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1. Bendra informacija
Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas parengtas remiantis 2006 m.
lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 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“ bei 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 prioritetą: „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.
Šio plano tikslai ir uždaviniai atitinka ir Kelmės rajono savivaldybės plėtros programos
2007 – 2012 metams parengto projekto prioritetus ir priemones:
• socialinių paslaugų centro įkūrimas;
• bendradarbiavimas su Kelmės rajono nevyriausybinėmis organizacijomis teikiant socialines
paslaugas, telkiant savanorius socialiniam darbui ir koordinuojant jų veiklą;
• Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas;
• Kelmės rajono nestacionarių socialinių paslaugų ir įstaigų tinklo plėtra;
• Savarankiško gyvenimo namų steigimas Kelmės rajone;
• Vijurkų vaikų globos namų renovacija ir personalo mokymas.
• Liolių senelių namų Užvenčio socialinės globos padalinio įkūrimas.
2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai
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Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
 didinti lankomosios priežiūros apimtis seniems ir neįgaliems asmenims;
 didinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų apimtis namuose socialinės rizikos
šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams, siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų
savarankiškumą kasdieninėje veikloje;
 plėtoti dienos socialines paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems, ypatingai psichikos ir proto
negalią turintiems asmenims, socialinės rizikos asmenims, šeimoms ir jose gyvenantiems
vaikams, 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;
 socialinių paslaugų teikime aktyviai bendradarbiauti su kitomis rajono institucijomis ir
organizacijomis (darbo birža, vaiko teisių apsaugos tarnyba, policija, mokyklomis, psichikos
sveikatos centru, NVO ir kitomis);
 organizuoti socialinių paslaugų, kurios neteikiamos rajono savivaldybėje, pirkimą iš
nevyriausybinių organizacijų;
 bendruomenės centrų plėtra seniūnijose.
3. Socialinių paslaugų plano rengėjai
Eil. Nr.

1.

Socialinių paslaugų plano rengėjų
ir rengiant planą dalyvavusiųjų
vardai, pavardės
Reda Každailienė

2.

Sigita Ivanauskienė

Darbovietė

Pareigų pavadinimas

Kelmės
r.
savivaldybės Vedėja
Socialinės paramos skyrius
Kelmės
r.
savivaldybės Vyriausioji specialistė
Socialinės paramos skyrius

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
39150
14090
25060
8916
2947
7565
302
15

3.

Socialinės rizikos šeimos

126

4.

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

387
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4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai
Kelmės rajono savivaldybėje pagrindinis socialinių paslaugų teikėjas yra Kelmės rajono
savivaldybės biudžetinė įstaiga Socialinių paslaugų tarnyba. Ji organizuoja gyventojų aprūpinimą
techninės pagalbos priemonėmis, teikia lankomosios priežiūros, transporto, maitinimo
organizavimo, būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugas. Remiantis 2006 m. įstaigos veiklos ataskaita,
savivaldybėje kasmet didėja lankomosios priežiūros bei globos lovų, finansuojamų iš savivaldybės
biudžeto lėšų, paslaugų poreikis. Statistikos departamento duomenimis lankomosios priežiūros
paslaugų mastai nuo 2003 m. iki 2005 m. padidėjo du kartus. Globos lovomis, finansuojamomis iš
savivaldybės biudžeto lėšų, dažniausiai naudojasi socialiai remtini, nemokūs asmenys.
Lankomosios priežiūros ir globos lovų poreikį labiausiai sąlygoja 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 bedarbių ir darbingo
amžiaus asmenų santykis rajone išlieka net du kartus didesnis nei vidutiniškai šalyje. Bedarbystė
yra viena iš pagrindinių socialinių problemų atsiradimo priežasčių. Netekus darbo, prarandamas
pagrindinis pragyvenimo šaltinis, atsiranda įtampa šeimoje, kurią bandoma slopinti netinkamais
būdais – svaigalais, prasideda smurtas, vaikų nepriežiūra. Socialinės rizikos šeimų ir jose
gyvenančių vaikų skaičius Kelmės rajone, priešingai nei visoje šalyje, nežymiai didėja (2006 m.
buvo 2 šeimomis bei 22 vaikais daugiau nei 2005 m.), auga globojamų vaikų šeimose ir
institucijose skaičius. Tai sąlygoja socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms, jose
gyvenantiems vaikams didėjantį poreikį.
Kelmės rajone nėra nė vienos laikino apgyvendinimo įstaigos, todėl asmenys, grįžę iš
įkalinimo įstaigų, ar asmenys, atsidūrę kritinėje situacijoje, neturi laikinai kur apsistoti, išspręsti
susidariusių socialinių problemų.
Kaip ir daugelyje kitų savivaldybių, Kelmės savivaldybėje susiduriama su neįgalių, vyresnių
nei 21 m. amžiaus asmenų ugdymu, laisvalaikio leidimu, nes nėra įstaigos, kurioje šios grupės
asmenys gautų socialinę ar pedagoginę pagalbą. Psichikos negalią turintys neįgalieji, praradę
bendravimo, darbinius įgūdžius, susiduriantys su kitomis socialinėmis problemomis, gali lankytis
Kelmės psichikos sveikatos centro užimtumo kambaryje, tačiau savo paslaugų apimtimis jis taip pat
nepatenkina viso poreikio.
2006 m. Kelmės rajone užregistruoti 22 smurto atvejai prieš vaikus, tačiau tik 10 atvejų
buvo suteikta psichologinė pagalba (5 atvejais vaikui, 5 atvejais šeimai). Reikėtų plėsti pagalbos
mastą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ypatingai mergaitėms, nukentėjusioms nuo seksualinio
smurto (2006 m. 6 seksualinio smurto atvejai nuo svetimų suaugusių prieš mergaites).
2007 m. pradėjo veikti ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupė neįgaliems
vaikams, kuri įsikūrė Kelmės „Kūlverstuko“ darželyje – mokykloje. Šioje grupėje ugdomi ir dienos
socialinės globos paslaugas gauna 10 vaikų, tačiau yra daug tėvų, pageidaujančių leisti vaikus į šią
grupę, todėl ateityje reikėtų didinti grupėje globojamų vaikų skaičių, teikti paslaugas ir vyresnio
amžiaus nei 8 metų neįgaliems vaikams.
4.3. Kiti rodikliai
Rodiklis
Migracijos
saldo
(tarptautinė ir
vietinė)
Nedarbo lygis
Nedarbo lygis
moterys
Nedarbo lygis

