009 m. pradžioje Kelmės rajono gyventojai pagal gyvenamąją vietovę pasiskirstė
taip: 13591 gyveno mieste, 23775 – kaimiškose vietovėse. Pastaraisiais metais tik labai nedaug
keitėsi mieste ir kaime gyvenančių gyventojų skaičiaus santykis. 2006–2009 m. mieste vidutiniškai
gyveno 36,2 proc. visų Kelmės rajono savivaldybės gyventojų.
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Statistikos departamento prie LRV duomenimis, vidutinis Kelmės rajono savivaldybės
gyventojų amžius 2009 m. pradžioje buvo didžiausias per paskutinius 5 metus – 40,1 m., tai
didžiausias visoje Šiaulių apskrityje ir didesnis už Lietuvos Respublikos vidutinį gyventojų amžių
metų pradžioje (39,2 m.).
2009 m. pradžioje Kelmės rajone moterų buvo 1763 daugiau negu vyrų. Moterys sudarė
52,8 proc. visų rajono gyventojų, Lietuvoje – 53,5 proc.
2009 m. pradžioje 8859 arba 23,37 proc. rajono gyventojų buvo 60 metų ir vyresnio
amžiaus, šalies gyventojų tokio amžiaus buvo 692,6 tūkst. arba 20,67 proc. visų gyventojų.
Praėjusiais metais Kelmės rajone gyveno 3201 pagyvenęs vyras ir 5658 pagyvenusios moterys, t.y.
pagyvenę buvo kas šeštas vyras ir kas ketvirta moteris.
Iš visų apskrities savivaldybių Kelmės rajone vidutinis gyventojų amžius ilgiausias.
Vidutinė Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė yra 71,94 m., Šiaulių apskrityje – 71,89 m.
Vidutinis vyrų amžius yra 66,3 m., o moterų – 77,6 m., t. y. 11,3 m. moterys gyvena ilgiau už
vyrus. Šiaulių apskrityje vidutiniškai vyrai už moteris gyvena 10,77 m. trumpiau.
4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai.
Kelmės rajono savivaldybėje pagrindinis bendrųjų ir socialinės priežiūros socialinių
paslaugų teikėjas yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Socialinių paslaugų tarnyba. Ji
organizuoja gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, teikia pagalbos į namus,
transporto, maitinimo organizavimo, būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugas. Remiantis 2008 m.
įstaigos veiklos ataskaita, matyti, kad savivaldybėje kasmet didėja pagalbos į namus bei globos
lovų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, paslaugų poreikis. SBĮ Socialinių paslaugų
tarnyboje dirba 47 darbuotojai. Jau treti metai tarnyboje dirba 11 socialinių darbuotojų darbui su
socialinės rizikos grupės šeimomis ir vaikais seniūnijose. Jie lanko 125 rizikos grupės šeimas,
kuriose yra 364 vaikai. 2009 m. spalio mėnesį socialinės rizikos šeimų skaičių sudarė 114 šeimų ir
jose augo 337 vaikai. Patvirtinta 14 lankomosios priežiūros darbuotojų etatų, dirba 22 asmenys.
Socialinė paslauga pagalba į namus buvo teikiama 146 asmenims, iš jų 45 mieste ir 101 kaime.
Lyginant su 2007 m. paslaugų gavėjų skaičius padidėjo 43 asmenimis. Pagalbos pinigai buvo
mokami 14 rajono gyventojų, kai 2007 m. juos mokėta 7, o 2009 m., 10 mėn. duomenimis – 20
senų ir neįgalių asmenų. Globos lovos (10), finansuojamos iš savivaldybės lėšų, visus metus buvo
užimtos, buvo išnaudoti 5322 lovadieniai. Šiuo metu savivaldybė turi tik dešimt globos vietų
Tytuvėnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Pagalbos į namus ir globos lovų poreikį lemia
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rajono demografinė situacija – Kelmės rajone pensinio amžiaus asmenų ir visų gyventojų santykis
yra 16 proc. didesnis nei vidutiniškai šalyje ir 15 proc. didesnis nei Šiaulių apskrityje.
Nors nedarbo lygio rodikliai Kelmės rajone kasmet mažėjo, tačiau 2008 m. bedarbių ir
darbingo amžiaus asmenų santykis rajone išliko net du kartus didesnis nei vidutiniškai šalyje.
Nedarbas yra viena iš pagrindinių socialinių problemų atsiradimo priežasčių. Netekus darbo,
prarandamas pagrindinis pragyvenimo šaltinis, atsiranda įtampa šeimoje, kurią bandoma slopinti
netinkamais būdais – svaigalais, smurtu, vaikų nepriežiūra. Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos duomenimis, 2008 metais Lietuvos Respublikoje buvo 11350 socialinės rizikos
šeimų, kuriose augo 25 483 vaikai. Šiaulių apskrityje 2008 m. 1090 socialinės rizikos šeimų augo
2700 vaikų. Iš jų 114 šeimų buvo žinomos Kelmės rajono savivaldybėje. Čia augo 312 vaikų.
Lyginant su ankstesniais metais, socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų Kelmės rajono
savivaldybėje skaičius mažėja. Matomi minimalūs teigiami pokyčiai, tačiau socialinių paslaugų
vaikams, likusiems be tėvų globos, poreikis išlieka.
1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybėje veikiančių apgyvendinimo įstaigų veikla
2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

Socialinės rizikos šeimų skaičius

16361

13496

11958

11350

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

36539

31351

27881

25483

Socialinės rizikos šeimų skaičius

1656

1232

1076

1090

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

4134

3176

2948

2700

Socialinės rizikos šeimų skaičius

124

126

126

114

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

365

387

387

312

Lietuvos Respublika

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.
Kelmės rajone nėra laikino apgyvendinimo įstaigos, todėl asmenys, grįžę iš įkalinimo
įstaigų, ar asmenys, susidūrę su sunkumais ar atsidūrę kritinėje situacijoje, neturi laikinai kur
apsigyventi, išspręsti susidariusių socialinių problemų.
Kaip ir daugelyje kitų savivaldybių, Kelmės rajono savivaldybėje nėra teikiamos socialinės
paslaugos neįgaliems, vyresniems nei 21 m. amžiaus, asmenims. Psichikos negalią turintys
neįgalieji, praradę bendravimo, darbinius įgūdžius, susiduriantys su kitomis socialinėmis
problemomis, gali lankytis Kelmės psichikos sveikatos centro užimtumo kambaryje, tačiau savo
paslaugų kiekiu jis taip pat nepatenkina viso poreikio.
2008 m. savivaldybėje užregistruotas 21 vaikas, linkęs nusikalsti, kurių elgesiu domisi
policija. Tai yra vaikai, padarę du ir daugiau administracinės teisės pažeidimus, 2007 m. tokių vaikų
užregistruota 30. Šie skaičiai rodo prevencinio darbo su socialinės rizikos ir linkusio nusikalsti
vaikų ir jaunuolių poreikį.
2008 m. Kelmės rajone užregistruota 10 smurto atvejų prieš vaikus ir 2 dėl seksualinės
prievartos (gauti 38 pranešimai), o 2007 m. – 31 atvejis, tai daugiau nei 2006 m., kai buvo
užregistruoti 22 smurto atvejai. Iki 2009 m. spalio mėn. užregistruota 12 smurto atvejų. Smurtą
patyrusiems vaikams būtina suteikti skubią ir kvalifikuotą specialistų pagalbą.
2007 m., 2008 m., 2009 m. vykdomas tęstinis projektas „Kompleksinė pagalba
vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir jų šeimos nariams Kelmės mieste“. Šio projekto metu
organizuotas komandinis darbas. Kompleksinė socialinė pagalba suteikta 54 mokyklinio amžiaus
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vaikams. Projekto įgyvendinimo metu dalyvavo 98 tėvai, kurie buvo supažindinti su nesmurtinės
disciplinos taikymu auklėjant vaikus.
2009 m. Kelmės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų tarnybos
vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „Parama“ parengė projektą „Kompleksinė socialinė
parama visai šeimai Kelmės rajone“. Projektas buvo teiktas Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos paskelbtam Vaikų dienos centrų 2008–2012 m. projektų atrankos konkursui. Projektui
įgyvendinti buvo gauta 62 300 litų. Minėtas projektas yra skirtas Kelmės miesto ir rajono šeimų
problemoms spręsti. Pagrindinis dėmesys skiriamas socialiai remtinoms, socialinės rizikos grupės
šeimoms ir jų vaikams. Čia dirbama su visa šeima, o veikla organizuojama pagal šeimų poreikius.
Buvo organizuojama psichologinė, pedagoginė, socialinė, materialinė, kita reikalinga pagalba,
kviečiami specialistai. Vaikams ir jaunuoliams yra sudarytos sąlygos užsiimti mėgstama veikla,
dalyvauti socialinio grupinio darbo užsiėmimuose.
Nuo 2009 metų gegužės mėnesio įdarbinti 7 darbuotojai šiam projektui įgyvendinti,
keturi iš jų – darbui su vaikais ir jaunimu. Socialinis darbuotojas (0,5 etato) koordinavo kasdieninių
ir darbinių įgūdžių ugdymo grupes tėvams. Socialinės rizikos šeimoms buvo organizuojami
užsiėmimai mėgstama veikla (pinti iš vytelių, siūti, siuvinėti, megzti ir t. t.), paskaitos-diskusijos
aktualiais klausimais, susitikimai su įvairių sričių specialistais (psichologu, gydytoju, ekonomistu,
tautodailininku, virėju ir kt.).
Vykdant projektą, nuo birželio mėnesio 5 val. per savaitę dirbo psichologas, kuris
teikia individualias ir grupines konsultacijas tėvams ir vaikams. Vaikai, dalyvaujantys projekto
veikloje, gavo priešpiečius. Liepos mėnesio pirmoje pusėje buvo organizuojama 5 dienų vasaros
stovykla vaikams iš socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų.
4.3. Kiti rodikliai.
Rodiklis

Kelmės rajono savivaldybė

Lietuva

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Migracijos
saldo
(tarptautinė ir
vietinė)

-384

-304

-307

-435

-8782

-4857

-5244

-7718

Nedarbo lygis

7,32

6,44

6,17

6,74

8,3

5,6

4,3

4,6

Nedarbo lygis
(moterys)

7,59

7,36

7,21

7,14

8,3

5,4

4,3

5,5

Nedarbo lygis
(vyrai)

0,96

5,61

5,21

6,37

8,2

5,8

4,3

7,5

Nedarbo lygis
15–24 metų

0,96

1,35

1,44

1,16

15,7

9,8

8,2

12,3

Registruotų
bedarbių ir
darbingo
amžiaus
gyventojų
santykis

8,2

6,2

4,9

4,92

4,8

3,4

3,2

3,4

Socialinės
pašalpos
gavėjai

1705

1006

1240

1665

54145

37849

36621

*
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Socialinių
pašalpų
gavėjų
procentas nuo
bendro
gyventojų
skaičiaus
Išlaidos
pašalpoms,
tūkst. Lt
Tenka vienam
gyventojui, Lt

