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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 17-589) 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų
planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 124-4705) 2 punktu, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104
„Dėl Socialinių paslaugų formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“
(Žin., 2007, Nr. 42-1608), Kelmės rajono savivaldybės taryba
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Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).
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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
I. ĮVADAS
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, siekiant
išvengti socialinės atskirties;

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

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

organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomenėje
projektų vertinimą ir įgyvendinimą;

vystyti socialinių paslaugų teikimą bendro gyvenimo namuose asmenims su
proto negalia.

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai
Socialinių paslaugų plano
rengėjų ir rengiant planą
dalyvavusiųjų vardai, pavardės

Eil. Nr.

1.

Reda Každailienė

2.

Sigita Butnorienė

Darbovietė
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Socialinės
paramos skyrius
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Socialinės
paramos skyrius

Pareigų pavadinimas
Vedėja
Vyriausioji specialistė

II. BŪKLĖS ANALIZĖ
4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas
4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis
1 lentelė
Eil. Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.

Rodiklis
2
Gyventojų
Iš jų:
mieste
kaime
Iš bendro gyventojų skaičiaus:
pensinio amžiaus gyventojai
netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjai
darbingo amžiaus gyventojai
vaikai
vaikai su negalia
socialinės rizikos vaikai
Socialinės rizikos šeimos
Vaikai socialinės rizikos šeimose

Gyventojų (šeimų) skaičius
3
31037
11974
19063
8106
2175
18216
4715
202
28
132
343

Kelmės rajone 2013 metais gyveno 31 037, 2012 metais gyveno 31 722 gyventojai, t. y.
685 gyventojais mažiau. Lietuvoje tuo metu gyveno 2 971,9 tūkst. gyventojų, t. y. 31,7 tūkst.
mažiau nei 2012 m. pabaigoje. Per pastaruosius penkerius metus gyventojų skaičius Kelmės rajone
sumažėjo 3,74 tūkst., Lietuvos gyventojų skaičius – 211,951 tūkst.
2013 m. Kelmės rajone gyveno 8 692 60 metų ir vyresnių asmenų, t.y. beveik trečdalis
gyventojų yra senyvo amžiaus. Medianinis gyventojų amžius metų pradžioje buvo 45 m., t.y. pusė
rajono gyventojų – iki 45 metų, kita pusė – daugiau kaip 45 metai. Respublikoje medianinis
gyventojų amžius – 42 metai.
2013 m. pradžioje gyventojų tankis rajone buvo 18,2 žm., šalyje – 45,5 žm. viename
kvadratiniame kilometre. Prognozuojama, kad šalies gyventojų skaičius mažės. 2050 m. Lietuvoje
gyvens 2 881,1 tūkst. gyventojų ir kas trečias bus pagyvenęs.
2013 m. Kelmės rajono gyventojai pagal gyvenamąją vietovę pasiskirstė taip: gyveno 11
974, iš jų Kelmėje 8 996, Tytuvėnuose 2 190, Užventyje 788, kaimuose 19 063. 2012 m.
duomenimis, mieste atitinkamai gyveno 12 118, o kaime – 19 604. Pastaraisiais metais tik labai
nedaug keitėsi mieste ir kaime gyvenančių gyventojų skaičiaus santykis. 2009–2013 m. mieste
vidutiniškai gyveno 36,1 proc. visų Kelmės rajono savivaldybės gyventojų.

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai
Kelmės rajono rodikliai lyginant su penkerių metų rodikliais
2 lentelė
RODIKLIAI*

2013

2012

2011

2010

2009

Gyventojų skaičius

31151

31795

35570

36801

37366

Vaikų skaičius 1000-iui gyventojų

180.5

187.29

195.5

202.4

208.2

Jaunimo skaičius 1000-iui gyventojų

199.1

232.93

234.9

235.9

234.3

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000-iui gyventojų

260.2

260.67

230.5

218.4

222.8

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

n/d

82.56

74.56

74

73.6

Neįgalių vaikų skaičius 1000-iui vaikų

n/d

36.1

31.49

29.8

31.9

Deklaravusių išvykimą į užsienį asmenų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

5

15.66

22.6

5

Deklaravusių atvykimą iš užsienio asmenų skaičius 1000-iui
gyventojų

n/d

5.91

4.27

1

1.3

Šeimų su trimis ir daugiau vaikų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

n/d

n/d

19.2

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

4.15

3.37

3.34

3.2

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius 1000-iui vaikų

n/d

55.42

47.02

42.29

40.1

Vaikų, kuriems nustatyta globa, skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