Kelmės rajono savivaldybė
2004
2005
2006
-317
-384
-304

2004
-9612

Lietuva
2005
-8782

2006
-4857

10,53
9,9

7,32
7,59

6,44
7,36

11,4
11,8

8,3
8,3

5,6
5,4

2,28

0,96

5,61

11,0

8,2

5,8

4
vyrai
Nedarbo lygis
15 – 24 metų
Registruotų
bedarbių
ir
darbingo
amžiaus
gyventojų
santykis
Užimtumo
lygis
Moterų
Vyrų
Socialinės
pašalpos
gavėjai
Socialinių
pašalpų gavėjų
procentas nuo
bendro
gyventojų
skaičiaus
Išlaidos
pašalpoms,
tūkst. Lt
Tenka vienam
gyventojui, Lt

2,28

0,96

1,35

22,5

15,7

9,8

11,7

8,2

6,2

6,8

4,8

3,4

60,4

61,6

62,8

61,1

62,6

63,6

58,4
62,4
2248

59,4
63,8
1705

61,4
64,2
*

57,8
64,6
83463

59,4
66,0
54145

61,0
66,3
*

5,6

4,3

*

2,4

1,6

*

1832,6

1669,1

*

69600,1

52821,9

*

45,6

42,0

*

20,2

15,4

*

*duomenys nepateikiami
Kaip matyti iš duomenų, pateiktoje lentelėje, Kelmės rajone bendras nedarbo lygis bei
moterų nedarbo lygis didesnis nei šalyje, o užimtumo lygis tiek bendras, tiek moterų ir vyrų yra
mažesnis nei vidutinis šalies.
Analizuojant socialinių pašalpų gavėjus, matyti, kad Kelmės rajone jų procentas lyginant su
bendru gyventojų skaičiumi žymiai didesnis nei vidutiniškai šalyje, o pagal skiriamas pašalpų
sumas vienam gyventojui beveik 3 kartus lenkia šalies vidurkį.
Socialinių paslaugų plėtotė bei bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, užimtumo
skatinimas turi būti vienas pagrindinių siekių, padedančių rajono gyventojams gyventi savarankišką
gyvenimą Kelmės rajono savivaldybėje.

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

Eil.
Nr.

1.
1

Socialinių paslaugų įstaigos
tipas pagal žmonių socialines
grupes1

Socialinės globos namai

Socialinių paslaugų
įstaigos pavadinimas

Liolių senelių namai

Pavaldumas2

savivaldy

Vietų (gavėjų3)
skaičius
iš viso iš jų
finansuoja
mų
savivaldyb
ės
125
125

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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Vijurkų vaikų globos namai
Ratnikų šeimyna
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

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.)

Šeimyna „Šv. Pranciškaus
žiedeliai“
Kelmės „Kūlverstuko“
darželio- mokyklos
ikimokyklinio ugdymo ir
dienos socialinės globos
grupė neįgaliems vaikams
BĮ Socialinių paslaugų
tarnyba
Vaikų ir jaunimo užimtumo
dienos klubas „Parama“
VŠĮ Aklųjų ir silpnaregių
centras
Paramos šeimai centras

Lietuvos Samariečių
bendrija Kelmės skyrius
Lietuvos „Raudonojo
Kryžiaus“ draugija Kelmės
skyrius
Lietuvos invalidų draugijos
Kelmės rajono neįgaliųjų
draugija
Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos
bendrija „ Kelmės Viltis“
„Gelbėkit vaikus“
Kelmės rajajono cukralige
sergančių klubas „Diabeto
ABC“

bės
savivaldy
bės
savivaldy
bės
savivaldy
bės

42

42

6

6

6

6

-

-

10

10

savivaldy
bės

110

110

savivaldy
bės
Viešoji
įstaiga
Religinė
bendruo
menė
NVO

48

48

20

20

30

-

40

40

NVO

8689

-

NVO

40

40

NVO

10

10

NVO
NVO

30
20

20
20

savivaldy
bės

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo
savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis
Daugiausia Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų yra įsikūrusių Kelmės
mieste (Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, BĮ Socialinių
paslaugų tarnyba, Kelmės „Kūlverstuko“ darželyje- mokykloje 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, Vijurkų vaikų globos namai, Ratnikų ir „Šv. Pranciškaus žiedeliai“ šeimynos,
Lietuvos invalidų draugijos Kelmės rajono neįgaliųjų draugija. Kiekvienoje seniūnijoje yra
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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 bei savivaldybės Socialinės
paramos skyrius aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje ir ieško finansavimo galimybių socialinių
paslaugų įstaigų pastatams, naudojamai įrangai atnaujinti. 2006 m. buvo finansuoti 2 projektai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos.
Vykdyti statybos remonto bei įrangos atnaujinimo darbai Švč. Mergelės Ėmimo į dangų parapijos
„Paramos šeimai centre“ ir „Kūlverstuko“ darželyje-mokykloje. 2006m. nepanaudotos specialiosios
tikslinės dotacijos buvo naudojamos socialinių paslaugų infrastruktūrai gerinti. Atlikti remonto
darbai ir įsigyta įranga Liolių senelių namuose, Vijurkų vaikų globos namuose, Kelmės
„Kūlverstuko“ darželyje- mokykloje ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupėje
neįgaliems vaikams, VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centre, Socialinių paslaugų tarnybos pastate,
Ratnikų šeimynoje, Lietuvos invalidų draugijos Kelmės rajono neįgaliųjų draugijoje, Kelmės raj.
cukralige sergančių klube „Diabeto ABC“, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje „
Kelmės Viltis“, šeimynoje „Šv. Pranciškaus žiedeliai“. Liolių senelių namų infrastruktūrai gerinti
bus teikiama paraiška ES struktūriniams fondams. Paraiška „Vijurkų vaikų globos namų renovacija
ir personalo mokymai“ pateikta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti. I etapas
įvertintas gerai, paraiška pateikta II etapo vertinimui.
Kelmės rajono socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros būklė matyti lentelėje.
Įstaigos pavadinimas
Liolių senelių namai

Vijurkų
namai

vaikų

Pastato statybos metai
Pastatas I -1978 m

Pastatas II -1975 m.
Pastatas III- 1973 m
Pastatas IV -1900 m
Pastatas V -1989 m.
Kultūros namai-1930m
globos 1970m.

Ratnikų šeimyna

Šeimyna ”Šv.
Pranciškaus žiedeliai“
Paramos šeimai centras

1976m.