4,3

3,9

3,1

4,96

1,6

0,9

1669,1

1133,8

1860,9

1284,7

52821,9

42,0

11,27

15,00

16,70

15,4

*

0,9

*

43800,1 52134,6

11,57

*

14,24

*statistiniai duomenys dar nepateikiami
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis, 2008 metais į Kelmės
rajoną atvyko 695 gyventojai. Tai yra 12,25 proc. (97 asmenimis) mažiau negu 2007 metais.
Išvykusiųjų skaičius paskutiniais metais padidėjo 2,82 proc. (2006 m. – 927, 2007 m. – 1099, 2008
m. – 1130). Išvykusiųjų skaičiaus augimas Kelmės rajone išlieka mažesnis, lyginant su Lietuvos
Respublikos išvykusiųjų skaičiaus augimu (2008 m. išvykusiųjų padaugėjo 4,84 proc.)
2 lentelė. Gyventojų vidinė ir tarptautinė migracija Kelmės rajone
2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

Vidinė ir tarptautinė migracija
Atvyko

645

595

671

792

695

Išvyko

899

916

927

1099

1130

-254

-321

-256

-307

-435

Migracijos saldo

Tarptautinė migracija
Atvyko

26

20

38

52

53

Išvyko

89

83

86

99

187

-63

-63

-48

-47

-134

Migracijos saldo

Statistikos departamentas praneša, kad, gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis,
antrąjį 2009 m. ketvirtį šalyje buvo 223 tūkst. bedarbių, o nedarbo lygis sudarė 13,6 procento. Nors
bedarbių skaičius ir nedarbo lygis tebedidėjo, tačiau jau kiek lėčiau. Per antrąjį praėjusių metų
ketvirtį nedarbo lygis išaugo 1,7 procentinio punkto, per pirmąjį ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju
2008 m. ketvirčiu, jis buvo padidėjęs 1,5 karto.
Kasdien daugėja besiregistruojančių bedarbių. Rugsėjo mėnesį į Kelmės darbo biržą,
ieškodami darbo, kreipėsi 285 bedarbiai – beveik 25 proc. daugiau negu rugpjūtį. Vyrų vis dar
registruojama daugiau negu moterų. Vyrai rugsėjį sudarė 61,8 proc. bedarbiais tapusių asmenų, o
moterys – 38,2 proc. Beveik kas penktas bedarbiu tapęs asmuo buvo jaunesnis kaip 25 metų
amžiaus. Jaunimo į darbo biržą kreipėsi 75 proc. mažiau negu liepą. Liepos mėnesį didžiąją jaunų
bedarbių dalį sudarė absolventai, kurių buvo įregistruota 54. Rugsėjo mėnesį į darbo biržą kreipėsi
11 absolventų. Mažėja vyresnių kaip 50 m. amžiaus asmenų dalis tarp bedarbių – rugsėjį sudarė
16,8 proc., metų pradžioje jie sudarė per 29 proc. įregistruojamų bedarbių. Daugiausia, t. y. 17,5
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proc., bedarbiais tapusių asmenų atėjo iš didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių. Apie 10 proc.
anksčiau dirbo apdirbamojoje gamyboje ir statybose. Atleistų iš didmeninės ir mažmeninės
prekybos įmonių bedarbių dalis, palyginti su rugpjūčiu, augo 5,7 proc. punkto, 3 proc. punktais
mažiau kreipėsi žemės ūkio ir 1,6 proc. punkto – statybos darbuotojų. 14 proc. bedarbiais
įregistruotų asmenų neturi darbinės veiklos praktikos. Rugpjūtį tokie bedarbiai sudarė beveik 15
proc. Per 31 proc. bedarbių neturi profesinio pasirengimo. Per devynis 2009 m. metų mėnesius
buvo įregistruota 2920 bedarbių, per tą patį 2008 metų laikotarpį – 1977.
Analizuojant socialinių pašalpų gavėjų skaičių Kelmės rajone jų procentas lyginant su bendru
gyventojų skaičiumi didesnis nei vidutiniškai šalyje, o pagal skiriamas pašalpų sumas vienam
gyventojui beveik nesiskiria nuo šalies vidurkio.
Vertinant šiuos ir ankstesniame skyriuje minėtus rodiklius (neįgalumo, pensininkų bei
senatvės pensininkų skaičių rajone, nuolat didėjantį skaičių asmenų, kuriems nustatytas specialus
nuolatinės slaugos poreikis, kasmet didėja pirmą kartą pripažintų neįgaliais asmenų skaičius),
matyti, kad savivaldybėje daugiausia dėmesio reikėtų skirti socialinės priežiūros paslaugų plėtrai,
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, psichikos negalios asmenų problemoms spręsti,
siekiant mažinti socialinę atskirtį. Socialinių paslaugų plėtotė bei bendradarbiavimas su kitomis
įstaigomis, užimtumo skatinimas turi būti vienas pagrindinių siekių, padedančių rajono
gyventojams savarankiškai gyventi Kelmės rajono savivaldybėje.
5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė.
Socialinių paslaugų įstaigos
tipas
Eil. Nr.
pagal žmonių socialines
grupes1

Socialinių paslaugų
įstaigos pavadinimas

Liolių senelių namai
1.

Socialinės globos namai

Kelmės rajonoVijurkų
vaikų globos namai
Ratnikų šeimyna

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Šeimynos
Laikino gyvenimo namai

Dienos socialinės globos centrai

Savarankiško gyvenimo namai
Socialinės priežiūros centrai
Bendruomeninės įstaigos
Kitos socialinių paslaugų įstaigos
(pagalbos į namus tarnyba,
socialinių paslaugų centras ir kt.)

Jovitos Kasperavičienės
šeimyna
Kelmės „Kūlverstuko“
darželio-mokyklos
ikimokyklinio ugdymo ir
dienos socialinės globos
grupė neįgaliems vaikams
SBĮ Socialinių paslaugų
tarnyba

Pavaldumas2

Savivaldybės
Savivaldybės
Savivaldybės
Savivaldybės

Vietų (gavėjų3)
skaičius
iš viso iš jų
finansuoja
mų
savivaldybės
125

125

42

42

6

6

6

6

-

-

Savivaldy10
bės
Savivaldybės

110

Vaikų ir jaunimo užimtumo Savivaldy- 48
1

10

110

48

Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) numatytus socialinių paslaugų įstaigų
tipus.
2
Apskrities, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt.
3
Maksimalus lankytojų skaičius per dieną.
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9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

dienos klubas „Parama“
VšĮ Kelmės aklųjų ir
silpnaregių centras
Paramos šeimai centras

Lietuvos samariečių
bendrijos Kelmės skyrius
Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos Kelmės
skyrius
Lietuvos invalidų draugijos
Kelmės rajono neįgaliųjų
draugija
Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos
bendrija „Kelmės viltis“
VO „Gelbėkit vaikus“ SP
Kelmės rajono cukralige
sergančių klubas „Diabeto
ABC“

bės
Viešoji
įstaiga
Religinė
bendruomenė
VO

20

20

30

-

40

40

VO

-

-

VO

40

40

VO

10

10

VO
VO

30
20

20
20

Savivaldybėje nėra įsteigtų laikino, savarankiško gyvenimo namų, silpnai išplėtota dienos
socialinės globos centrų infrastruktūra. Suaugusiems asmenims su proto negalia socialinės globos
paslaugos praktiškai neteikiamos, tik 3 Kelmės rajono gyventojai per metus gauna nukreipimus į
apskrities pavaldumo pensionatus. Rajone sudėtinga situacija teikiant socialines paslaugas
socialinės rizikos asmenims, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų.
5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo
savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis.
Seniūnijos
pavadinimas

Kelmės miestas

Socialinės paskirties įstaigos ir visuomeninės organizacijos pavadinimas
Socialinės paramos skyrius
SDBĮ Socialinių paslaugų tarnyba
Kelmės „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos
socialinės globos grupė neįgaliems vaikams
Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „Parama“
VšĮ Kelmės rajono aklųjų ir silpnaregių centras
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kelmės Viltis“
Kelmės rajono cukralige sergančių klubas „Diabeto ABC“
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kelmės skyrius
Paramos šeimai centras
Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius
VO „Gelbėkit vaikus“ SP

Kelmės
apylinkių
Liolių
Kukečių
Užvenčio

Lietuvos invalidų draugijos Kelmės rajono neįgaliųjų draugija
Liolių senelių namai
Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai
Ratnikų šeimyna
Jovitos Kasperavičienės Šeimyna
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Daugiausia Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų yra įsikūrusių Kelmės
mieste (Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, SBĮ Socialinių
paslaugų tarnyba, Kelmės „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos
socialinės globos grupė neįgaliems vaikams, vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „Parama“,
VšĮ Kelmės rajono aklųjų ir silpnaregių centras, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Kelmės viltis“, Kelmės rajono cukralige sergančių klubas „Diabeto ABC“ ir kt.).
Kitos socialinių paslaugų įstaigos išsidėsčiusios visoje savivaldybės teritorijoje – Liolių
senelių namai, Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai, Ratnikų ir J. Kasperavičienės šeimynos,
Lietuvos invalidų draugijos Kelmės rajono neįgaliųjų draugija. Kiekvienoje seniūnijoje yra
lankomosios priežiūros darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas seniems, neįgaliems, socialinės
rizikos šeimoms ir asmenims. Seniūnijoje dirba socialiniai darbuotojai ir socialiniai darbuotojai
darbui su socialinės rizikos grupės šeimomis.
Daugumos Kelmės rajono socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra yra nusidėvėjusi,
pastatai neatitinka HN bei STR reikalavimų, tačiau šios įstaigos ir savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius aktyviai dalyvauja rengiant projektus, ieško finansavimo galimybių
socialinių paslaugų įstaigų pastatams, naudojamai įrangai atnaujinti.
Kelmės rajono socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros būklė
Įstaigos pavadinimas
Liolių senelių namai

Pastato statybos metai
Pastatas I – 1978 m.

Pastato renovacijos
metai
Neatlikta.

Įrangos nusidėvėjimas
61 %
Virtuvės įranga
atnaujinta 2006 m.

Užvenčio socialinės
globos padalinys

Pastatas II – 1975 m.

Neatlikta.

Pastatas III – 1973 m.

Neatlikta.

Pastatas IV – 1900 m.

2005–2006 m.

Pastatas V – 1989 m.

2006 m.

Kultūros namai – 1930 2006 m.
m.
2008 m.

54 %
61%
81%
37%
7%

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

Kelmės rajono Vijurkų 1970 m.
vaikų globos namai

2006 m. pakeisti langai.

Ratnikų šeimyna

Privatus pastatas.
Seni baldai, 2007 m.
2006 m. pakeistas stogas, nupirkta nauja virtuvės
vamzdynas, langai.
įranga.

1976 m.

Globos namai yra
buvusiame pradinės
mokyklos pastate. Sena
įranga, baldai, kiauras
stogas, sutrūkinėjęs
vamzdynas. 2007 m.
įrengtas vandentiekis,
darbuotojų kabinetai,
nupirkti nauji baldai,
kompiuterinė įranga.
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Jovitos Kasperavičienės
šeimyna

Privatus pastatas.
Seni baldai, įranga.
2006 m. pakeistas stogas. 2007 m. nupirkta nauja
virtuvės įranga.

Paramos šeimai centras

Įsikūręs parapijos
namuose, prie Kelmės
bažnyčios. Pastatas
statytas 1925 m.

2006 m. renovuotas
pastato vidus ir išorė.