1.2

0.62

1.14

0.86

Stacionaro ligonių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

n/d

244.9

253

Ambulatorinių apsilankymų vienam gyventojui

n/d

6.4

3.77

3.54

3.7

Mokinių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

130.6

136.49

108.9

136.9

Specialiųjų poreikių turintys mokiniai 1000-iui mokinių

n/d

148.9

174.87

150.8

166

Iškritusių iš švietimo sistemos 1000-iui mokinių

n/d

1.7

4.12

161.4

7.6

Keturmečių dalyvavimas švietime 1000-iui keturmečių

n/d

n/d

310.46

279

318

Socialinių darbuotojų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

0

147.32

120.49

99.8

53.4

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose skaičius 1000iui vaikų

n/d

393.28

368.51

358.6

341.7

Būsto šildymo kompensacijų gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

84.87

70.9

61.3

53.3

Registruotų bedarbių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

102.08

95.9

111.38

69.25

Registruotų bedarbių skaičius 1000-iui darbingo amžiaus gyventojų

n/d

175.64

158.87

181.6

114.44

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

n/d

63.58

50.37

60.6

33

Registruotų ilgalaikių bedarbių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

28.93

53.37

44.32

9.75

Savivaldybės biudžeto išlaidos vienam gyventojui, Lt

n/d

2706

2556

2253

2313

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms vienam
gyventojui, Lt

n/d

76

73.4

66.32

73.4

Savivaldybės biudžeto dalis socialinėms paslaugoms, proc.

n/d

2.81

2.72

2.94

3.17

Savivaldybės ir valstybės biudžetų išlaidos socialinei paramai vienam
gyventojui, Lt

0

n/d

590.2

495

377.6

Ligos pašalpos – atvejų skaičius 1000-iui gyventojų

10.21

6.89

5.29

7.45

10.2

Motinystės (tėvystės) pašalpų skaičius 1000-iui gyventojų

6.07

8.08

9.22

9.46

7.71

Senatvės pensijos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

233.22

233.68

209.64

204.91

205.3

Netekto darbingumo pensijos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

70.66

71.39

64.69

64.26

62.8

Dirbančių senatvės pensijos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

11.75

11.35

8.8

8.26

9.34

Dirbančių netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius 1000-iui
gyventojų

11.81

12.2

10.15

10.03

10.84

Apdraustųjų socialiniu draudimu skaičius 1000-iui gyventojų

282.75

270.51

229.5

205.18

n/d

Apdraustųjų vidutinis darbo užmokestis, Lt

1484.76

1419.75

1359

1433

n/d

* - Detalesni duomenys skiltyje „Socialinės statistikos rodikliai“, duomenų šaltiniai nurodyti skiltyje „Apie tinklalapį“
3 lentelė
PALYGINAMOJI LENTELĖ

2013

2012

2011

2010

2009

Vaikų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d%

100.53%

103.9%

105.9%

106.7%

Jaunimo skaičius 1000-iui gyventojų

n/d%

110.11%

108.4%

105.3%

103.6%

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d%

116.5%

115%

115.9%

115.6%

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

n/d

n/d

97.77%

98.5%

97.4%

Neįgalių vaikų skaičius 1000-iui vaikų

n/d

130.16%

124.36%

123.8%

130.3%

Deklaravusių išvykimą į užsienį asmenų skaičius 1000-iui
gyventojų

n/d

80.33%

94.33%

90.5%

76.3%

Deklaravusių atvykimą iš užsienio asmenų skaičius 1000-iui
gyventojų

n/d

89.63%

88.39%

65.9%

65%

Šeimų su trimis ir daugiau vaikų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

n/d

n/d

158%

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

103.18%

102%

96.7%

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius 1000-iui vaikų

n/d

n/d

130.09%

115.3%

108.3%

Vaikų, kuriems nustatyta globa, skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

87.06%

177.13%

131.9%

Stacionaro ligonių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

n/d

101.1%

104.5%

Ambulatorinių apsilankymų vienam gyventojui

n/d

n/d

79.44%

77.8%

79.7%

Mokinių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

109.82%

n/d

104.1%

Specialiųjų poreikių turintys mokiniai 1000-iui mokinių

n/d

n/d

150.84%

n/d

140.9%

Iškritusių iš švietimo sistemos 1000-iui mokinių

n/d

n/d

161.44%

n/d

105.6%

Keturmečių dalyvavimas švietime 1000-iui keturmečių

n/d

n/d

46.23%

41.7%

47.2%

Socialinių darbuotojų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

176.85%

183.2%

243.3%

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose skaičius
1000-iui vaikų

n/d

n/d

158.01%

159.7%

164.2%

Būsto šildymo kompensacijų gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

n/d

104.14%

122.5%

137%

Registruotų bedarbių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

141.57%

125.87%

118.8%

114.21%

Registruotų bedarbių skaičius 1000-iui darbingo amžiaus
gyventojų

n/d

149.89%

132.9%

125.82%

121.36%

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

n/d

134.91%

102.71%

98.03%

86.09%

Registruotų ilgalaikių bedarbių skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