Įsikūręs parapijos
namuose, prie Kelmės
bažnyčios. Pastatas
statytas1925m.
Socialinių
paslaugų Savivaldybės pastatas, 2
tarnyba
kabinetai, pastatas
statytas 1972m.
Kelmės „Kūlverstuko“ Darželio- mokyklos
darželiomokyklos pastatas statytas 1981m.
ikimokyklinio ugdymo ir

Pastato renovacijos
metai
Neatlikta

Neatlikta
Neatlikta
2005-2006m.
2006 m.
2006 m.
2006m. pakeisti langai.

Įrangos nusidėvėjimas
61 %
Virtuvės
įranga
atnaujinta 2006 m.
54 %
61%
81%
37%
7%
Globos namai yra
buvusiame pradinės
mokyklos pastate. Sena
įranga , baldai, kiauras
stogas, sutrūkinėjęs
vamzdynas. Trūksta
vandens.
Seni baldai

Privatus pastatas 2006m.
pakeistas stogas,
vamzdynas, langai.
Privatus pastatas 2006 Seni baldai, įranga
m. pakeistas stogas
2006m.
renovuotas Pritaikytos
patalpos
pastato vidus ir išorė.
paslaugų teikimui

2004m. atliktas
einamasis remontas

Nauji baldai ir įranga

2006m. renovuotos
patalpos.

Nauji baldai, įranga,
patalpos
pritaikytos
socialinių
paslaugų
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dienos socialinės globos
grupė
neįgaliems
vaikams
Lietuvos samariečių
BĮ Socialinių paslaugų
bendrija Kelmės skyrius tarnybos, pastatas
statytas 1955m.

teikimui
vaikams.
2006m.renovuotas
pastatas

Lietuvos sutrikusio
BĮ Socialinių paslaugų
intelekto žmonių globos
tarnybos, pastatas
bendrija „ Kelmės Viltis“ statytas 1955m.
Bendrija turi vieną
kambarį.
VŠĮ Kelmės aklųjų ir Įsikūręs Šiaulių
silpnaregių centras
visuomenės sveikatos
centro Kelmės filialo
pastate, kuris statytas
1985m.

2006m. renovuotas.

Kelmės raj. cukralige Įsikūręs
savivaldybei
sergančių
klubas priklausančiame
bute,
„Diabeto ABC“
daugiabučiame
name,
pastatas statytas 1963m.
Lietuvos
invalidų Įsikūręs
savivaldybei
draugijos Kelmės rajono priklausančiame
name
neįgaliųjų draugija
Kelmės
priemiestyje,
Alytaus
tipo
name.
Pastatas statytas 1988m.
Lietuvos
„Raudonojo Įsikūręs
daugiabučio
Kryžiaus“
draugija namo bute, nuomojamas
Kelmės skyrius
pagal panaudos sutartis,
pastatas statytas 1972m.

2006m.atliktas
remontas,
langai.

neįgaliems

Atlikti
kapitalinio
remonto darbai, patalpos
pritaikytos
maitinimo
paslaugų teikimui, nauji
baldai, įranga.
Patalpos
pritaikytos
paslaugų teikimui, įsigyti
baldai.

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

2006m. nupirkti
kompiuteriai,
spausdintuvas,
treniruokliai, kopijavimo
aparatas, televizorius,
baldai, stalas masažui
teledidintuvas, skalbimo
mašina. Stogo danga
susidėvėjusi.
patalpų 2006m.įsigyti baldai ir
pakeisti įranga.

2006m. pakeisti langai,
durys, įrengta skalbykla.

Sena šildymo sistema,
patalpos nepritaikytos
neįgaliems turintiems
judėjimo negalią.

2003m. atliktas patalpų
einamasis remontas.

2003m. įsigyti baldai ir
įranga.

Kelmės rajone didžiausias yra ilgalaikės socialinės globos poreikis, t. y. daugiausiai reikia
paslaugų seniems asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia (nuo 2006.10.01 iki 2007.06.14)
buvo gauti 29 prašymai ilgalaikei socialinei globai. Savivaldybėje reikalingas socialinės globos
padalinys (įstaiga) arba dienos socialinės globos paslaugos turėtų būti teikiamos asmens namuose.
Socialinės globos paslaugos namuose turi būti skiriamos asmenims, kuriems reikalinga medikų
priežiūra ir nuolatinė globa. Šiuo metu seni ir neįgalūs, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių
problemų praranda gebėjimus ir galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu, nukreipiami
trumpalaikei socialinei globai į VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą Užvenčio
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę ir Kelmės rajono savivaldybės VšĮ Tytuvėnų pirminės
sveikatos priežiūros centrą.
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 interesus institucijose,
įstaigose, sprendžiant įvairias (teisines, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant
mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus) socialines problemas;
 tiria gyvenimo ir buities sąlygas, kartu su klientais sprendžia susidariusias problemas, ieško
sprendimo būdų;
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 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, nevyriausybinėmis 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.
6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio
įvertinimas
Asmenų (šeimų) skaičius,
kuriems socialinių paslaugų
Eil.

Socialinių

paslaugų

rūšys

Nr.

žmonių socialines grupes4

pagal

poreikis
įvertintas
2006.10.01 -

nepaten-

2007.06.01

kintas

1000

iš jų

gyventojų

finansuoja

tenka vietų

savivaldybė

laikotarpiu
1

3

4

5

6

28

-

3,68

3,68

2.

Ilgalaikė socialinė globa
Trumpalaikė socialinė globa

9

-

1,18

1,18

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

8

-

0,26

0,26

-

-

-

-

-

-

-

-

24

1

2,89

2,89

-

-

-

-

22

1

3,31

3,31

-

-

-

-

10

-

-

-

1.

4.
5.
6.
7.
8.

4

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

Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) žmonių socialinėms grupėms
numatytas socialinių paslaugų rūšis.
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11.