Patalpos pritaikytos
paslaugoms teikti.

Socialinių paslaugų
tarnyba

Savivaldybės pastatas, 2
kabinetai, pastatas
statytas 1972 m.

2004 m. atliktas
einamasis remontas.

Nauji baldai ir įranga.

Kelmės „Kūlverstuko“
darželio-mokyklos
ikimokyklinio ugdymo ir
dienos socialinės globos
grupė neįgaliems
vaikams

Darželio-mokyklos
pastatas statytas 1981 m.

2006 m. renovuotos
patalpos.

Nauji baldai, įranga,
patalpos pritaikytos
socialinėms paslaugoms
neįgaliems vaikams
teikti.

Lietuvos samariečių
bendrijos Kelmės skyrius

SBĮ Socialinių paslaugų
tarnybos pastatas statytas
1955 m.

Pastatas renovuotas 2006
m.

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

Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos
bendrija „Kelmės viltis“

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

Renovuotas 2006 m.

Patalpos pritaikytos
paslaugoms teikti, įsigyti
baldai.

VšĮ Kelmės aklųjų ir
silpnaregių centras

Įsikūręs Šiaulių
visuomenės sveikatos
centro Kelmės filialo
pastate, kuris statytas
1985 m.

2004 m. renovuotos
patalpos, 2006 m.
įrengtas aklųjų takelis,
skalbykla, laiptai.
Įrengtos sensorinės
lempos.

2006 m. nupirkti
kompiuteriai,
spausdintuvas,
treniruokliai, kopijavimo
aparatas, televizorius,
baldai, masažo stalas,
teledidintuvas, skalbimo
mašina. Stogo danga
susidėvėjusi.

Kelmės rajono cukralige
sergančių klubas
„Diabeto ABC“

Įsikūręs savivaldybei
priklausančiame bute,
daugiabučiame name,
pastatas statytas 1963 m.

2006 m.atliktas patalpų
remontas, pakeisti
langai.

2006 m. įsigyti baldai ir
įranga. 2007 m. įsigyta
įranga.

Lietuvos invalidų
draugijos Kelmės rajono
neįgaliųjų draugija

Įsikūręs savivaldybei
priklausančiame name
Kelmės priemiestyje,
Alytaus tipo name.
Pastatas statytas 1988 m.

2006 m. pakeisti langai,
durys, įrengta skalbykla.

Sena šildymo sistema,
patalpos nepritaikytos
neįgaliems, turintiems
judėjimo negalią.

Įsikūręs daugiabučio
namo bute, nuomojamas
pagal panaudos sutartis,
pastatas statytas 1972 m.

2003 m. atliktas patalpų
einamasis remontas.

Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos
Kelmės skyrius

2007 m. įrengtas
įvažiavimas neįgaliems.

2007 m. įsigyti baldai.
2003 m. įsigyti baldai ir
įranga.
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2007 m. parengtas investicinis projektas „Liolių senelių namų Užvenčio socialinės globos
padalinio įkūrimas“, 2008 m. teikta paraiška gauti finansavimą. Gauta parama 570 000 Lt, kuri buvo
skirta patalpų rekonstrukcijos darbams, inventoriui įsigyti, liftui ir keltuvui įrengti. Padalinys pradėjo
savo veiklą nuo 2008 m. gruodžio mėn. 2006 m. parengtas investicinis projektas „Liolių senelių
namų dienos globos padalinio įkūrimas“, kuris yra įtrauktas į regioninės plėtros tarybos patvirtintą
sąrašą, numatytas finansavimas, bendra numatoma projekto vertė 6 286,637 tūkst. Lt, tačiau
negautas kvietimas teikti paraišką Centrinei projektų valdymo agentūrai.
Projektas „Vijurkų vaikų globos namų renovacija ir personalo mokymai“ buvo pateiktas
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti. 2008 m. rugpjūčio 14 pasirašyta sutartis.
Iš savivaldybės biudžeto šiam projektui įgyvendinti yra skirta 215,977 tūkst. Lt. Bendra projekto
vertė 1 439,855 tūkst. Lt. 2009 m. buvo vesti personalo mokymo kursai, organizuota kelionė į
Norvegiją. Nuo 2009 m. lapkričio mėn. vykdoma projekto ekspertizė, po jos bus skelbiamas
konkursas darbams vykdyti.
2008 m. nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos socialinėms išmokoms ir
kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms
paslaugoms buvo panaudotos socialinių paslaugų plėtrai
1. Ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės neįgaliems vaikams Kelmės
„Kūlverstuko“ darželyje-mokykloje skirta 35 000 Lt. Nupirkta įranga, baldai.
2. VšĮ „Kelmės aklųjų ir silpnaregių centras“ skirta 10 000 Lt. Nupirkta įranga, darbo
priemonės.
3. Liolių senelių namams skirta 200 000 Lt. Nupirktos funkcinės lovos ir čiužiniai, keltuvai
kelti iš lovos asmenis su sunkia negalia, įranga, baldai, apranga, patalynė. Skirtos lėšos
įstaigai išlaikyti.
4. Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namams skirta 172 000 Lt. Nupirkti baldai (stalai
pamokų ruošai, kompiuterių klasei, žaidimo kambariui, valgyklai), kompiuteriai, šaldytuvai,
skalbimo mašinos, spausdintuvai. Skirtos išlaidos įstaigai išlaikyti.
5. Ratnikų šeimynai skirta 19 500 Lt. Pakeistos vidaus durys, nupirkti baldai vaikų
kambariams, skirtos lėšos šildymui.
6. Jovitos Kasperavičienės šeimynai „Šv. Pranciškaus žiedeliai“ skirta 18 000 Lt. Atliktas
vonios ir tualeto einamasis remontas, nupirkti baldai vaikų kambariams, skirtos lėšos
šildymui.
7. Kelmės rajono savivaldybės biudžetinei įstaigai Socialinių paslaugų tarnybai skirta 34 300
Lt pastato, esančio Žemaitės g. 35, Kelmėje, materialinei bazei gerinti. Skirtos išlaidos
įstaigai išlaikyti.
Rajono socialinės paskirties įstaigos ir visuomeninės organizacijos, 2008 metais
įgyvendinusios projektus ir socialines programas bei metų pabaigoje panaudojusios skirtas lėšas iš
nepanaudotų specialių tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir
mokėti, labai pagerino savo materialinę bazę. Todėl teikiamos efektyvesnės ir kokybiškesnės
paslaugos, gerėja gyvenimo sąlygos globos įstaigų gyventojams ir darbo sąlygos minėtų įstaigų
personalui, taip pat įgyvendinamomis priemonėmis taupomos lėšos patalpoms apšildyti, elektros
energijai ir pan. Visuomeninės organizacijos gerina materialinę bazę, tai sudaro galimybę teikti
kokybiškesnes socialines paslaugas, neįgalieji gali aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime.
Didėja socialinių paslaugų gavėjų skaičius.
SBĮ Socialinių paslaugų tarnybos biudžetas 2008 metais sudarė 1453,3 tūkst. litų.
2008 m. savivaldybės BĮ Socialinių paslaugų tarnyboje dirbo 11 socialinių darbuotojų darbui su
rizikos grupės šeimomis. 2 darbuotojai turi aukštąjį (universitetinį, neuniversitetinį) socialinio
darbo išsilavinimą, vienas – aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, 6 siekia aukštojo
universitetinio išsilavinimo. Rajone yra 125 socialinės rizikos šeimos, jose auga 364 vaikai, visoms
socialinės rizikos šeimoms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Socialiniai
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darbuotojai stebi 71 šeimą, kurioje auga nepilnamečiai vaikai ir kurios turi įvairių socialinių
problemų, joms teikiamos bendrosios socialinės paslaugos. Per metus iš valstybės biudžeto lėšų
minėtų darbuotojų atlyginimams buvo skirta 235 tūkst. Lt. Per 2008 m. į socialinės rizikos šeimų
sąrašą įrašyta 19 šeimų dėl to, kad nebeliko šeimose nepilnamečių vaikų ar teismo nutartimi ribota
tėvų valdžia, išbrauktos 28 šeimos.
Buvo plėtojamos pagalbos į namus paslaugos, gerinama teikiamų paslaugų kokybė.
Išaugo darbuotojų skaičius, palyginus su praėjusiais metais – tarnyboje dirbo 38, 2008 m. – 47
darbuotojai.
2008 m. SBĮ Socialinių paslaugų tarnyboje buvo 14 etatų, dirbo 22 lankomosios
priežiūros darbuotojai, socialinės paslaugos buvo teikiamos 146 asmenims, iš jų 45 mieste ir 101
kaime. Pagalbos pinigai buvo mokami 14 rajono gyventojų.
2008 metais nesumažėjo poreikis globos lovoms, finansuojamoms iš savivaldybės
biudžeto lėšų. Uždarius Užvenčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, Tytuvėnų palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninėje turime 10 globos lovų, jos visus metus buvo užimtos. Psichikos
negalią turintys asmenys trumpalaikei socialinei globai nukreipiami į Šaukėnų psichiatrijos
ligoninę, ilgalaikei socialinei globai – į Aukštelkės pensionatą (pagal gautas kvotines vietas). Per
ataskaitinį laikotarpį visų šių paslaugų teikimas mūsų rajono gyventojams kainavo 241,046 tūkst.
Lt.
Kelmės rajono savivaldybėje
techninės pagalbos priemonėmis naudojosi 314
neįgalių asmenų. Nemokamo maitinimo talonus gavo 34 sunkiai besiverčiantys, neįgalūs, grįžę iš
įkalinimo įstaigų asmenys. Transporto paslaugomis naudojosi 28 neįgalūs rajono gyventojai,
visuomeninės organizacijos šiomis paslaugomis naudojosi 16 kartų.
Būstas (aplinka) buvo pritaikytas dviem miesto ir dviem kaimo gyventojams, įrengtos
nuovažos su vežimėliais į lauką išvažiuoti, paplatintos durys, įrengti dušai, pritaikyti tualetai. Šiai
priemonei iš valstybės biudžeto skirta 62891,80 Lt, iš savivaldybės biudžeto – 15722,95 Lt.
Vaikų ir jaunimo užimtumo klubas „Parama“ vykdė savo veiklą, organizavo įvairias
priemones darbui su socialinės rizikos vaikais ir paaugliais, rengė projektus. Projektui
„Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone“ įgyvendinti gauta 60 tūkstančių litų.
Liolių senelių namuose dirba 45 etatiniai darbuotojai, 30 iš jų finansuojami iš biudžeto
lėšų, 15 – iš tikslinių lėšų. Užvenčio socialinės globos padalinyje patvirtinta 20,75 etatinio
darbuotojo, 13,25 finansuojami iš tikslinių lėšų, 7,5 – iš biudžeto lėšų.
Liolių senelių namai 2008 m. socialines paslaugas teikė 117 seniems ir neįgaliems
asmenims, su sunkia negalia socialinės globos paslaugas gavo 39 senelių namų gyventojai. Iš
valstybės biudžeto lėšų asmenims su sunkia negalia buvo skirta 242,0 tūkst. Lt. Nuo 2008 m.
gruodžio 22 d. pradėjo veikti Liolių senelių namų Užvenčio socialinės globos padalinys, kuriame
šiuo metu teikiamos paslaugos 30 asmenų su sunkia negalia. Liolių senelių namų metinis biudžetas
sudaro 1069,68 tūkst. Lt, asmenų mokėjimas už paslaugas – 800,8 tūkst. Lt. Liolių senelių namų
Užvenčio socialinės globos padaliniui įkurti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo gauta
570 tūkst. Lt, iš viso projekto vykdymas sudarė 1281,229 tūkst. Lt, likusią dalį padengė savivaldybė
(711,23 tūkst. Lt).
Liolių senelių namų socialiniai darbuotojai įvertina socialinės globos poreikį ir
kreipiasi į medikus, kad asmenims, kurie turi specialiųjų poreikių, nustatytų specialiųjų poreikių
lygį. Per 2008 metus aštuoniolikai senelių namuose gyvenančių asmenų buvo nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos poreikis ir penkiems asmenims nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros
(pagalbos) poreikis.
Organizuojamas senelių namų gyventojų laisvalaikis. Kultūros namuose vyksta
įvairios vakaronės, susitikimai su užsienio svečiais, rajono ir Liolių miestelio gyventojais.
Rengiami koncertai ir kitų meno kolektyvų pasirodymai. Gyventojai turi galimybę pasiklausyti
muzikos. Atvyksta įvairių mokyklų mokiniai.
Senelių namų gyventojams organizuojami darbiniai užsiėmimai. Jie noriai tvarko
aplinką, dirba kitus darbus. Dauguma moterų mėgsta rankdarbius: megzti virbalais ir vąšeliu. Yra
suburtas senelių namų gyventojų etnografinis ansamblis, kuris koncertuoja seniūnijos ir senelių
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gyventojams.
Vijurkų vaikų globos namuose 2008 m. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos
paslaugos buvo teikiamos 41 vaikui, likusiam be tėvų globos, 0–6 m. – 4 vaikams, 7–18 m. – 37
vaikams. Globos namuose dirba 27,5 darbuotojo, patvirtinti 28,5 etato. Metinis įstaigos biudžetas
sudarė 980,358 tūkst. Lt.
Vaikų globos namams iš nepanaudotų tikslinių dotacijų buvo skirtos lėšos, už kurias buvo
nupirkti nauji baldai vaikų žaidimo kambariui, rašomieji stalai pamokų ruošimo kambariui,
šaldytuvai, dulkių siurbliai, televizoriai, kompiuteriai ir t. t. Per 2008 m. įrengta dvivietė dušo
kabina, suremontuotos virtuvės grindys.
Buvo patvirtintas investicinio projekto „Vijurkų vaikų globos namų renovacija ir personalo
mokymai“ finansavimas, kuriam lėšas skiria EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai (1007,884
tūkst. Lt), 2008 m. vykdytas personalo mokymas, renovacijos darbai – 2009–2010 m.
Norvegijos rėmėjų lėšomis 22 vaikų grupė dvi savaites ilsėjosi Norvegijoje. 15 globos
namų vaikų kas mėnesį gauna kišenpinigius smulkioms išlaidoms, tai padeda formuoti vaikų
socialinius įgūdžius, gebėjimą disponuoti savo pinigais. 11 vaikų buvo teikiama specialiojo
pedagogo (logopedo) pagalba, socialinis pedagogas individualiai dirbo su 26 vaikais, grupėje – su
35 vaikais, socialiniai įgūdžiai lavinami 37 vaikams, profesinio orientavimo programoje dalyvavo
14 vaikų, psichologo pagalba teikta 1 vaikui, 18 vaikų nuolatos padedama ruošti pamokas.
„Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgalių
vaikų grupėje dienos socialinės globos paslaugos teikiamos 11 neįgalių vaikų, iš kurių 4 su sunkia
negalia. Vaikų su sunkia negalia paslaugoms teikti iš valstybės biudžeto lėšų buvo skirta 30,9
tūkst. Lt. Su vaikais su negalia nuolatos dirba logopedas, masažuotojas ir kiti specialistai.
Visoje savivaldybės teritorijoje socialinės paramos teikimu rūpinasi 11 seniūnijų dirbantys
socialiniai darbuotojai darbui su rizikos grupės šeimomis ir 10 seniūnijų dirbantys savivaldybės
administracijos socialiniai darbuotojai. Seniūnijos socialiniai darbuotojai:

informuoja, konsultuoja seniūnijoje gyvenančius ir besikreipiančius asmenis dėl socialinių
paslaugų ir socialinės paramos;

tarpininkauja ir atstovauja senų, neįgalių ir socialinės 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 dėl piniginės socialinės
paramos;

įvertina socialinių paslaugų poreikį asmenų (šeimų), kurie kreipiasi dėl socialinių
paslaugų, sudaro asmens (šeimos) bylas ir pateikia Socialinės paramos skyriui;

aktyviai bendradarbiauja su bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis.

Kartu organizuoja sockultūrines paslaugas, siekia kaime mažinti socialinę atskirtį.
Kelmės miesto seniūnijoje socialinio darbuotojo etato nėra, nors mieste gyvena beveik
trečdalis rajono gyventojų. Įsteigus socialinio darbuotojo etatą, pagerėtų Kelmės miesto gyventojų
socialinių problemų sprendimas, būtų teikiamos kokybiškos bendrosios socialinės paslaugos.
Socialiniai darbuotojai darbui su rizikos grupės šeimomis teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, siekia sudaryti vaikams, augantiems šiose
šeimose, sveiką ir saugią aplinką. Šie socialiniai darbuotojai dirba ir su tėvais, kuriems yra ribotos
teisės į vaikus ir jie apgyvendinti vaikų globos namuose ar globojami šeimose, siekiant grąžinti
vaikus į biologinę šeimą.
Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai plačiau išvardinti 4.2.
skyriuje.
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6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio
įvertinimas.
Asmenų (šeimų) skaičius,
kuriems nustatytas socialinių
paslaugų

rūšys

Eil.

Socialinių

Nr.

žmonių socialines grupes4

pagal

paslaugų poreikis

1000
gyventojų

Įvertintas
2008-01-01 –

nepaten-

2009-11-01

kintas

tenka vietų

laikotarpiu
1

3

4

5

71

-

3,68

2.

Ilgalaikė socialinė globa
Trumpalaikė socialinė globa

74

-

1,18

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

10

-

0,26

-

-

-

-

-

-

89

-

2,89

-

-

-

30

-

3,31

1.

4.
5.
6.
7.
8.

2

Dienos

socialinė

globa

asmens

namuose
Apgyvendinimas

savarankiško

gyvenimo namuose
Pagalba į namus
Socialinių

įgūdžių

ugdymas

ir

ugdymas

ir

palaikymas institucijoje
Socialinių

įgūdžių

palaikymas asmens (šeimos) namuose

9.

Laikinas apnakvindinimas

-

-

-

10.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos

-

-

-

11.

Bendrosios socialinės paslaugos

-

-

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė.
Bendrosios socialinės paslaugos
SBĮ Socialinių paslaugų tarnyba teikia bendrąsias socialines paslaugas:
informavimas;
konsultavimas;
tarpininkavimas ir atstovavimas;
maitinimo organizavimas;
aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
transporto organizavimas;
sociokultūrinės paslaugos;
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
kitos bendrosios socialinės paslaugos.
Per praeitus 2008 metus įvairių paslaugų suteikta daugiau nei 2890 asmenų, tarp jų ir
4

Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) žmonių socialinėms grupėms
numatytas socialinių paslaugų rūšis.
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daugeliui jų šeimų narių. Labai didelio interesantų skaičiaus tarnyboje sulaukta pasikeitus
Socialinių paslaugų įstatymui, taip pat dėl paramos maisto produktais.
Gavę techninės pagalbos priemones per ketverius metus
Eil. Asmenų grupė
Nr.

Aprūpinti

Aprūpinti

Aprūpinti

Aprūpinti

techninės

techninės

techninės

techninės

pagalbos

pagalbos

pagalbos

pagalbos

priemonėmis

priemonėmis

priemonėmis

priemonėmis

2005 m.

2006 m.

117

105

2007 m.
33

2008 m.
165

negalią

40

30

60

35

negalią

2

7

9

16

77

108

145

95

2

4

3

2

1.

I gr. negalią turintys

2.

II

gr.

turintys
3.

III

gr.

turintys
4.

Pensinio amžiaus
neįgalieji

5.

Vaikai iki 6 metų

2008 metais sėkmingai tenkintas poreikis gauti techninės pagalbos priemones asmenims,
turintiems negalią, ir pensinio amžiaus asmenims. Reikia pastebėti, kad padidėjo asmenų, turinčių
didelius specialiuosius poreikius, skaičius (senas terminas „su visiška negalia“).
Nemokamo maitinimo talonų gavėjai

Asmenų grupė

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

123

75

58

34

2.

talonus, iš jų:
mieste

43

18

35

20

3.

kaime

80

33

23

14

4.

iš jų: neįgaliųjų

25

12

9

6

5.

grįžusių iš įkalinimo vietų

18

24

27

12

1.

Gavę

nemokamo

maitinimo

2008 metais kalėdiniai maisto paketai suruošti tik miesto vaikams, turintiems negalią. Tokių
vaikučių aplankyta 48.
Specialiojo transporto paslaugomis per 2008 metus pasinaudojo 28 asmenys, turintys negalią.
Jie buvo vežami į įvairias respublikos, apskrities gydymo ir reabilitacijos įstaigas. 16 kartų
transportas buvo skirtas NVO vykti į apskrities ir respublikinius renginius, koncertus.
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3 lentelė
Transporto paslaugų gavėjai
Asmenų grupė

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

Neįgalieji

25

35

69

28

Miesto gyventojai

10

21

29

6

Kaimo gyventojai

15

14

40

22

17 kartų

20 kartų

12 kartų

16 kartų

NVO

Socialinės priežiūros paslaugos
pagalba į namus;
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
Jas Kelmės rajone taip pat teikia SBĮ Socialinių paslaugų tarnyba.
Pagalba namuose
Seniūnijos

Lankomosios priežiūros
darbuotojai
5

Pensininkai / neįgalieji

Kelmės apyl. sen.

2

6

Tytuvėnų m.

2

21

Užvenčio

3

23

Šaukėnų

1

7

Kražių

3

14

Vaiguvos

2

18

Kukečių

1

5

Liolių

2

5

Pakražančio

1

2

Iš viso

22

146

Kelmės m.