132%

149.01%

152.12%

207.86%

Savivaldybės biudžeto išlaidos vienam gyventojui, Lt

n/d

n/d

112.51%

110.2%

113.3%

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms vienam
gyventojui, Lt

n/d

n/d

141.9%

143%

151.1%

Savivaldybės biudžeto dalis socialinėms paslaugoms, proc.

n/d

n/d

126.12%

129.8%

133.4%

Savivaldybės ir valstybės biudžetų išlaidos socialinei paramai
vienam gyventojui, Lt

n/d

n/d

136.72%

138.9%

159.7%

Ligos pašalpos – atvejų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

51.51%

39.3%

54.9%

69.4%

Motinystės (tėvystės) pašalpų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

60.14%

65.8%

65.9%

61.1%

Senatvės pensijos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

116.83%

114%

114.6%

115.5%

Netekto darbingumo pensijos gavėjų skaičius 1000-iui
gyventojų

n/d

96.35%

93.3%

94.1%

95.9%

Dirbančių senatvės pensijos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

58.3%

51.6%

49.1%

45.1%

Dirbančių netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius 1000-iui
gyventojų

n/d

78.66%

73.5%

75.8%

75.8%

Apdraustųjų socialiniu draudimu skaičius 1000-iui gyventojų

n/d

68.19%

67.2%

67.5%

n/d%

Apdraustųjų vidutinis darbo užmokestis, Lt

n/d

78.36%

79.1%

78.6%

n/d%

Iš pateiktų rodiklių matyti, kad Kelmės rajone gyventojų mažėja lyginant su 2009 m.
(sumažėjo 6 215). Vaikų skaičius taip pat sumažėjo, jaunimo beveik nekito. Pensinio amžiaus
asmenų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius didėja. Išlaikomų 15–59 m. asmenų skaičius 100
gyventojų Lietuvoje tenka 27, nuo 0 iki 14 m. – 22, Kelmės rajone 15–59 m. – 34, nuo 0 iki 14 m.
išlaikomi 22 asmenys. Pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis
šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus, Lietuvoje – 124, o Kelmės rajone – 157, tai rodo mūsų rajono
gyventojų senėjimo tendencijas. Vyresnių nei 60 m. amžiaus asmenų Lietuvoje 100 gyventojų tenka

24 asmenys, o Kelmės rajone – 28. Atsižvelgiant į minėtus skaičius matyti, kad pensinio amžiaus
asmenų, tenkančių 100 Kelmės rajono gyventojų, vidurkis viršija respublikos vidurkį. Vidutinė
tikėtina vyrų gyvenimo trukmė šalyje – 68,39 m., moterų –79,45 m.
Vertinant pateiktus duomenis matyti, kad jau 2010 m. itin padidėjo socialinių pašalpų
gavėjų. Jų tais metais buvo 3 672, išmokėta 10 631,9 tūkst. Lt, 2011 m. – 4 286, išmokėta 12 395,8
tūkst. Lt. Tokios pat tendencijos ir visoje šalyje: 2010 m. pašalpų gavėjų buvo 181 285 ir išmokėta
510 582,9 tūkst. Lt, o 2011 m. socialines pašalpas gavo 221 062 asmenys ir išlaidos sudarė 612 272,
7 tūkst. Lt. 2012 m. dėl socialinės pašalpos kreipėsi 3 789 šeimos (56 342 asmenys), išlaidos
sudarė 12 8967,74 tūkst. Lt. 2013 m. socialinės pašalpos gavėjų šeimų buvo 3461 ir per 11 mėn.
išmokėta 10 3307,97 tūkst. Lt. Nors potencialių socialinių paslaugų gavėjų skaičius didėja, tačiau
savivaldybės lėšos socialinėms paslaugoms vienam gyventojui mažėja dėl pasikeitusio pašalpų
mokėjimo įstatymo. Analizuojant socialinių pašalpų gavėjų skaičių Kelmės rajone, jų procentas,
lyginant su bendru gyventojų skaičiumi, didesnis nei vidutiniškai šalyje ir pagal skiriamas pašalpų
sumas vienam gyventojui skiriasi nuo šalies vidurkio.
Socialinės pašalpos, jų administravimas, mokėjimas nuo 2014 m. sausio 1 d. bus perduotas
savivaldybei ir pati savivaldybė kontroliuos, kuriems asmenims priklauso socialinės išmokos,
kuriems – ne.
Gyventojų senėjimas, nedarbas, piktnaudžiavimas alkoholiu, ekonominė situacija (Kelmės
rajonas priskirtas probleminių rajonų grupei), jaunimo migracija – visa tai ir sąlygoja didėjantį
socialinių paslaugų poreikį tiek ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, tiek ir pagalbos į namus
paslaugų bei socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms.
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.
Per 2013 11 mėn. užfiksuoti 46 nusikaltimai, kuriuose dalyvavo 28 nepilnamečiai. Per
2012 m. užfiksuota 16 nusikaltimų, kuriuos įvykdė vaikai. Šie skaičiai rodo prevencinio darbo su
socialinės rizikos ir linkusio nusikalsti vaikų ir jaunuolių poreikį. Per 2013 m. 11 mėn. nukentėjo 12
nepinamečių vaikų. 2012 m. smurtą patyrė 22 vaikai. 2011 m. Kelmės rajone užregistruota 14
smurto prieš vaikus atvejų, dėl seksualinės prievartos nukentėjo 3 vaikai vienoje šeimoje. 2010 m.
užfiksuotas 1 išžaginimas, kai nukentėjo nepilnametė. Smurtą patyrusiems vaikams būtina suteikti
skubią ir kvalifikuotą specialistų pagalbą.