Bendrosios socialinės paslaugos

1382

-

-

-

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė
Kelmės „Kūlverstuko“ darželio- mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės
globos grupėje neįgaliems vaikams (3 – 8 m.) teikiamos dienos socialinės globos paslaugos. Šiuo
metu poreikis tenkinamas tik 50 proc., iš 18 pageidaujančių lankyti grupę paslaugos teikiamos 10
vaikų. Patvirtinti nauji nuostatai, dabar paslaugos teikiamos ne tik vidutinę ir sunkią negalią
turintiems vaikams, bet ir vaikams turintiems lengvą negalią nuo 3 iki 8 metų. Siekiant tenkinti
socialinių paslaugų gavėjų poreikius ir teikti kokybiškas socialines paslaugas, savivaldybė turėtų
finansuoti etatus pagal 2006 m. lapkričio 30 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A
1-317 patvirtintus normatyvus.
Socialinės paslaugos Kelmės rajono savivaldybėje taip pat teikiamos: suaugusiems
asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos grupės vaikams ir šeimoms,
vaikams likusiems be tėvų globos, ikimokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams.
Socialinės paslaugos neteikiamos: proto ir psichinę negalia turintiems asmenims (dalinai),
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. Suaugusių asmenų su negalia
pensionatų apskrityje yra 3 ir 2006 m. sausio 1 d. ten gyveno 27 Kelmės rajono gyventojai, jų
išlaikymui lėšas skiria valstybė. 2007m. buvo skirtos 3 kvotos ir metų gale išimties tvarka 2.
Nuo 2007m. sausio 1 d., vadovaujantis 2006m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 978, patvirtinta socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo
metodika, naujai į apskrities viršininko pavaldumo globos įstaigas siunčiamų Kelmės rajono
gyventojų išlaikymą, privalome finansuoti iš savivaldybės biudžeto ir specialiųjų tikslinių dotacijų
socialinėms paslaugoms organizuoti lėšų.
2007m. į Šiaulių apskrities viršininkui pavaldžiose socialinės globos įstaigose suaugusiems
asmenims su proto ir psichine negalia nukreipti ir apgyvendinti 3 asmenys. Už ilgalaikę socialinę
globą yra mokama iš savivaldybės biudžeto lėšų ir asmens gaunamų pajamų.
2008 m. į apskrities viršininko pavaldumo globos įstaigas reikėtų nukreipti 5 asmenis su
proto ir psichine negalia. Socialinių paslaugų Kelmės rajone teikimo palyginimas su galimybėmis:
Įstaiga

Paslaugų
gavėjo
socialinė grupė

Socialinė
paslauga

Socialinės
Socialinės
paslaugos
paslaugos
teikimo
patenkinimo
mastas
mastas
Vijurkų vaikų Tėvų
globos Ilgalaikė ir 43 (2006 m. 80 proc.
globos namai
netekę vaikai
trumpalaikė pradžia)
socialinė
globa

Galimybės
socialinės
paslaugos
teikimui
Galimybės
ribotos nes
neužtenka
gyvenamųjų
patalpų ploto,
nepakankamas
savivaldybės
finansavimas.
Būtina plėsti
gyvenamųjų
patalpų plotą ir
pritaikyti patalpas
socialinių
paslaugų
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Ratnikų
šeimyna

Laikinai likę be
tėvų
globos
vaikai,
socialinės
rizikos vaikai
Šeimyna „Šv. Laikinai likę be
Pranciškaus
tėvų
globos
žiedeliai“
vaikai,
socialinės
rizikos vaikai
Liolių senelių Senyvo
namai
amžiaus
asmenys,
suaugę
neįgalūs
asmenys
Vaikų ir
Socialinės
jaunimo
rizikos šeimų,
užimtumo
socialinės
dienos klubas
rizikos 7 – 18
„Parama“
metų vaikai

„Kelmės
„Kūlverstuko“
darželismokykla
ikimokyklinio
ugdymo
ir
dienos
socialinės
globos grupė
neįgaliems
vaikams
BĮ Socialinių
paslaugų
tarnyba

Ilgalaikė
socialinė
globa

6 (2007m.)

11 proc.

Ilgalaikė
socialinė
globa

6 (2007m.)

11 proc.

Ilgalaikė
socialinė
globa

132
m.)

Bendrosios
socialinės
paslaugos

48
socialinės
rizikos
šeimų
vaikai, per
dieną
apsilanko
20 vaikų
10

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

(2005 100 proc.

12 proc. (iš viso
Kelmės rajone
yra 402
socialinės
rizikos šeimose
gyvenantys
vaikai)
50 proc.

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

Patalpų
didesniam
asmenų skaičiui
šiuo metu nėra.

Didesniam
skaičiui asmenų
paslaugų teikti
negalima, nes
nepakankamas
finansavimas,
trūksta
darbuotojų.
Plėsti paslaugų
teikimą
neįgaliems
vaikams su
lengva negalia.

Vaikai su
negalia, suaugę
asmenys su
negalia, senyvo
amžiaus
asmenys,
socialinės
rizikos šeimos
ir asmenys
VŠĮ Aklųjų ir Regėjimo
silpnaregių
negalią turintys
centras
asmenys

Bendrosios 1560
ir socialinės
priežiūros
paslaugos

12 proc. (iš viso
Kelmės rajone
gyvena 13.192
potencialūs
socialinių
paslaugų
gavėjai)

Atsiradus
socialinių
paslaugų
poreikiui
įdarbinami nauji
lankomosios
priežiūros
darbuotojai.

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

Nepakankamas
savivaldybės
finansavimas
etatams išlaikyti,
patalpų pakanka.

Lietuvos
invalidų
draugijos

Bendrosios
socialinės
paslaugos

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

Neįgalūs
asmenys

698

Trūksta lėšų
darbuotojų
etatams,
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Kelmės rajono
neįgaliųjų
draugija
Lietuvos
Neįgalūs
sutrikusio
asmenys
intelekto
žmonių globos
bendrija
„Kelmės
Viltis“

Kelmės
cukralige
sergančių
klubas
„Diabeto
ABC“

raj. Neįgalūs
asmenys

užimtumui,
įrangai įsigyti.
Bendrosios
socialinės
paslaugos

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

Bendrosios
socialinės
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 galimybės
teikti dėl patalpų
ir finansavimo
stokos.
Savivaldybė
finansuoja ūkines
išlaidas.
Nepakanka
finansavimo,
savivaldybė
nefinansuoja
etato, klubo
pirmininkė dirba
savanoriškais
pagrindais.
Patalpų - vienas
kambarys.