45

2008 metais buvo vykdomas būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliesiems. Prašymai tenkinti 100
proc. Keturiems neįgaliesiems pritaikyti būstai (aplinka) už 78614,75 Lt, iš valstybės biudžeto
buvo skirta 62891,80 Lt, iš savivaldybės biudžeto – 15722,95 Lt. Būstas (aplinka) buvo pritaikytas
dviem miesto ir dviem kaimo gyventojams, įrengtos nuovažos su vežimėliais į lauką išvažiuoti,
paplatintos durys, įrengti dušai, pritaikyti tualetai. Vienas iš būstų pritaikytas Maironių mokyklos
moksleiviui.
Dienos socialinė globa neįgaliems vaikams
Kelmės „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos
grupėje neįgaliems vaikams (3–8 m.) teikiamos dienos socialinės globos paslaugos. Paslaugos
teikiamos 11 vaikų. Pageidaujančių gauti šias paslaugas dar yra, poreikis tenkinamas
nepakankamai. Tėveliai pageidautų, kad būtų suformuota neįgalių vaikų grupė nuo 8 iki 12 metų
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vaikams ir jiems nereikėtų keisti ugdymo įstaigos.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Šios socialinės paslaugos Kelmės rajono savivaldybėje teikiamos suaugusiems asmenims su
negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos grupės vaikams, vaikams, likusiems be tėvų
globos.
Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namuose 2008 m. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės
globos paslaugos buvo teikiamos 41 vaikui, likusiam be tėvų globos:0–6 m. – 4 vaikams, 7–18 m. –
37 vaikams. Globos namuose dirba 27,5 darbuotojo, patvirtinta 28,5 etato. Įstaigos biudžetas
sudarė 980,358 tūkst. Lt.
Liolių senelių namai yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 1992 m.
rugpjūčio 17 d., veikla pradėta 1993 m. vasario 1 d.
Liolių senelių namai yra socialinės globos biudžetinė įstaiga, kur teikiamos socialinės
globos paslaugos pensinio amžiaus žmonėms su nedideliu, vidutiniu ar dideliu specialiųjų
poreikių lygiu ar turintiems neįgalumo grupes, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga,
suaugusiems asmenims su negalia ir socialinės rizikos asmenims.
Senelių namai išlaikomi iš savivaldybės biudžeto lėšų, senelių namų mokesčių bei
specialiųjų tikslinių dotacijų asmenims su sunkia negalia, socialinių paslaugų gavėjų asmeninių
lėšų, paramos ir kitų teisėtai gautų lėšų.
Liolių senelių namuose dirba 45 etatiniai darbuotojai, 30 etatų finansuojama iš biudžeto
lėšų, 15 – iš tikslinių lėšų. Užvenčio socialinės globos padalinyje patvirtinti 20,75 etato.
Liolių senelių namai 2008 m. socialines paslaugas teikė 117 seniems ir neįgaliems
asmenims. Iš jų 39 su sunkia negalia. Iš valstybės biudžeto lėšų asmenims su sunkia negalia buvo
skirta 242,0 tūkst. Lt.
Socialinės 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, socialinės rizikos asmenims.
Savivaldybėje dėl finansinių lėšų stokos labai ribotas paslaugų teikimas proto ir psichinę
negalią turintiems asmenims, iškilus pavojui asmeniui, šeimai ir bendruomenei, asmenys, turintys
proto ir psichinę negalią, nukreipiami į VšĮ Šiaulių apskrities Šaukėnų psichiatrijos ligoninę. Į
apskrities pavaldumo valstybinius socialinės globos namus nukreipiami asmenys, turintys proto ir
psichikos negalią, bet savivaldybei skiriama nepakankamai kvotų. Senyvo amžiaus ir suaugusių
asmenų su negalia pensionatų apskrityje yra 3, iki 2007 m. ten gyveno 35 Kelmės rajono
gyventojai, jiems išlaikyti lėšas skiria valstybė. 2009 m. buvo skirtos 5 kvotinės vietos ir metų
pabaigoje apgyvendintas penktas neįgalus asmuo su proto negalia. Šiuo metu iš dalies iš
savivaldybės biudžeto lėšų socialinės globos paslaugas apskrities pavaldumo pensionatuose
teikiamos 11 rajono gyventojų, kas mėnesį už jiems teikiamas paslaugas savivaldybė moka apie
12752 Lt, vienas asmuo apgyvendintas Blinstrubiškės pensionate (Kauno apskritis). Šiaulių
apskrities viršininko įsakymu Aukštelkės pensionato socialinių paslaugų kainos patvirtintos tokios:
suaugusiam asmeniui su negalia kaina yra 1848 Lt per mėnesį, o suaugusiam asmeniui su sunkia
negalia – 1926 Lt per mėnesį.
2010 m. apskrities viršininko pavaldumo globos įstaigose pageidautų apsigyventi 14
asmenų su proto ir psichine negalia.
Socialinių paslaugų Kelmės rajone teikimo palyginimas su galimybėmis
Įstaiga

Paslaugų
gavėjo
socialinė grupė

Socialinė
paslauga

Socialinės
paslaugos
teikimo
mastas

Socialinės
paslaugos
patenkinimo
mastas

Vijurkų vaikų Tėvų
globos Ilgalaikė ir 41 (2008 m. 100 proc.
globos namai
netekę vaikai
trumpalaikė pabaiga)
socialinė

Galimybės
socialinėms
paslaugoms teikti
Galimybės
ribotos, nes
neužtenka

18
gyvenamųjų
patalpų ploto,
nepakankamas
savivaldybės
finansavimas.
Būtina plėsti
gyvenamųjų
patalpų plotą ir
pritaikyti patalpas
socialinėms
paslaugoms
teikti.

globa

Ratnikų
šeimyna

Laikinai likę be Ilgalaikė
tėvų
globos socialinė
vaikai,
globa
socialinės
rizikos vaikai

8 (2009 m.)

11 proc.

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

Jovitos
Laikinai likę be Ilgalaikė
Kasperavičienės tėvų
globos socialinė
šeimyna
vaikai,
globa
socialinės
rizikos vaikai

6 (2009 m.)

11 proc.

Patalpų pakanka.

Liolių
namai

117 (2008
m.)

100 proc.

Patalpų
didesniam
asmenų skaičiui
šiuo metu nėra.

senelių Senyvo
amžiaus
asmenys,
suaugę
neįgalūs
asmenys

Ilgalaikė
socialinė
globa

Vaikų ir
jaunimo
užimtumo
dienos klubas
„Parama“

Socialinės
Bendrosios
rizikos šeimų, socialinės
socialinės
paslaugos
rizikos
7–18
metų vaikai

48
socialinės
rizikos
šeimų
vaikai, per
dieną
apsilanko
20 vaikų

12 proc. (iš viso
Kelmės rajone
yra 337
socialinės
rizikos šeimose
gyvenantys
vaikai)

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

Kelmės
„Kūlverstuko“
darželiomokyklos
ikimokyklinio
ugdymo
ir
dienos
socialinės
globos
grupė
neįgaliems
vaikams

Vidutinės,
Dienos
sunkios,
socialinė
lengvos
globa
negalios 3–8
metų vaikai

11

45 proc.

Plėsti paslaugų
teikimą
neįgaliems
vaikams su
lengva negalia.

12 proc. (iš viso
Kelmės rajone
gyvena
9950
potencialūs
socialinių

Atsiradus
socialinių
paslaugų
poreikiui
įdarbinami nauji

SBĮ Socialinių Vaikai su
paslaugų
negalia, suaugę
tarnyba
asmenys su
negalia, senyvo
amžiaus

Bendrosios 2890
ir socialinės
priežiūros
paslaugos

19
asmenys,
socialinės
rizikos šeimos
ir asmenys

paslaugų
gavėjai)

lankomosios
priežiūros
darbuotojai.

VšĮ
Kelmės Regėjimo
aklųjų
ir negalią turintys
silpnaregių
asmenys
centras

Bendrosios 134 suaugę
socialinės
ir 5 vaikai
paslaugos,
nariai
socialinių
įgūdžių
ugdymo ir
palaikymo

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

Nepakankamas
savivaldybės
finansavimas
etatams išlaikyti,
patalpų pakanka.

Lietuvos
Neįgalūs
invalidų
asmenys
draugijos
Kelmės rajono
neįgaliųjų
draugija

Bendrosios
socialinės
paslaugos

698

100 proc.

Trūksta lėšų
darbuotojų
etatams,
užimtumui,
įrangai įsigyti.

Neįgalūs
asmenys

Bendrosios
socialinės
paslaugos

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

Patalpos
nepritaikytos
kompleksinę
negalią turintiems
asmenims.
Daugiau paslaugų
nebūtų galimybės
teikti dėl patalpų
ir finansavimo
stokos.
Savivaldybė
finansuoja ūkines
išlaidas.

Bendrosios
socialinės
paslaugos,
socialinių
įgūdžių
ugdymo ir
palaikymo.

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

Nepakanka
finansavimo,
savivaldybė
nefinansuoja
etato, klubo
pirmininku dirba
savanoriškais
pagrindais.
Patalpos – vienas
kambarys.

Lietuvos
sutrikusio
intelekto
žmonių globos
bendrija
„Kelmės viltis“

Kelmės
r. Neįgalūs
cukralige
asmenys
sergančių
klubas „Diabeto
ABC“

21 proc.

Socialinių paslaugų išvystymo normatyvai:
10000 gyventojų tenka
Lietuvoje
vietųi
1. Dienos socialinė globa asmens
namuose ir institucijoje

gavėjųii

10000 gyventojų tenka
Kelmės rajone
vietų

gavėjų

20
1.1. suaugusiems asmenims su
negalia

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
ligoninėje

-

1,1

x

-

-

5,0

x

0,3

x

-

-

4,6

x

-

-

2.5.1. nakvynės namuose

2,9

x

-

-

2.5.2. krizių centruose

1,0

x

-

-

2.5.3. psichologinės bei
socialinės reabilitacijos įstaigose

0,7

x

-

-

9,0

x

1,0

x

-

-

8,5

x

2,1

6,57

14,5

x

31,9
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4.1. suaugusiems asmenims su
negalia,
senyvo
amžiaus
asmenims, vaikams su negalia ir jų
šeimoms
(teikiama
asmens
(šeimos) namuose, socialinės
priežiūros centruose, savarankiško
gyvenimo namuose ir kt.)

4

41,6

-
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4.1.1. suaugusiems asmenims
su negalia

2

31,8

Pagal
poreikį

3

2. Trumpalaikė socialinė globa
institucijoje
2.1. suaugusiems asmenims su
negalia

2.2. vaikams su negalia
2.3. likusiems be tėvų globos
vaikams,
kuriems
nustatyta
laikinoji globa, ir socialinės
rizikos vaikams
2.4. senyvo amžiaus asmenims
2.5.
socialinės
suaugusiems asmenims

3. Ilgalaikė
institucijoje

socialinė

rizikos

6,05

6,05

globa

3.1. suaugusiems asmenims su
negalia
3.2. vaikams su negalia
3.3. likusiems be tėvų globos
vaikams,
kuriems
nustatyta
nuolatinė globa
3.4. senyvo amžiaus asmenims

3,8

13,8

4. Socialinė priežiūra
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4.1.2.
asmenims

senyvo

amžiaus

2

9,0

Pagal
poreikį

18

4.1.3. vaikams su negalia ir jų
šeimoms

x

0,8

Pagal
poreikį

-

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

1,0

43,0

Pagal
poreikį

4.3. socialinės rizikos vaikams
(teikiama socialinės priežiūros
centruose ir kt.)

x

32

Asmens
namuose

24,0

5. Bendrosios socialinės paslaugos

Pagal
poreikį

1,7

Pagal
poreikį

353

5.1. sociokultūrinės paslaugos

x

240,0

Pagal
poreikį

Neįmanoma
išskirti iš
bendrų
paslaugų

5.2. transporto organizavimas

x

13,0

Pagal
poreikį

Per 2007
metus
transporto
paslaugomis
pasinaudojo
81 asmuo,
buvo vežami į
įvairias
respublikos
gydymo,
reabilitacijos
ar rajono
gydymo
įstaigas, 12
kartų
transportas
buvo skirtas
VO.