4.3. Kiti rodikliai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenys:
4 lentelė
Rodiklis

Kelmės r.

Lietuva

2013

2012

2011

2010

2009

2013

2012

2011

2010

2009

Neto
Migracija
(tarptautinė ir
vietinė)

*

-432

-612

-1005

-379

*

-21257

-38178

-77944

-15483

Registru
otų
bedarbių
ir
darbingo
amžiaus
gyventoj
ų
santykis,
%

*

17,6

17,9

18,2

11,4

*

11,7

13,1

14,5

9,4

Nedarbo
lygis
(moterys
)

*

*

15,9

15,9

10,5

12,9

14,8

23,4

15,5

Nedarbo
lygis
(vyrai)

*

*

18,4

21,8

17,9

21,4

20,5

28,3

29,6

Nedarbo
lygis 15–
24 metų

*

*

40,1

36,9

33,0

21,6

23,6

32,2

35,1

29,2

Registruotų
bedarbių
darbo
jėgos
tūkst.

*

3,3

3,4

4,1

2,6

522,6
(III
ketv.)

216,9

247,2

312,1

230,1

Socialinės
pašalpos
gavėjai

3461

3789

3240

3672

1995

*

221922

221062

181285

73512

11,15

11,92

9,1

9,98

5,33

*

6,7

7,29

5,86

2,2

1033
0,797
(11
mėn.)
33,28

1289
6,77

1239
5,8

1062
5,0

5568,5

*

599483
,3

612272
5,7

510585
,9

190660,2

40,5

34,8

28,8

14,90

*

18,07

20,20

16,49

57,27

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

(11
mėn.)

*statistiniai duomenys dar nepateikiami
Lietuvos darbo biržos duomenimis, šių metų gruodžio 1 d. šalyje buvo registruota
192,8 tūkst. bedarbių. Darbo biržoje registruoti neturintys darbo asmenys sudarė 10,5 proc. visų
šalies darbingo amžiaus gyventojų. Palyginti su 2012 m. gruodžio 1 d. registruotas nedarbas mažėjo
0,5 proc. punkto. Lapkričio mėnesį darbo biržos specialistai darbo ieškantiems asmenims galėjo
pasiūlyti 21,3 tūkst. laisvų darbo vietų, tai yra 8 proc. daugiau negu per atitinkamą 2012 m.
laikotarpį. Bedarbio statusas per mėnesį suteiktas 24,9 tūkst. asmenų. Per lapkritį užimtumas
suteiktas daugiau kaip 22 tūkst. darbo biržos klientų: įdarbinta – 14,5 tūkst., nusiųsta į aktyvios
darbo rinkos politikos priemones – 2,7 tūkst., pradėjo veiklą pagal verslo liudijimus beveik 5 tūkst.
Šiaulių miesto savivaldybėje per I–III ketvirtį įregistruoti 7 026 bedarbiai, Šiaulių
rajono – 2 889, Akmenės – 1 710, Joniškio – 1 726, Kelmės – 2 164, Pakruojo – 1 480 ir
Radviliškio – 2 560 bedarbių. Darbo jėgos pasiūla mažėjo visose savivaldybėse: Kelmės r.
savivaldybėje sumažėjo 31,9 proc., Akmenės – 23 proc., Pakruojo – 16,8 proc., Joniškio – 16,4
proc., Radviliškio – 12,5 proc., Šiaulių m. – 12 proc., Šiaulių r. – 10,3 proc. Gruodžio 1 d. Šiaulių
teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 19 995 bedarbiai (lapkričio 1 d.
– 18 250), tai sudarė 11,3 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius didėjo visose
savivaldybėse. Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Kelmės r. (17,6
proc.). Per mėnesį įregistruoti 2 527 darbo neturintys asmenys, iš jų bedarbio statutas suteiktas 2
348, tai 23 mažiau nei spalio mėnesį. Joniškio ir Kelmės r. savivaldybėse bedarbių registracija
padidėjo daugiau nei 14 proc., Pakruojo r. padidėjo 11 proc., Radviliškio r. sumažėjo 7,3 proc.,