Socialinių paslaugų išvystymo normatyvai:
10000 gyventojų tenka
Lietuvoje
vietųi
gavėjųii
1. Dienos socialinė globa asmens
namuose ir institucijoje
1.1. suaugusiems asmenims
su negalia
1.2. vaikams su negalia
1.3.
senyvo
amžiaus
asmenims
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
rizikos
suaugusiems asmenims

10000 gyventojų tenka Kelmės
rajone
vietų
gavėjų

5,0

3,0

-

-

0,4
4,0

0,3
4,0

0,25
-

0,2
-

0,5

x

-

1,1
5,0

x
x

Pagal
poreikį
slaugos ir
palaikomojo
gydymo
ligoninėje
1,7

1,7

0,3

x

-

-

4,6

x

-

-
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2.5.1. nakvynės namuose
2.5.2. krizių centruose
2.5.3. psichologinės bei
socialinės reabilitacijos įstaigose
3. Ilgalaikė socialinė globa
institucijoje
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
4. Socialinė priežiūra
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.)
4.1.1. suaugusiems asmenims
su negalia
4.1.2.
senyvo
amžiaus
asmenims
4.1.3. vaikams su negalia ir jų
šeimoms
4.2.
socialinės
rizikos
suaugusiems
asmenims,
socialinės
rizikos
šeimoms
(teikiama
asmens
(šeimos)
namuose, socialinės priežiūros
centruose,
savarankiško
gyvenimo namuose ir kt.)
4.3.
socialinės
rizikos
vaikams (teikiama socialinės
priežiūros centruose ir kt.)
5.
Bendrosios
socialinės
paslaugos
5.1.
Sociokultūrinės
paslaugos
5.2.
Transporto
organizavimas
5.3.
kitos
bendrosios
socialinės
paslaugos
(pagal
savivaldybių poreikį)

2,9
1,0
0,7

x
x
x

9,0

x

1,0
8,5

x
x

11,5

10,7

14,5

x

31,9

30

4

41,6

-

28

2

31,8

3

2

9,0

x

0,8

1,0

43,0

Pagal
poreikį
Pagal
poreikį
Pagal
poreikį
Pagal
poreikį

x

24,0

x

240,0

x

13,0

x

pagal
savivaldybės
gyventojų
poreikį

-

3,8

-

13,8

18
32

Pagal
poreikį

1,7

Pagal
poreikį
Pagal
poreikį

353

Pagal
poreikį
Pagal
poreikį

Neįmanoma
išskirti iš bendrų
paslaugų
16,3
Techninės
pagalbos
priemonės skirtos
2006m. 259 (66
10.000gyventojų)
asmenims;
Maitinimo
talonus gavo
2006m. 75
asmenys (19

13
10.000
gyventojų).

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 socialinė globos paslaugos neteikiamos vaikams su negalia (apskrities
pavaldumo Ventos pensionate 2007 m. sausio 1 d. buvo 4 Kelmės rajono vaikai),
daug mažesnėms apimtimis nei vidutiniškai šalyje šios paslaugos teikiamos
suaugusiems asmenims su negalia.
• Ilgalaikės socialinės globos paslaugų apimtys Kelmės rajone viršija šalies vidurkį
senų žmonių ir vaikų, netekusių tėvų globos, paslaugų teikimo apimtis;
• 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 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.

Socialinių

iš jų finansuojamų iš darbuotojų

Įstaigos

iš viso

valstybės biudžeto

padėjėjų
skaičius

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:

36

13

31

1.1.

biudžetinėse

34

11

31

1.2.

viešosiose

2

2

-

Savivaldybės administracijoje

10

-

-

Iš viso

46

13

31

2.

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa
apžvalga
2008 m. Kelmės rajono socialinių paslaugų planas rengiamas pirmą kartą.
III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. 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.
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3. Dienos socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems neįgaliems
asmenims.
4. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir
suaugusiems asmenims su sunkia negalia

10. Priemonių planas
1 tikslas
Didinti pagalbos į namus apimtis senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai
1
2
3
Įvertinti pagalbos į Paskirti atsakingą 9432 Lt per metus iš
namus poreikį rajono darbuotoją, kuris savivaldybės
(pusė
gyventojams
pastoviai
sektų etato darbuotojui)
lankomosios
priežiūros
paslaugų poreikį
rajono seniūnijose

Atsakingi
vykdytojai
4
BĮ
„Socialinių
paslaugų tarnyba“

Laukiamas
rezultatas
5
Pastoviai
analizuojama
rajono situacija,
sekami duomenys
apie
pagyvenusius ir
neįgalius
asmenis,
kurie
grįžo iš gydymo
įstaigų, ar gyvena
namuose, tačiau
jų
sveikata
pablogėjo ir pan.
BĮ
„Socialinių 243 seni, neįgalūs
paslaugų tarnyba“ bei vaikai su
negalia
gaus
lankomosios
priežiūros
paslaugas

Didinti pagalbos į Tekti
94 tūkst. Lt per metus
namus
paslaugų lankomosios
(6 socialinių
apimtis, kad bent 2 priežiūros
darbuotojų etatai).
proc. senų, neįgalių paslaugas
ir vaikų su negalia seniems,
gautų pagalbos į neįgaliems ir
namus
paslaugas vaikams su
(2006 m. statistikos negalia pagal
departamento
nustatytą poreikį
duomenimis tokios
paslaugos
buvo
teikiamos
172
seniems, neįgaliems
ir
vaikams
su
negalia, o jų rajone
tais metais buvo
12165, t.y. pagalbos
į namus paslaugas
gavo tik 1,4 proc. šių
asmenų)
2 tikslas
Didinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų apimtis socialinės rizikos šeimoms ir jose
gyvenantiems vaikams, siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų savarankiškumą kasdieninėje veikloje
Uždaviniai

Priemonės

Įvertinti
Nustatyti, ar
savivaldybės
įmanoma gauti
galimybes teikti šias papildomai lėšų iš

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai

Atsakingi
vykdytojai
Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija

Laukiamas
rezultatas
Pateikti
pasiūlymai kaip
galima finansuoti
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paslaugas
didesnėmis
apimtimis