5.3. kitos bendrosios socialinės
paslaugos (pagal savivaldybių
poreikį)

x

pagal
savivaldybės
gyventojų
poreikį

Pagal
poreikį

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, Kelmės rajone neteikiamos šios socialinės paslaugos:
 Dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje (suaugusiems asmenims su
negalia bei senyvo amžiaus asmenims).
 Ilgalaikės socialinės globos paslaugos neteikiamos vaikams su negalia (apskrities
pavaldumo Ventos pensionate 2008 m. sausio 1 d. buvo 3 Kelmės rajono vaikai),
daug mažesniu kiekiu nei vidutiniškai šalyje šios paslaugos teikiamos suaugusiems
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asmenims su negalia.
 Ilgalaikės socialinės globos paslaugų kiekis Kelmės rajone viršija šalies vidurkį senų
žmonių ir vaikų, netekusių tėvų globos, paslaugų teikimo kiekis;
 Vertinant pagal šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvus, matyti, kad
Kelmės rajone trūksta socialinės priežiūros paslaugų visoms žmonių grupėms
(išskyrus senus asmenis), tačiau nėra stebimas ir didelis poreikis plėtoti šios rūšies
paslaugas.
Išvados:
1) daugiausia įvairių socialinių paslaugų Kelmės rajone gauna seni asmenys;
2) būtina plėtoti dienos socialines globos paslaugas visoms socialinės rizikos
asmenų grupėms (senyvo amžiaus, neįgaliems, vaikams su negalia, socialinės
rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams, socialinės rizikos asmenims);
3) būtina vystyti trumpalaikės globos paslaugas steigiant krizių centrus,
nakvynės namus ar kitas laikino apgyvendinimo įstaigas;
4) plėtoti socialinės priežiūros paslaugas visoms socialinių paslaugų gavėjų
grupėms.
7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje .
Socialinių darbuotojų skaičius
Eil.
Nr.

Įstaigos

Socialinių

iš jų finansuojamų iš darbuotojų
iš viso

valstybės biudžeto

padėjėjų
skaičius

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:

20

11

38

1.1.

biudžetinėse

17

11

38

1.2.

viešosiose

3

-

-

Savivaldybės administracijoje

10

-

-

Iš viso

30

11

38

2.

Kelmės rajono savivaldybėje etatiniais darbuotojais
yra įdarbintos Ratnikų ir
J.Kasperavičienės šeimynų motinos, socialinė darbuotoja Šarkuvienės šeimos motina, taip pat
Ratnikų šeimynoje įdarbintas šeimos tėvas, o J.Kasperavičienės – socialinis darbuotojas darbui
šeimynoje.
8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa
apžvalga.
Vertinant 2009 m. Kelmės 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 nuolatinės slaugos poreikis. Siekiant įgyvendinti
numatytus tikslus SBĮ Socialinių paslaugų tarnyba per 2008–2009 metų laikotarpį įdarbino
6 lankomosios priežiūros darbuotojus, kurie teikia pagalbos į namus paslaugas.
2.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugos socialinės rizikos grupės
šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams savivaldybėje teikiamos tenkinant nustatytus
poreikius. Savivaldybėje socialinės rizikos šeimų sąraše yra 114 šeimų, visoms teikiamos
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.
3. Investicinis projektas „Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas“ įtrauktas į
regioninės plėtros tarybos patvirtintą sąrašą ir numatytas finansavimas. Bendra numatoma
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projekto vertė – 6 286,637 tūkst. Lt, lėšos planuojamos įsisavinti 2010–2013 metais.
Įvykdžius projektą bus patenkinamas dienos socialinės globos paslaugų poreikis senyvo
amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.
4. Renovavus Užvenčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpas, 2008 m. įkurtas
Liolių senelių namų Užvenčio socialinės globos padalinys. Tai pagerino socialinių paslaugų,
teikiamų asmenims su sunkia negalia, kokybę. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos čia
teikiamos 30 paslaugų gavėjų.
5.Vykdomas projektas „Vijurkų vaikų globos namų rekonstravimo ir darbuotojų mokymas“. Bus
renovuotos patalpos, vaikai bus apgyvendinti šeimynose, pagerės socialinių paslaugų teikimo
kokybė.
III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams.
Gerinti socialinės priežiūros paslaugų teikimo kokybę socialinės rizikos grupės šeimoms,
siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų (šeimų) savarankiškumą kasdieninėje veikloje ir kad
šių šeimų vaikai gyventų saugų ir pilnavertį gyvenimą.
Plėsti socialinių paslaugų teikimą šeimoms, kurių vaikams nustatyta laikinoji globa (jie
globojami Vijurkų vaikų globos namuose ar pas globėjus), siekiant grąžinti vaikus į
biologinę šeimą.
Socialinių paslaugų teikimo asmenims su proto negalia plėtra rajono gyventojams.
Dienos socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems neįgaliems
asmenims.
Laikino apgyvendinimo paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims.
10. Priemonių planas.

1 tikslas
Didinti pagalbos į namus kiekį senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai
3
Dėl lėšų trūkumo nauji
etatai nebus steigiami,
nes 2008–2009 m.
buvo įsteigti 6 etatai,
jų darbo užmokesčiui
skirta 105,6 tūkst. Lt

Atsakingi
Laukiamas
vykdytojai
rezultatas
4
5
SBĮ
Socialinių
paslaugų tarnyba

1
2
Didinti pagalbos į Tekti pagalbos į
namus
paslaugų namus paslaugas
kiekį, kad bent 2 seniems,
proc. senų, neįgalių ir neįgaliems ir
vaikų su negalia vaikams su
gautų pagalbos į negalia pagal
namus
paslaugas nustatytą poreikį
(2008 m. tokios
paslaugos
buvo
teikiamos
146
seniems, neįgaliems
ir
vaikams
su
negalia)
2 tikslas
Gerinti socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinės rizikos grupės šeimoms, siekiant kuo
ilgiau išlaikyti šių asmenų (šeimų) savarankiškumą kasdieninėje veikloje ir kad šių šeimų vaikai
gyventų saugų ir pilnavertį gyvenimą
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Uždaviniai

Priemonės

Įvertinti galimybes
paslaugos teikėjams
skirti
visokeriopą
pagalbą
kvalifikacijos kėlimo
srityje.

Organizuoti
socialinių
darbuotojų
mokymus

Organizuoti
socialinių darbuotojų
mokymą
ir
kvalifikacijos kėlimo
kursus.

Gerinti socialinių
įgūdžių ugdymo
ir palaikymo
socialinės rizikos
šeimoms ir jose
gyvenantiems
vaikams teikiamų
paslaugų kokybę
(2009 m. Kelmės
rajone paslaugas
gavo 114
socialinės rizikos
šeimų, jas teikė
11 socialinių
darbuotojų,
vidutiniškai po 11
šeimų kiekvienam
darbuotojui)

Lėšos, Lt,
finansavimo
šaltiniai
ES lėšos

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas.

Kelmės
rajono Organizuoti
savivaldybės
mokymai.
administracijos
SBĮ
Socialinių
paslaugų tarnyba

SBĮ Socialinių
paslaugų tarnyba

Socialiniai
darbuotojai
darbui
su
socialinės rizikos
grupės šeimomis
pagerina
savo
gebėjimus
ir
žinias apie darbą
su
socialinės
rizikos šeimomis.

3 tikslas
Plėtoti dienos socialinės globos paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems, ypač psichikos negalią
turintiems asmenims
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos, Lt,
Atsakingi vykdytojai
finansavimo
šaltiniai
Įkurti dienos globos Rekonstrukcijos
Bendras
Liolių senelių namai
padalinį Alzheimerio darbų techninio biudžetas
6
ir
senatvine projekto
286,637 Lt, iš
demencija
rengimas,
Kelmės rajono
sergantiems
paraiškos
savivaldybės
asmenims
teikimas
ES 4.205,755 Lt
lėšoms gauti.
bei ES SF lėšų
2 080,882 Lt

Laukiamas
rezultatas.
Liolių
senelių
globos namuose
įkurtas 20 vietų
dienos
globos
padalinys,
rekonstruotas
pagrindinis
pastatas.
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Praplėsti teikiamų
dienos socialinės
globos paslaugų kiekį
neįgaliems vaikams

Renovuoti
dalį
mokyklosdarželio patalpų ir
įkurti užsiėmimų
ir sporto kambarį
neįgaliems
vaikams

Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija, Kelmės
„Kūlverstuko“
darželis-mokykla

Kelmės
„Kūlverstuko“
darželyjemokykloje
neįgalių
vaikų
ikimokyklinio
ugdymo
ir
socialinės globos
grupėje
bus
ugdomi
visi
pageidaujantys
neįgalūs vaikai.

4 tikslas
Vystyti ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo kokybės gerinimo programą

senyvo

amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos, Lt,
finansavimo
šaltiniai

Liolių
senelių
namuose ir Užvenčio
socialinės
globos
padalinyje teikiamų
socialinių paslaugų
kokybės gerinimas

Organizuoti
socialinių
darbuotojų,
socialinių
darbuotojų
padėjėjų,
buhalterių
mokymus
kvalifikacijos
kėlimo kursus

3

Atsakingi vykdytojai

tūkst. Lt iš Liolių senelių namai
tikslinių lėšų

Laukiamas
rezultatas.
Pagerės teikiamų
socialinės globos
paslaugų kokybė.

ir

5 tikslas
Teikti visokeriopą ir kvalifikuotą pagalbą moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto
Uždaviniai

Priemonės

Plėsti
teikiamų
socialinių paslaugų
mastą moterims ir
vaikams,
nukentėjusiems nuo
smurto

Teikti paraišką
projektui
„Kompleksinė
socialinė pagalba
smurto šeimoje
aukoms“
Teikti paraišką
projektui
„Kompleksinės
socialinės
paramos visai
šeimai Kelmės
mieste“

Lėšos, Lt,
finansavimo
šaltiniai
45 tūkst. Lt
Iš Socialinės
apsaugos ir
darbo

Atsakingi vykdytojai
Kelmės
savivaldybės
administracija

rajono Visi nuo smurto
nukentėję vaikai
ir moterys gaus
Paramos šeimai centras atitinkamą
pagalbą.

ministerijos
42,32 tūkst. Lt iš
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos

Laukiamas
rezultatas.

Kelmės
rajono
savivaldybės
administracijos
SBĮ
Socialinių
paslaugų
tarnyba,
vaikų ir jaunimo
užimtumo dienos
klubas „Parama“
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6 tikslas
Teikiant socialines paslaugas aktyviai bendradarbiauti su kitomis rajono institucijomis ir
organizacijomis (darbo birža, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, policija, mokyklomis, Psichikos
sveikatos centru, VO ir kitomis).
Uždaviniai

Priemonės

Skatinti
rajono
įstaigų
bendradarbiavimą
teikiant
socialines
paslaugas

Bendradarbiauti
su Kelmės rajono
VO teikiant
socialines
paslaugas,
telkiant
savanorius
socialiniam
darbui bei
koordinuojant jų
veiklą
Bendradarbiauti
su Kelmės rajono
darbo birža,
skatinti užimtumą

Bendradarbiauti su
Jungtinių Tautų
tarptautinės
organizacijos plėtros
tinklo Jungtinių
Tautų vystymo
programa Lietuvoje,
organizuoti
mokymus asmenims,
patiriantiems
socialinę atskirtį,
padidinti galimybes

Bendradarbiaujant
su mokyklomis,
policija, vaiko
teisių apsaugos
skyriumi, skatinti
informacijos
pasikeitimą apie
socialines
problemas ir šių
problemų
kompleksinį
sprendimą
Partnerio teisėmis
dalyvauti
organizacijos
„Jungtinių Tautų
vystymo
programa
Lietuvoje“
projekto
„RENKAMĖS
MES: Profesijas
ir savanorystę“
veikloje

Lėšos, Lt,
finansavimo
šaltiniai
38 tūkst. Lt,
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Atsakingi vykdytojai

5,6 tūkst. Lt,
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija, Kelmės
rajono darbo birža

Kelmės
savivaldybės
administracija

Kelmės
savivaldybė,
paslaugų
mokyklos,
Vaiko teisių
skyrius

ES Struktūrinių
fondų lėšos,
bendra projekto
vertė 1 827,104
tūkst. Lt.