Šiaulių m. – 7,7 proc., Šiaulių r. – 5,4 proc. Kelmės rajone spalio mėn. bedarbių įregistruota 228,
lapkričio mėn. – 261. Gruodžio 1 d. tarp įregistruotų Šiaulių teritorinėje darbo biržoje bedarbių
moterys sudarė 53,6 proc., kaimo gyventojai – 45,9 proc., jaunimas iki 25 metų – 12,1 proc.,
vyresni nei 50 metų amžiaus – 34,9 proc., ilgalaikiai bedarbiai – 39,4 proc. Bedarbių struktūroje
mažėjo moterų ir jaunimo iki 25 m. amžiaus dalis, didėjo vyrų, kaimo gyventojų ir ilgalaikių
bedarbių dalis.
5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė
5 lentelė
Socialinių paslaugų
įstaigos tipas pagal
Eil. Nr.
žmonių socialines
grupes1

Socialinių paslaugų įstaigos
pavadinimas

Pavaldum
as2

Liolių socialinės globos namai

Savivaldyb
ės
Savivaldyb
ės
Juridinis

Vietų (gavėjų3)
skaičius
iš viso iš jų
finansuojam
ų
savivaldybės
125

125

36

36

12

12

12

12

-

-

15

15

30

30

-

Savivaldyb
ės
-

-

-

-

-

-

-

SBĮ Socialinių paslaugų
tarnyba
Vaikų ir jaunimo užimtumo
dienos klubas „Parama“
VšĮ Kelmės aklųjų ir
silpnaregių centras

Savivaldyb
ės
Savivaldyb
ės
Viešoji
įstaiga

150

150

48

48

71

Savivaldybė
10 proc.
projekto
vertės

10.

Paramos šeimai centras

30

-

11.

Lietuvos samariečių bendrijos
Kelmės skyrius

Religinė
bendruome
nė
VO

50

2 po 0,75
etato
darbuotojų

Socialinės globos namai

1.

Šeimynos

2.
3.

Laikino gyvenimo namai

Kelmės rajono Vijurkų vaikų
globos namai
R. J. Ratnikų šeimyna
Violetos ir Petro Šarkų
šeimyna
-

Juridinis

Kelmės „Kūlverstuko“
Dienos socialinės globos
centrai

4.

5.
6.
7.
8.

9.

1

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

lopšelio- darželio
ikimokyklinio ugdymo ir
dienos socialinės globos grupė
neįgaliems vaikams
Liolių dienos globos padalinys

Savivaldyb
ės

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.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos Kelmės skyrius
Lietuvos invalidų draugijos
Kelmės rajono neįgaliųjų
draugija

VO

-

finansuojami
savivaldybės
-

VO

91

savivaldybė

14.

Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Kelmės
viltis“

VO

24

15.
16.

VO „Gelbėkit vaikus“ SP
Lietuvos diabeto asociacijos
Kelmės diabeto klubas
„Diabetas ABC“

VO
VO

30
55

17.

Lietuvos sutrikusios
psichikos žmonių globos
bendrijos Kelmės skyrius

VO

20

18.

Viešoji įstaiga Šiaulių
kurčiųjų reabilitacijos
centras

VO

44

12.
13.

–10

proc.
projekto
vertės
savivaldybė
–10 proc.
projekto
vertės
savivaldybė
–10 proc.
projekto
vertės

savivaldybė
–10 proc.
projekto
vertės
savivaldybė
finansuoja
10 proc.
projekto
vertės

Savivaldybėje nėra įsteigtų laikino, savarankiško gyvenimo namų, nėra išplėtotos
socialinės paslaugos socialinės rizikos asmenims, nėra nakvynės namų. Suaugusiems asmenims su
proto negalia socialinės globos paslaugos teikiamos siunčiant juos į valstybinius socialinės globos
namus. Per metus siunčiami 2–3 Kelmės rajono gyventojai su proto negalia. Atsiradus poreikiui,
sprendimas skirti ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims
su negalia siunčiamas į Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, o į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikino tarnybą prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos – likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams, neįgaliems
vaikams, kur išrašomas siuntimas arba asmuo įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai
gauti valstybės globos namuose.
Rajone sudėtinga situacija teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos asmenims, taip
pat asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų. Savivaldybėje nėra krizių centrų, teikiančių pagalbą
smurtą patyrusioms moterims ir vaikams, minimaliai teikiama psichologinė pagalba. Kelmės
policija glaudžiai bendradarbiauja su asociacija „Tauragės moters užimtumo ir informacijos
centras“, kuri vykdo projektą „Stabdykime smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje“. Tauragės
moters užimtumo ir informacijos centras atlieka specializuoto pagalbos centro funkcijas, dirbančio
su smurto artimoje aplinkoje aukomis, keturiuose rajonuose, iš jų ir Kelmės r. Policija informuoja
centrą apie smurtą artimoje aplinkoje, o specialistai telefonu teikia pagalbą moterims, patyrusioms
smurtą. Minėtas centras ne pirmi metai organizuoja seminarus, kuriuose vyksta diskusijos apie
smurtą artimoje aplinkoje, susitikimuose dalyvauja policijos pareigūnai, socialiniai darbuotojai,
socialiniai darbuotojai su socialinės rizikos šeimomis, kiti specialistai.
Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse 2013 m., teikiant nestacionarias dienos
socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms. Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius
vykdo projektą
,,Mokykimės kurti ir pažinti“. Projekto vykdymo trukmė 2013–2015 metai.
Projektas tęstinis. Projekto tikslas – kuo rezultatyviau ir efektyviau spręsti ir mažinti socialinės
rizikos, socialiai remtinų šeimų vaikų/paauglių laisvalaikio problemas. Siekti padėti