valstybės
BĮ
Socialinių padidėjusias
biudžeto darbui
paslaugų tarnyba
socialinių įgūdžių
su socialinės
ugdymo
ir
rizikos šeimomis,
palaikymo
ar savivaldybė
paslaugas
turės galimybę
finansuoti
papildomas
paslaugas
Padidinti socialinių Papildomai teikti 467
tūkst.Lt
iš BĮ Socialinių
Socialinių
įgūdžių ugdymo ir socialinių įgūdžių valstybės
ar paslaugų tarnyba
įgūdžių ugdymo
paslaugų apimtis.
ugdymo ir
savivaldybės biudžeto
ir
palaikymo
palaikymo
paslaugas
paslaugas
namuose gauna
socialinės rizikos
visos
Kelmės
šeimoms ir jose
rajono socialinės
gyvenantiems
rizikos
grupės
vaikams (2006 m.
šeimos.
Kelmės rajone
gyveno 126
socialinės rizikos
šeimos, tačiau tik
22 iš jų gavo
socialinių įgūdžių
ugdymo ir
palaikymo
paslaugas)
3 tikslas
Plėtoti dienos socialinės globos paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems, ypatingai psichikos negalią
turintiems asmenims
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai
Įkurti dienos globos Liolių
senelių 2182 tūkst. Lt iš
padalinį Alzheimerio globos
namų Kelmės
rajono
ir
senatvine rekonstrukcija
savivaldybės bei ES
demencija
įrengiant dienos SF lėšų
sergantiems
globos padalinį
asmenims
Įkurti
socialinių Parengti
4040 tūkst. Lt Kelmės
paslaugų centrą
investicinį
rajono savivaldybės
projektą
bei ES SF lėšų
„Socialinių
paslaugų centro
infrastruktūros
sukūrimas“
Gavus
finansavimą įkurti
socialinių
paslaugų centrą
Įkurti
padalinį
dienos socialinės
globos namuose
teikimui

Atsakingi
Laukiamas
vykdytojai
rezultatas
Liolių
senelių Liolių
senelių
namai
globos namuose
įkurtas 20 vietų
dienos
globos
padalinys
BĮ
Socialinių Parengtas
paslaugų tarnyba
investicinis
projektas
ir
pateikta paraišką
ES
SF
finansavimui
Įkurtas 30 vietų
socialinių
paslaugų centras
pagyvenusiems ir
neįgaliems
asmenims
Surinkti
specialistų
komandą
gebančių teikti
dienos socialinės
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Praplėsti teikiamų
dienos socialinės
globos paslaugų
apimtis neįgaliems
vaikams

181,4 tūkst. Lt,
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija
švietimo skyrius,
Valstybės tikslinės
dotacijos asmenims
su sunkia negalia
globai organizuoti

globos paslaugas
namuose
asmenims su
sunkia negalia
Kelmės
rajono Kelmės
savivaldybės
„Kūlverstuko“
administracija,
darželyje
Kelmės
mokykloje
„Kūlverstuko“
neįgalių
vaikų
darželyje
- ikimokyklinio
mokykloje
ugdymo
ir
socialinės globos
grupėje
bus
ugdoma 18 vaikų.

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
Įkurti Liolių senelių Parengti pastatų 1200 tūkst. Lt Kelmės
rajono savivaldybės
namų
Užvenčio rekonstrukcijos
Socialinės
socialinės
globos projektą ir pateikti bei
paraišką
apsaugos ir darbo
padalinį
Socialinės
ministerijos lėšų
apsaugos ir darbo
ministerijai
finansavimui
Gavus
finansavimą įkurti
socialinės globos
padalinį.

Atsakingi
vykdytojai
Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija
Liolių
senelių
namai

Laukiamas
rezultatas
Parengtas pastatų
rekonstrukcijos
projektą
ir
pateikta paraiška
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijai
Renovuotos
ir
pritaikytos
patalpos paslaugų
teikimui
asmenims
su
sunkia
negalia,
įsigytas
inventorius,
įrengimai.

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

Priemonės

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

Atsakingi
vykdytojai
Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija
Paramos
šeimai
centras.

Laukiamas
rezultatas
Visi nuo smurto
nukentėję vaikai
ir moterys gaus
atitinkamą
pagalbą

Lėšos, Lt,

Atsakingi

Laukiamas

Plėsti
teikiamų Įsteigti
socialinių paslaugų psichologo etatą
mastą moterims ir
vaikams,
nukentėjusiems nuo
smurto
6 tikslas
Socialinių paslaugų teikime aktyviai bendradarbiauti su kitomis rajono institucijomis ir
organizacijomis (darbo birža, vaiko teisių apsaugos tarnyba, policija, mokyklomis, psichikos sveikatos
centru, NVO ir kitomis).
Uždaviniai

Priemonės
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Skatinti
rajono
įstaigų
bendradarbiavimą
socialinių paslaugų
teikime

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

finansavimo šaltiniai
50 tūkst. Lt, Kelmės
rajono savivaldybės
administracija

vykdytojai
Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija

rezultatas
Padidėjęs
socialinių
paslaugų teikimo
mastas

10 tūkst. Lt, Kelmės Kelmės
rajono
rajono savivaldybės savivaldybės
administracija
administracija,
Kelmės
rajono
darbo birža

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

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

Kelmės
rajono
savivaldybės
,
socialinių paslaugų
įstaigos, mokyklos,
policija,
vaiko
teisių
apsaugos
tarnyba

7 tikslas
Organizuoti socialinių paslaugų, kurios neteikiamos rajono savivaldybėje pirkimą iš nevyriausybinių
organizacijų
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai
Skatinti
rajono Nustatyti kokias 32 tūkst. Lt. Iš
socialinių paslaugų socialines
Kelmės
rajono
plėtrą, perkant jas iš paslaugas
yra savivaldybės (2 etatų
nevyriausybinių
galimybė pirkti iš išlaikymas per metus.
organizacijų.
NVO
Aklųjų ir silpnaregių
Į Kelmės rajono Nustatyti kokia
centras
teiktų
savivaldybės
higienos paslaugas ir
tvarka bus
socialinių paslaugų perkamos
masažo
planą
įtraukti socialinės
silpnaregiams).
Lietuvos aklųjų ir paslaugos iš
silpnaregių sąjungos NVO, paruošti
Kelmės
filiale dokumentaciją
teikiamas paslaugas: Įvykdyti paslaugų
Informavimo,
pirkimo
konsultavimo;
konkursus ir
Transporto
pasirašyti
organizavimo;
paslaugų teikimo
Sockultūrines
sutartis
paslaugas;
Asmens higienos ir
priežiūros

Atsakingi
vykdytojai
Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija

Laukiamas
rezultatas
Kelmės
rajono
nevyriausybinės
organizacijos
aktyviai
dalyvauja
socialinių
paslaugų teikime
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organizavimo;
Pagalbos į namus.
Lietuvos
invalidų
draugijos
Kelmės
skyriuje teikiamas
paslaugas:
Informavimo,
konsultavimo;
Sockultūrines
paslaugas;
Asmens higienos ir
priežiūros
organizavimo;
Pagalbos į namus.