Laukiamas
rezultatas.

rajono Padidėjęs
socialinių
paslaugų teikimo
mastas.

rajono
socialinių
įstaigos,
policija,
apsaugos

Jungtinių Tautų (JT)
plėtros tinklas
Jungtinių Tautų
vystymo programa
Lietuvoje

Sumažėjęs
registruotų
bedarbių
ir
darbingo amžiaus
gyventojų
santykis
Pagerėjęs
informacijos
perdavimas,
sukurta
bendradarbiavimo
schema.

Organizacijos
„Jungtinių Tautų
vystymo
programa
Lietuvoje“
vykdoma asmenų
atranka ir
mokymas ( 2 sav.
– 80 ak. val.)
pagal neformalią
dekoratyvinės
tekstilės mokymo
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įsidarbinti socialinių
paslaugų, vaikų
priežiūros sektoriuje
Bendradarbiauti su
Jungtinių Tautų
vystymo programa
(JTVP), tarptautinės
organizacijos, teisėtai
veikiančios
Lietuvoje, biuru,
organizuoti
mokymus
specialistams,
siekiant
kompleksinio
požiūrio į socialinę
atskirtį ir rizikos
grupės formavimą
bei profesinės
kompetencijos
didinimą
Bendradarbiauti su
viešąja įstaiga
Šeimos santykių
institutu, siekiant
spręsti rajone vaikų
(nuo 14 metų)
užimtumo ir (ar)
įtraukimo į darbo
rinką galimybių
didinimą

Bendradarbiauti su
Šiaulių darbo rinkos
mokymo ir
konsultavimo
tarnyba, siekiant
gerinti socialinės
rizikos šeimos narių
integraciją į darbo
rinką

programą
savivaldybėje.
Partnerio teisėmis
dalyvauti
organizacijos
Jungtinių Tautų
vystymo
programa
Lietuvoje projekte
„KAIP:
kompleksinis
atsakas į
problemas“

ES Struktūrinių
fondų lėšos,
bendra projekto
vertė 1 220,33
tūkst. Lt.

Jungtinių Tautų (JT)
plėtros tinklas,
Jungtinių Tautų
vystymo programa
Lietuvoje

Bus keliamas
socialinių
darbuotojų,
savanorių ir kitų
specialistų
gebėjimas
kompleksiškai
spręsti socialinės
integracijos ir
integracijos į
darbo rinką
problemas,
vadinasi, ypač
svarbus rezultatų
ilgalaikiškumas
bei kokybė.

Partnerio teisėmis
Vijurkų vaikų
globos namai
dalyvaus vykdant
projektą „Vaikų
(nuo 14 metų)
užimtumo ir (ar)
įtraukimo į darbo
rinką galimybių
didinimą: naujas
specialistų
veiklos modelis
Partnerio teisėmis
keturios
seniūnijos
dalyvaus vykdant
projektą
„Kokybiška
socialinės rizikos
šeimos narių
integracija į darbo
rinką“

ES Struktūrinių
fondų lėšos,
bendra projekto
vertė 6 528,71
tūkst. Lt

Viešoji įstaiga Šeimos
santykių institutas

Padidės vaikų (
nuo 14 metų)
užimtumo ir (ar)
įtraukimo į darbo
rinką galimybės.
Darbuotojai,
dirbantys su
globojamais
vaikais, bus
mokomi pagal
naujas metodikas.

ES Struktūrinių
fondų lėšos,
bendra projekto
vertė
6 555, 58 tūkst.
Lt

Šiaulių darbo rinkos
mokymo ir
konsultavimo tarnyba

Išmokyti
socialiniai
darbuotojai,
dirbantys
seniūnijoje su
socialinės rizikos
grupės šeimomis.

7 tikslas
Organizuoti socialinių paslaugų teikimą bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos (Lt),
finansavimo
šaltiniai
Skatinti
rajono Nustatyti, kokias Poreikis –
socialinių paslaugų socialines
Lietuvos aklųjų
plėtrą, perkant jas iš paslaugas
gali ir
silpnaregių
visuomeninių
teikti VO
sąjungos Kelmės
organizacijų.
skyriui 22 tūskt.
Nustatyti, kokia
Į Kelmės rajono tvarka bus
Lt.
savivaldybės
Lietuvos
teikiamos

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Kelmės
rajono
savivaldybės
administracijos
SBĮ
socialinių
paslaugų tarnyba

Kelmės
rajono
visuomeninės
organizacijos
aktyviai
dalyvauja teikiant
socialines
paslaugas.
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socialinių paslaugų socialinės
planą
įtraukti paslaugos VO
Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos
Kelmės
filiale
teikiamas paslaugas:
informavimo,
konsultavimo,
transporto
organizavimo,
sockultūrines
paslaugas,
asmens higienos ir
priežiūros
organizavimo,
pagalbos į namus.
Taip pat įrašyti į
sąrašą
Lietuvos
invalidų
draugijos
Kelmės
skyriuje
teikiamas paslaugas:
informavimo,
konsultavimo,
sockultūrines
paslaugas,
asmens higienos ir
priežiūros
organizavimo,
pagalbos į namus.

invalidų
draugijos
Kelmės rajono
neįgaliųjų
draugijai 5 tūkst.
Lt
ūkinėms
organizacijos
išlaidoms.
Kelmės
r.
cukralige
sergančių klubui
„Diabeto ABC“
4
tūkst.
Lt
ūkinėms
organizacijos
išlaidoms.
Lietuvos
sutrikusio
intelekto žmonių
globos bendrijai
„Kelmės viltis“ 3
tūkst. Lt
ūkinėms
organizacijos
išlaidoms.

8 tikslas
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių
socialinės globos paslaugas, materialinę bazę
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos, Lt,
Atsakingi
Laukiamas
finansavimo šaltiniai
vykdytojai
rezultatas
Gerinti
socialinės Parengti paraiškas Valstybės,
Kelmės rajono
Parengti
globos
paslaugų pagal
„Vietos savivaldybės lėšos
savivaldybės
projektus
kokybę
plėtros 2008-2014
administracija,
„Vijurkų vaikų
metų strategiją“
Vijurkų vaikų
globos namų
Vijurkų
vaikų
globos namų
stadiono ir sporto
globos
namų
administracija
aikštelės
stadionas
ir
atnaujinimas“.
aikštelės
atnaujinimas

Pradėtas
įgyvendinti

EEE ir Norvegijos
finansiniai

Kelmės
rajono Paruošta
rekonstrukcijos
savivaldybės
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investicinis
mechanizmai –
projektas
100789 Lt, valstybės
„Vijurkų
vaikų lėšos – 215 975 Lt,
globos
namų savivaldybės lėšos –
renovacija
ir 215 975Lt
personalo
mokymai“

administracija.
Vijurkų vaikų
globos namų
administracija

Parengti
ir
įgyvendinti
projektą „Vijurkų
vaikų
namų
sporto
salės
rekonstrukcija“
Kaimo plėtros
pagal
Lietuvos
programai skirtos
kaimo
plėtros
lėšos
2007-2013
m.
programos
priemonę „kaimo
atnaujinimas
ir
plėtra“ planavimo
būdu.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija,
Vijurkų vaikų
globos namų
administracija

techninė
dokumentacija,
paskelbtas
konkursas darbų
vykdymui,
pradėta pastato
rekonstrukcija.
Parengtas
projektas
„Vijurkų vaikų
namų sporto salės
rekonstrukcija“.
Suremontuota
sporto
salė,
pagerėjo
vaikų
užimtumo
kokybė.

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2009 m.
Eil.
Nr.
1
1.
1.1
2.
3.

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes
2
Ilgalaikė socialinė globa
Ilgalaikė socialinė globa neįgaliems
asmenims
Trumpalaikė socialinė globa
Kitos socialinės paslaugos (įrašykite)

Socialinės globos įstaiga

3
Aukštelkės pensionatas
Ventos pensionatas
Vaikų globos namai „Šaltinis“
-

Mastas
(vietų
sk.)
4
6
3
3
2
-

IV. FINANSAVIMO PLANAS
12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai.
Tūkst. Lt
Eil.
Nr.

1
1.

Socialinių paslaugų
finansavimo šaltiniai

2
Savivaldybės biudžeto

Pagal
faktines
išlaidas
praėję
2007 m.

3
3530,9

Pagal planines išlaidas

praėję
2008 m.

4
30150,55

praėję
2009 m.

5
31178,3

planuojami
2010 m.
(poreikis)

6
34237,23

įstaigai
siūlomos
lėšos
2010 m.
(projektas)
21422
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1.1.
2.

2.1.

2.2.
2.3.
3.

4.
5.

6.

išlaidos socialinėms
paslaugoms, tūkst. Lt

(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)

palyginti
su
bendru
savivaldybės biudžetu, proc.
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
specialiosios
tikslinės
dotacijos, tūkst. Lt
iš jų:
socialinės rizikos šeimų
socialinei priežiūrai
organizuoti
asmenų su sunkia negalia
socialinei globai organizuoti
vaikų globos (rūpybos)
išmokoms
ES struktūrinių fondų lėšos,
tūkst. Lt

5,7

3,5

3,2

4,6

796,8

736,7

912,6

619,69

159,1

235,0

230,2

222,44

456,5

323,9

432,8

240

181,2

177,8

249,6

157,25

-

-

Asmenų
mokėjimai
už
socialines paslaugas, tūkst. Lt
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
socialinių
paslaugų
infrastruktūros
plėtros programai skirtos lėšos
Kitos lėšos, tūkst. Lt
Iš viso, tūkst. Lt

530,31

764,01

809,7

854,4

570

-

-

-

2,6
5430,61

4,2
31655,46

4,5
32905,10

1,5
36748,92

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

Liolių
senelių
namų
dienos socialinės
globos padaliniui
įkurti

1040,5

Vijurkų vaikų globos namams 2010 m. lėšos pagal poreikį mažinamos 25 proc., Liolių
senelių namams – 25 proc., Socialinių paslaugų tarnybai – vidutiniškai 27,5 proc.
12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas.
Lyginant 2008 m. Kelmės rajono savivaldybės biudžeto išlaidas socialinėms paslaugoms su
2009 m. ta pačia išlaidų grupe, matyti, kad jos padidėjo 1249,64 tūkst. Lt. 2009 m. pabaigoje
socialinių paslaugų įstaigoms papildomai buvo skirta 86,744 tūkst. Lt.
13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai.