vaikams/paaugliams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo, globos ir kitose
socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis,
mokytis, augti savarankiškais pilnaverčiais piliečiais. Projekto metu kvalifikuoti specialistai teikia
pagalbą ugdydami ir lavindami vaikų/ paauglių estetinio grožio suvokimą, saviraiškos poreikį,
turtina laisvalaikį, stimuliuoja ir motyvuoja elgesį, skatina dalyvavimą bendroje meninėje veikloje,
taip pat teikia kuo daugiau teigiamų emocijų. Projekto vykdymo metu teikiama socialinė
pedagoginė, specialioji pedagoginė pagalba vaikams/paaugliams, jų artimiesiems bei organizuojami
meniniai užsiėmimai. Kitos paslaugos: pamokų ruoša, socialinių pedagoginių individualių bei
grupinių konsultacijų organizavimas, tėvų, mokytojų konsultavimas, bendravimas
bendradarbiavimas su miesto bei respublikos švietimo įstaigomis ir kitomis institucijomis;
socialinės, materialinės ir pedagoginės pagalbos šeimai ir vaikui suteikimas. Vaikų dienos centrą
lankė 12 vaikų iš socialinės rizikos šeimų nuo 7 iki 14 metų bei 2 vaikai, įtraukti į policiją
dominančių vaikų apskaitą. Projektui finansuoti 2013 m. skirta 28 400 litų.
5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo
savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis
6 lentelė
Seniūnijos
Socialinės paskirties įstaigos ir visuomeninės organizacijos pavadinimas
pavadinimas
Socialinės paramos skyrius
SBĮ Socialinių paslaugų tarnyba
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio- darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos
socialinės globos grupė neįgaliems vaikams
Kelmės miestas Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „Parama“
VšĮ Kelmės rajono aklųjų ir silpnaregių centras
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kelmės viltis“
Lietuvos diabeto asociacijos Kelmės diabeto klubas „Diabetas ABC“
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kelmės skyrius
Paramos šeimai centras
Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius
Viešoji įstaiga Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras Kelmės skyrius
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius
VO „Gelbėkit vaikus“ SP
Lietuvos invalidų draugijos Kelmės rajono neįgaliųjų draugija
Kelmės
apylinkių
Liolių socialinės globos namai
Liolių
Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai
Kukečių
Reginos ir Jurgio Ratnikų šeimyna
Užvenčio
Violetos ir Petro Šarkų šeimyna
Kražių
Daugiausia Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų yra įsikūrusių Kelmės
mieste (Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Socialinių
paslaugų tarnyba, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio- darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos
socialinės globos grupė neįgaliems vaikams, vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „Parama“,
VšĮ Kelmės rajono aklųjų ir silpnaregių centras, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Kelmės viltis“, Lietuvos diabeto asociacijos Kelmės diabeto klubas „Diabetas ABC“ ir kt.).
Kitos socialinių paslaugų įstaigos išsidėsčiusios visoje savivaldybės teritorijoje – Liolių
socialinės globos namai, Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai, Reginos ir Jurgio Ratnikų
šeimyna, Violetos ir Petro Šarkų šeimyna, Lietuvos invalidų draugijos Kelmės rajono neįgaliųjų
draugija. Kiekvienoje seniūnijoje yra lankomosios priežiūros darbuotojai, teikiantys socialines

paslaugas seniems asmenims , neįgaliesiems, 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, pastatai neatitinka HN
bei STR reikalavimų, tačiau šios įstaigos ir savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
aktyviai dalyvauja rengdami projektus, ieško finansavimo galimybių socialinių paslaugų įstaigų
pastatams, naudojamai įrangai atnaujinti.
Kelmės rajono socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros būklė
7 lentelė
Įstaigos pavadinimas

Liolių socialinės globos
namai

Pastato statybos metai

I pastatas – 1978 m.

Kelmės rajono Vijurkų
vaikų globos namai

Neatlikta.