8 tikslas
Bendruomenės centrų plėtra seniūnijose
Uždaviniai

Priemonės

Įkurti bendruomenės Nustatyti kokiose
centrus
seniūnijose
didžiausias
poreikis
bendruomenės
centrams, kokiose
seniūnijose
palankiausios
sąlygos juos
steigti, pateikti
paraiškas ES SF
finansavimui

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai
1500 tūkst. Lt. Iš
Europos struktūrinių
fondų pagal Lietuvos
kaimo plėtros 20072013 m. programą, iš
VVG (vietinės
veiklos grupių)
pastatų renovacijai ir
socialinių paslaugų
centrų ir
bendruomenės centrų
įrengimui.
Savivaldybės lėšos
darbuotojų
atlyginimams 3
centruose po 1
darbuotoją 48852 Lt.
per metus

Atsakingi
vykdytojai
Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija.
Bendruomenės.

Parengti
ir
patvirtinti
bendruomenės
veiklos
centro
veiklos nuostatus
Įkurti
bendruomenės
centrus

Laukiamas
rezultatas
Gyvenimo
kokybės kaimo
vietovėse
ir
kaimo
ekonomikos
įvairinimas.
Kaimo gyventojų
socialinių,
kultūrinių
bendruomeninių
poreikių
patenkinimas.
Atskirtį
patiriančių
bendruomenės
narių
integravimas į
visuomenę,
neįgaliųjų
integracija.
Kelmės
rajono
bendruomenės
aktyviai
dalyvauja
socialinių
paslaugų teikime
Įsteigti
3
bendruomenės
centrai

9 tikslas
Vystyti laikino apnakvindinimo paslaugas rajone asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų bei
atsidūrusiems kritinėje situacijoje, socialinės rizikos asmenims stengiantis išvengti socialinių
problemų pasikartojimo.
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
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Steigti
namus

nakvynės Parengti patalpų 300 tūkst. Lt Kelmės Kelmės
rajono
rekonstrukcijos
rajono savivaldybės savivaldybės
projektą
lėšų
administracija
Gavus
finansavimą
įrengti nakvynės
namus

Parengti patalpų
rekonstrukcijos
projektą
Rekonstruoti
patalpas
ir
pritaikytas
apnakvndinimo
paslaugų
teikimui, įsigytas
inventorius

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2008 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

Mastas
(vietų sk.)
4
7
5
2
-

3
Aukštelkės pensionatas
Ventos pensionatas
-

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

1
1.

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

2
Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms
paslaugoms, tūkst. Lt

Pagal faktines
išlaidas
praėję metai

Pagal planines išlaidas

einamieji
ateinantys
metai
metai
3
4
5
3439,4 tūkst. 4141,6
4500 tūkst.
Lt
tūkst.
Lt Lt
(paslaugų
tarnybai,
Vijurkų vaikų
globos namams
ir
Liolių
senelių
namams)

1.1.
2.

2.1.
2.2.

palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc.
LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos, tūkst. Lt
iš jų:
socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai
organizuoti
asmenų su sunkia negalia socialinei globai
organizuoti

5,0
-

5,7
532,1

6,8
619

-

159,1

191

-

456
Lt.

tūkst. 116

(ši suma yra
gauta asmenų
su
sunkia
negalia globai
organizuoti,
bet tiek nebus
panaudota, nes
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nėra
tiek
paslaugų
gavėjų.
Planuojama
panaudoti 111
tūkst. Lt, o
likusi
suma
metų gale bus
paskirta kitai
socialiniai
paramai.

2.3.
3.

vaikų globos (rūpybos) išmokoms
ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst. Lt

-

262
-

312
1309
Lt

tūkst.

Liolių
senelių namų
dienos globos
padalinio
įkūrimui

4.
5.

6.

Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, tūkst. Lt 464,7
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtros programai skirtos
lėšos
Kitos lėšos, tūkst. Lt
3,3
Iš viso, tūkst. Lt
3907,4

469,7

535
600 tūkst. Lt

2,6
5146,0

4
8567,0

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas
Lyginant 2006 m. Kelmės rajono savivaldybės biudžeto išlaidas socialinėms paslaugoms su
2007 m. ta pačia išlaidų grupe, matyti, kad jos padidėjo 702,2 tūkst. Lt.
13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai
Eil.
Nr.

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

Finansavimo būdai
Socialinių paslaugų pirkimas
Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas
iš jo:
savivaldybės pavaldumo įstaigoms
apskričių viršininkų įstaigoms (regioninių socialinių paslaugų
įstaigoms) pagal lėšų kompensavimo sutartis
nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo
sutartis
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
Iš viso

Lėšos
(tūkst. Lt arba proc.)
praėję
einamieji
metai
metai
238,8
235,0
3024,2
2072,6
2983,4
40,8

2009,6
63,0

0

0

97,9
1000,0
4360,9

30,6
2428,2

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai
Pagal pateiktus Kelmės rajono socialinių paslaugų įstaigų duomenis socialinių darbuotojų ir
socialinių darbuotojų padėjėjų darbo užmokesčiui didinti, kvalifikacijai kelti reikia 905,5 tūkst. Lt.
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15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių
finansavimu
Kelmės rajono savivaldybėje gyvena gana daug asmenų, kuriems reikalinga socialinė
parama ir įvairios paslaugos, todėl natūralu, kad savivaldybė neturi tiek finansinių išteklių, kad
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 pagyvenusiems 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 pagyvenusiems ir neįgaliems.
4. Socialinės priežiūros paslaugų (apgyvendinimo nakvynės namuose, laikino
apnakvindinimo) vystymas asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių neturi kur, ar negali
vieni gyventi.