1.

Socialinių paslaugų pirkimas

Lėšos
(tūkst. Lt arba proc.)
2008
2009
metai
metai
313,5
311,78

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas

225,2

Eil.
Nr.

Finansavimo būdai

222,7
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2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

iš jo:
savivaldybės pavaldumo įstaigoms
apskričių viršininkų įstaigoms (regioninių socialinių paslaugų
įstaigoms) pagal lėšų kompensavimo sutartis
visuomeninių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos visuomeninėms organizacijoms
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
Iš viso

134,6
90,6

29,5
193,2

0
34
4,2
576,9

0
40
1,5
575,98

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai .
Įkūrus Liolių senelių namų Užvenčio socialinės globos padalinį, buvo įdarbinta 20,75
etatinio darbuotojo, kurio darbo užmokesčiui planuojamos lėšos sudaro 314,991 tūkst. Lt (be
Sodros išmokų), o darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų darbo užmokesčio didinti įstaigoje
neplanuojama.
Vijurkų vaikų globos namams auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų ( nuo 2010 m. sausio 1 d.
auklėtojų pareigybių nėra, yra socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai) darbo
užmokesčiui didinti 2010 m. lėšų nėra.
Socialinių paslaugų tarnybos socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų darbo
užmokestis 2010 m. nebus didinamas, planuojama sumažinti 40 proc. mokos fondą.
Socialiniams darbuotojams darbui su socialinės rizikos grupės šeimomis darbo užmokesčiui
didinti lėšų iš valstybės ir iš savivaldybės biudžeto lėšų neskirta.
Kelmės „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės
globos grupės neįgaliems vaikams prižiūrėti darbuotojų darbo užmokesčiui didinti lėšų skirti
neplanuojama.
Pagal pateiktus kitų Kelmės rajono socialinių paslaugų įstaigų duomenis socialinių
darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijai kelti reikės 4 tūkst. Lt.
15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių
finansavimu.
Kelmės rajono savivaldybėje gyvena gana daug asmenų, kuriems reikalinga socialinė
parama ir įvairios socialinės paslaugos. Natūralu, kad savivaldybė neturi tiek finansinių išteklių, jog
visiems esamiems ir potencialiems socialinių paslaugų gavėjams galėtų užtikrinti aukštos kokybės
socialinių paslaugų teikimą, todėl išskiriamos prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys:
1. Pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams.
2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugos socialinės rizikos grupės
šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams.
3. Dienos socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.
4. Socialinės priežiūros paslaugų (apgyvendinimo nakvynės namuose, laikino
apnakvindinimo) vystymas asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių neturi kur ar nesugeba
gyventi vieni.
5. Trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su proto negalia.
15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas
Kelmės rajono savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų detalus įvertinimas
pateikiamas 6.1. skyriuje, toliau pateikiamas šio skyriaus apibendrinimas, t.y. Kelmės rajono
socialinių paslaugų palyginimas su šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvais.
Kelmės rajone neteikiamos šios socialinės paslaugos:
 Dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje (suaugusiems asmenims su
negalia bei senyvo amžiaus asmenims).
 Ilgalaikės socialinės globos paslaugos neteikiamos vaikams su negalia (joms čia nėra
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ir didelio poreikio, esant reikalui vaikai nukreipiami į apskrities pavaldumo įstaigas –
Ventos pensionatą ir kt.), daug mažesniu kiekiu nei vidutiniškai šalyje šios paslaugos
teikiamos suaugusiems asmenims su negalia.
 Ilgalaikės socialinės globos paslaugų kiekis Kelmės rajone viršija šalies vidurkį,
senų žmonių ir vaikų, netekusių tėvų globos, paslaugų teikimo kiekį.
 Pagal šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvus Kelmės rajone trūksta
socialinės priežiūros paslaugų visoms žmonių grupėms (išskyrus senus asmenis),
tačiau realaus poreikio joms plėtoti nėra – kol kas patenkinami beveik visi gauti
asmenų prašymai, išskyrus asmenų su proto negalia.
Trūkstamų socialinių paslaugų teikimui plėtoti parengtas ir į Kelmės rajono savivaldybės
plėtros planą 2007–2012 metams įtrauktas projektas, kuriame numatyti konkretūs darbai, pasiekimo
indikatoriai, atsakingos institucijos, įgyvendinimo laikotarpis bei lėšų poreikis.
Parengtas ir patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos
planas.
2009–2010 m. ES struktūriniams fondams finansuoti bus teikiamas investicinis projektas
„Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas“, gavus finansavimą bus įsteigtas dienos
centras.
2008 m. ES struktūriniams fondams finansuoti parengtas projektas „Socialinių paslaugų
centro įkūrimas“, tačiau dėl lėšų stygiaus projekto įgyvendinimas nukeltas vėlesniam laikotarpiui.
2009–2010 m. vykdomas projektas „Vijurkų vaikų globos namų renovacija ir personalo
mokymai“ pagal Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo sutartį.
2008–2009–2010 m. Socialinės paramos skyrius, kaip partneris su vaikų ir jaunimo
užimtumo dienos klubu „Parama“, dalyvauja teikiant paraišką Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos organizuotam konkursui, kad būtų įgyvendintas projektas „Kompleksinė socialinė
parama visai šeimai Kelmės rajone“, 2010 m. gauta 42,32 tūkst. Lt.
Socialinės paramos skyrius, kaip partneris su Paramos šeimai centru, dalyvavo teikiant
paraišką
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotam konkursui, kad būtų
įgyvendinamas projektas „Kompleksinė socialinė pagalba smurto šeimoje aukoms“.
V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ
16. Socialinių paslaugų plėtros vizija.
Socialinių paslaugų teikimas užtikrintas visų Kelmės rajono socialinių žmonių grupių
asmenims ir jų šeimoms.
17. Prognozuojamos socialinės paslaugos:
17.1. dienos socialinės globos paslaugos Liolių senelių namuose pagyvenusiems ir
neįgaliems – 30 asmenų;
17.2. dienos socialinės globos paslaugos Alzheimerio ir senatvine demencija
sergantiems asmenims Liolių senelių globos namuose – 20 asmenų;
17.3. dienos socialinė globa „Kūlverstuko“ darželyje-mokykloje neįgaliems vaikams –
papildomai 8 vaikams;
17.4. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms,
jose gyvenantiems vaikams, tėvų mokymai, padedantys nepatekti į socialinės rizikos šeimų gretas –
siekti, kad visos socialinės rizikos šeimos gautų kokybiškas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugas;
17.5. socialinės paslaugos vaikams, jų šeimoms, nukentėjusiems nuo smurto, šiuo metu
teikiamų paslaugų mastą padidinti 50 proc. ir pasiekti, kad visi vaikai ir moterys, nukentėję nuo
smurto, gautų jų poreikius atitinkančią pagalbą;
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17.6. vystyti laikino apgyvendinimo paslaugas moterims, nukentėjusioms nuo smurto,
asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ar atsidūrusiems kritinėje situacijoje, steigiant
savarankiško gyvenimo namus ar nakvynės namus.
18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis.
Pagal praėjusių metų savivaldybės biudžeto išlaidų, skiriamų socialinėms paslaugoms,
lėšų augimo nėra, tačiau metų pabaigoje yra skiriamos papildomos lėšos socialinių paslaugų
įstaigoms, taip pat skiriamos lėšos iš nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms
išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti. Lyginant su 2007 m., 2009 m. savivaldybės
lėšos socialinių paslaugų įstaigoms padidėjo nežymiai. Susiklosčius sudėtingai ekonominei
situacijai, 2010 m. augimas nenumatomas, patvirtinus biudžetą gali būti taip, kad 2010 m. biudžeto
dalis, tenkanti socialinių paslaugų finansavimui, sudarys tik 2,9 proc.
19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams.
Ištekliai, reikalingi socialinėms paslaugoms teikti:
19.1. socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų darbo užmokesčiui kelti – prognozuojama
išlaikyti 2009 m. lygį, kvalifikacijai tobulinti – 5 tūkst. Lt.
19.2.Išlaidų, skiriamų socialinėms paslaugoms, didėjimas:
19.2.1. naujai įkurtų darbo vietų Liolių senelių namų Užvenčio socialinės globos
padalinyje darbo užmokesčiui reikės 314,99 tūkst. Lt;
19.2.2. pagalbos į namus paslaugų plėtrai – papildomiems
socialinių darbuotojų
etatams įsteigti, kad pagalbos į namus paslaugas būtų galima teikti papildomai, lėšų skirti
neplanuojama;
19.2.3. darbui su socialinės rizikos šeimomis papildomai reikėtų 467 tūkst. Lt per
metus (iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų);
19.2.4. dienos socialinės globos pagyvenusiems ir neįgaliems – 2 402,704 tūkst. Lt iš
Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir ES SF lėšų;
19.2.5. dienos socialinės globos Alzheimerio ir senatvine demencija sergantiems
asmenims – 6 286,637 tūkst. Lt, 4 205,755 tūkst. Lt – iš Kelmės rajono savivaldybės
administracijos ir ES SF lėšų;
19.2.6. dienos socialinė globa neįgaliems vaikams – 112,32 tūkst. Lt;
socialinių paslaugų, skirtų vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimoms, – 27
tūkst. Lt (nuolatiniam psichologo etatui įsteigti);
19.2.7. laikino apgyvendinimo paslaugoms plėtoti – 300 tūkst. Lt iš Kelmės rajono
savivaldybės administracijos ir ES SF lėšų.
19.3. Socialinių paslaugų teikimas bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis
– 40 tūkst. Lt.
20. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas
mastas.
Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines grupes)
Mastas (vietų skaičius)
Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią
10
(sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų),
ilgalaikė socialinė globa asmenims (jaunuoliams), turintiems proto negalią
(sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų).
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams, turintiems proto ir fizinę 2
negalią
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VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai.
Kelmės rajono socialinių paslaugų plano įgyvendinimą prižiūrės Kelmės rajono
savivaldybės 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.
Kelmės rajono socialinių paslaugų planas bus vertinamas baigiantis kalendoriniams metams.
Plano vertinimo rezultatai turės būti aptariami su socialinių paslaugų įstaigų vadovais, Kelmės
rajono savivaldybės 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 analizė, numatytų vykdyti priemonių
efektyvumas.
Atliekant plano peržiūrą bus vertinamas plano ir jo priemonių tikslingumas, atsižvelgiant į
kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos socialinių paslaugų planui
įgyvendinti, tikslams pasiekti.
Vertinant socialinių paslaugų planą bus žiūrima, ar pasiekti laukiami rezultatai, ar
įgyvendinamos visos priemonės laukiamiems rezultatams pasiekti, ar skirtos numatytos lėšos.
Analizuojami veiksniai, kurie gali turėti reikšmės numatytiems rezultatams pasiekti, ir numatomos
priemonės jiems pašalinti ar minimalizuoti.
Ar efektyviai vykdomos numatytos priemonės, bus sprendžiama pagal socialinės apsaugos ir
darbo ministro tvirtinamus socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijus.
Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūra bus derinama su savivaldybėje nustatyta
bendra strateginio plano stebėsenos tvarka.

i

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