67 %
Virtuvės įranga atnaujinta 2006
m.

II pastatas – 1975 m.

Neatlikta.

75 %

III pastatas – 1973 m.

Neatlikta.

70 %

IV pastatas – 1900 m.

2005–2006 m.

81%

V pastatas – 1989 m.

2006 m.

100%

Kultūros namai – 1930
m.

2006 m.

30 %

2008 m.

18%

-

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

Užvenčio socialinės
globos padalinys

Dienos globos padalinys

Įrangos nusidėvėjimas

Pastato
renovacijos
metai

Pastatytas pastatas ir įrengtos
patalpos pritaikytos senų ir
neįgalių asmenų poreikiams.
Nupirkti baldai ir įranga. 2013
m. įsigytas specialusis
automobilis, kainavęs 115
990,60 Lt. Projektas baigtas
2013-05-31.

2012 m.

1970 m.

2006 m.

2010 m.

2013 m.

2006 m. pakeisti langai. Globos
namai yra buvusiame pradinės
mokyklos pastate.
2007 m. įrengtas vandentiekis,
darbuotojų kabinetai, nupirkti nauji
baldai, kompiuterinė įranga.
2010 m. sausio 31 d. baigtas
įgyvendinti projektas. Po
rekonstrukcijos Vijurkų vaikų
globos namai atitinka vaikų globos
namams keliamus reikalavimus.

2013 m. gauta parama iš
labdaros fondo ,,Vienybė“: 4
kompiuteriai ir spausdintuvas,

stiprintuvas su kolonėlėmis,
mikrofonas.
Ratnikų šeimyna

1976 m.

2006 m.

Privatus pastatas.

Pakeistas stogas, vamzdynas,
langai.
Seni baldai. 2007 m. nupirkta nauja
virtuvės įranga.
Renovuotas pastato vidus ir išorė.
Patalpos pritaikytos paslaugoms
teikti.

Paramos šeimai centras

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

2006 m.

Socialinių paslaugų
tarnyba

Savivaldybės pastatas, 2
kabinetai. Pastatas
statytas 1972 m.

2004 m.

Atliktas einamasis remontas,
įsigyti nauji baldai ir įranga.

Kelmės „Kūlverstuko“

1981 m.

2006 m.

Nauji baldai, įranga, patalpos
pritaikytos socialinėms paslaugoms
neįgaliems vaikams teikti.
2007 m. įrengtas įvažiavimas
neįgaliems.

2013 m.

Vykdomas projektas – lopšeliodarželio pastato rekonstrukcija
pagerinant jo energetines
charakteristikas. Projektas bus
baigtas 2014 m. 12 mėn. Bus
įrengta dar viena grupė
neįgaliems vaikams.

lopšelio- darželio
ikimokyklinio ugdymo ir
dienos socialinės globos
grupė neįgaliems
vaikams

Lietuvos samariečių
bendrijos Kelmės skyrius

SBĮ Socialinių paslaugų
tarnybos pastatas,
statytas 1955 m.

2006 m.

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

Sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija
„Kelmės Viltis“

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

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.

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

2006 m.

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

Lietuvos diabeto
asociacijos Kelmės
diabeto klubas „Diabetas
ABC“
Lietuvos invalidų
draugijos Kelmės rajono
neįgaliųjų draugija

2006 m.

Pakeisti langai, durys, įrengta
skalbykla. Sena šildymo sistema,
patalpos nepritaikytos neįgaliems,
turintiems judėjimo negalią.
2007 m. įsigyti baldai.

2012 m.
Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos
Kelmės skyrius

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

2003 m.

2011 m. keistas stogas, atliktas ne
visas vidaus remontas. Lėšos iš ES
(1592,62 tūkst. Lt) 2012 m. stogo
dangos pakeitimas ir lauko sienų
šiltinimas ir apdaila.
Atliktas patalpų einamasis
remontas, įsigyti baldai ir įranga.

Visuomeninės organizacijos gerina materialinę bazę, tai sudaro galimybę teikti
kokybiškesnes socialines paslaugas, neįgalieji gali aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime.
Didėja socialinių paslaugų gavėjų skaičius.
2013 m. gegužės mėn. baigtas įgyvendinti projektas „Liolių senelių namų dienos
globos padalinio įkūrimas“ projekto vertė 3159938,06 Lt savivaldybės lėšos sudarė 477994,47 Lt,
ES lėšos 2681943,59Lt.
Projektas „Vijurkų vaikų globos namų renovacija ir personalo mokymai“ baigtas vykdyti,
rekonstruotos patalpos, pakeistas stogas. Globojamų vaikų gyvenimo sąlygos itin pagerėjo. Globos
namuose jie gyvena šeimynose: yra 3 šeimynos po 12 įvairaus amžiaus vaikų. Šeimynų patalpos yra
atskirtos, kiekvienoje jų yra atskiros virtuvėlės, poilsio zonos.
Parengtas projektas „Grupiniai gyvenimo namai asmenims su negalia“, kurio vertė apie
2 800 tūkst. Lt. Projekto pradžia 2013 m. sausio 1 d. vasario 1 d. pasirašyta sutartis su Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija. Atlikti projektavimo darbai, rengiama dokumentacija rangos darbams
pirkti.
6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio
įvertinimas
8 lentelė

Eil.
Nr.