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
ir didelio poreikio, esant reikalui vaikai nukreipiami į apskrities pavaldumo įstaigas –
Ventos pensionatą), daug mažesnėms apimtimis nei vidutiniškai šalyje šios
paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia;
• Ilgalaikės socialinės globos paslaugų apimtys Kelmės rajone viršija šalies vidurkį
senų žmonių ir vaikų, netekusių tėvų globos paslaugų teikimo apimtis;
• 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 visi gauti asmenų
prašymai;
Trūkstamų socialinių paslaugų teikimui plėtoti parengtas Kelmės rajono savivaldybės
plėtros planas 2007 – 2012 metams projektas, kurioje numatyti konkretūs darbai, pasiekimo
indikatoriai, atsakingos institucijos, įgyvendinimo laikotarpis bei lėšų poreikis.
2008 m. ES struktūrinių fondų finansavimui bus teikiamas investicinis projektas „Liolių
senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas“, gavus finansavimą bus įsteigtas dienos centras.
2008 m. ES struktūrinių fondų finansavimui parengtas projektas „Socialinių paslaugų
centro įkūrimas“.
2008 m. bus vykdomas projektas „Vijurkų vaikų globos namų renovacija ir personalo
mokymai“ finansuojamas iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų.
2008 m. bus vykdomas projektas “Liolių senelių namų Užvenčio socialinės globos
padalinio įkūrimas“ finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybės lėšų.
2008 m. Socialinės paramos skyrius kaip partneriai su Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos
klubu „Parama“ dalyvavo teikiant paraišką Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
organizuotam konkursui projektui „Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone“,
prašyta 111 000 Lt, gauta 60 000 Lt. Šio projekto vykdomos veiklos:
1. Bus organizuota 5 d. vasaros poilsio stovykla 25 vaikams iš socialiai remtinų šeimų
ir socialinės rizikos šeimų;
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2. Organizuojami užsiėmimų būreliai, kuriuose su vaikais dirbs 4 pedagogai;
3. 8 mėnesiams įdarbinti socialinis pedagogas, psichologas;
4. Projekto vykdymo laikotarpiu vaikams bus duodami sauso maisto daviniai
kiekvieną dieną socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų vaikams;
5. Organizuojami renginiai visai šeimai.
2. Socialinės paramos skyrius kaip partneriai su Paramos šeimai centru dalyvavo teikiant
paraišką Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotam konkursui projektui
“Kompleksinė socialinė pagalba smurto šeimoje aukoms”, prašyta 46 000 Lt, gauta
22 000 Lt. Vykdant projektą bus vykdomos veiklos:
1. Maitinimo organizavimas smurtą patyrusioms moterims ir vaikams;
2. Laikinas apgyvendinimas;
3. Materialinė pagalba;
4. Pagalba medikamentais;
5. Psichologinė pagalba;
6. Tarpininkavimas, konsultavimas;
7. Teisinė pagalba.

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:
1)
dienos socialinės globos paslaugos pagyvenusiems ir neįgaliems - 30 asmenų;
2)
dienos socialinės globos paslaugos Alzheimerio ir senatvine demencija
sergantiems asmenims Liolių senelių globos namuose – 20 asmenų;
3)
dienos socialinė globa neįgaliems vaikams – papildomai 8 vaikams;
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 šeimų gautų socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugas (2006 m. savivaldybėje buvo 126 socialinės rizikos
šeimos ir 22 iš jų gavo šias paslaugas);
5)
socialinės paslaugos vaikams, jų šeimoms, nukentėjusiems nuo smurto, šiuo
metu teikiamų paslaugų mastą padidinti 50 proc. ir pasiekti, kad visi vaikai,
nukentėję nuo smurto gautų jų poreikius atitinkančią pagalbą;
6)
vystyti laikino apgyvendinimo paslaugas moterims, nukentėjusioms nuo smurto,
asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ar atsidūrusiems kritinėje situacijoje,
steigiant savarankiško gyvenimo namus.
18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis
Pagal praėjusių metų savivaldybės biudžeto išlaidų, skiriamų socialinėms paslaugoms,
augimą (2006 – 2008 m. šios išlaidos padidėjo 31 proc.), prognozuojama, kad 2010 m. ši suma
sieks 5895, tūkst. Lt, o nuo bendro savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialinių paslaugų
finansavimui iki 2010 m. išaugs iki 9,2 proc. (nuo 2006 iki 2008 m. biudžeto dalis, tenkanti
socialinių paslaugų finansavimui sudarė 6,8 proc.).
19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams
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Ištekliai, reikalingi socialinių paslaugų teikimui:
1)
socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų darbo užmokesčiui kelti, kvalifikacijai
tobulinti – 905,5 tūkst. Lt per metus;
2)
išlaidų, skiriamų socialinėms paslaugoms, didėjimas:
• pagalbos į namus paslaugų plėtrai – 94 tūkst. Lt per metus (6 papildomiems
socialinių darbuotojų etatams įsteigti, kad pagalbos į namus paslaugas būtų
galima teikti papildomai 71 asmeniui) ir 9432 Lt poreikiui įvertinti,
• darbui su socialinės rizikos šeimomis papildomai reikėtų 467 tūkst. Lt per metus
(iš LR valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų),
• dienos socialinės globos pagyvenusiems ir neįgaliems – 4040 tūkst. Lt iš Kelmės
rajono savivaldybės administracijos ir ES SF lėšų,
• dienos socialinės globos Alzheimerio ir senatvine demencija sergantiems
asmenims – 2182 tūkst. Lt iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir ES
SF lėšų;
• dienos socialinė globa neįgaliems vaikams – 181,4 tūkst. Lt;
• socialinių paslaugų, skirtų vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimoms –
27 tūkst. Lt (pastoviam psichologo etatui įsteigti);
• laikino apgyvendinimo paslaugoms plėtoti – 1000 tūkst. Lt iš Kelmės rajono
savivaldybės administracijos ir ES SF lėšų.
3)
Rajono įstaigų bendradarbiavimui socialinių paslaugų teikime, socialinių
paslaugų pirkimui iš NVO – 32 tūkst. Lt;
4)
Bendruomenės centrų seniūnijose įkūrimui – 1549 tūkst. Lt.
Viso: 10487,3 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
5
(sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų),
ilgalaikė socialinė globa asmenims (jaunuoliams), turintiems proto negalią
(sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų).
Ilgalaikė socialinė globa asmenims (jaunuoliams), turintiems proto negalią
2
(sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų)
(Ventos pensionate).

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.
Kelmės rajono socialinių paslaugų plano stebėseną vykdys Administracijos direktoriaus
įsakymu sudaryta komisija.
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22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai
Kelmės rajono socialinių paslaugų planas turėtų būti vertinamas bent du kartus per metus,
geriausia po pusės metų nuo jo įgyvendinimo pradžios bei 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 plano įgyvendinimui, laukiamų rezultatų
pasiekimui, ieškoma būdų kliūčių šalinimui.
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 plano
įgyvendinimui bei tikslų pateikimui.
Vertinant socialinių paslaugų planą bus žiūrima ar pasiekti laukiami rezultatai, ar
įgyvendinamos visos priemonės laukiamų rezultatų pasiekimui, ar skirtos numatytos lėšos.
Analizuojami veiksniai, kurie gali turėti reikšmės numatytų rezultatų pasiekimui, ir numatomos
priemonės jiems pašalinti ar minimalizmuoti.
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