1
1.

2
Ilgalaikė socialinė globa

2.

Trumpalaikė socialinė globa

3.

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
4

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes4

Asmenų (šeimų) skaičius,
kuriems nustatytas socialinių
paslaugų poreikis
įvertintas
2013-01-01 –
2013-12-31
laikotarpiu
3
46

1000 gyventojų
tenka vietų

nepatenkintas
4
-

5
6,4

36

-

0,87

12

-

1,03

-

-

-

-

-

-

35

-

5,8

-

-

-

22

-

4,25

-

-

-

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

10.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos

11.

Bendrosios socialinės paslaugos

-

-

-

-

-

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė
Socialiniai darbuotojai darbui su rizikos grupės šeimomis (11), seniūnijų specelistai
socialiniam darbui (8) bei seniūnijų specialistai (2);

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.
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.
Kelmės rajono savivaldybėje pagrindinis bendrųjų ir socialinės priežiūros socialinių
paslaugų teikėjas yra Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnyba (toliau – tarnyba). Ji organizuoja
gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, teikia pagalbos į namus, transporto,
maitinimo organizavimo, būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugas ir kt.
Tarnybos 2013 metų biudžetas: 1 mln. 188,3 tūkst. Lt, tai yra 40,7 tūkst. Lt mažiau nei
2012 m. Iš jų valstybės lėšos 273,6 tūkst. Lt. Sveikatos apsaugai metų pradžioje buvo skirta 219,9
tūkst. Lt, iš jų globos lovoms finansuoti – 189,9 tūkst. Lt, dantų protezavimui – 10 tūkst. Lt,
mirusiesiems pervežti – 20 tūkst. Lt. Atsikaitymas už paslaugas vyksta su dideliais įsiskolinimais,
didžiausi jų – socialinės globos įstaigoms. Kreditorinis įsiskolinimas rugsėjo 30 d. yra 138 082,99
Lt. Didžiąją įsiskolinimo dalį – 47 464 Lt sudaro socialinės globos paslaugų teikimo sąnaudos.
Šeimynoms – 8 340,58 Lt, tansporto išlaikymas – 458 Lt, „Sodra“ – 21 694,74 Lt, darbo užmokestis
– 43 492,95 Lt, VMI – 6 098,98 Lt.
2013 m. tarnyboje dirbo 46 darbuotojai (43 etatai), iš jų 23 socialinio darbuotojo
padėjėjai, 2 socialinio darbo organizatoriai, 1 socialinis darbuotojas darbui su jaunimu, 11 socialinių
darbuotojų, darbui su socialinės rizikos grupės šeimomis ir vaikais, 4 darbuotojai dirbo
įgyvendindami projektą ,,Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone“. Visi
socialiniai darbuotojai, išskyrus socialinio darbuotojo padėjėjus, turi aukštąjį išsilavinimą.

Per 2013 m. I–III ketvirtį 185 rajono gyventojai (pensininkai, turintys negalią) aprūpinti
įvairiomis techninės pagalbos priemonėmis: neįgaliųjų vežimėliais, automatinėmis ir mechaninėmis
lovomis, čiužiniais nuo pragulų, tualetinėmis kėdėmis, ramentais, lazdomis ir kita technika.
Tarnyboje per 2013 m. I–III ketvirtį specialiojo transporto paslaugą gavo 7 asmenys, iš jų 4
paslauga suteikta nemokamai, 3 asmenys už paslaugą susimokėjo pagal patvirtintą specialiojo
transporto paslaugų įkainį.
Nemokamo maitinimo talonus per 2013 m. I-III ketvirtį gavo 8 asmenys, grįžę iš bausmės
atlikimo vietų, po 30 vnt. (150 Lt) vienam asmeniui. Iš viso maisto produktams pirkti iš
savivaldybės biudžeto išleista 1 200 Lt.
2013 m. tarnyba pritaikė būstą (aplinką) 1 neįgaliajam. Buvo atlikti darbai, kurių vertė
15 350,04 Lt: pakeistos dvejos durys, įrengtas dušas, nuovaža. Iš viso išleista 3 070,00 Lt
savivaldybės biudžeto lėšų ir 12 280,04 Lt – valstybės biudžeto lėšų.
2013 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su projekto iniciatore mažąja bendrija
„Savirealizacijos
akademija“.
Leista
naudotis
užregistruota
interneto
svetaine
www.vaikusvajones.lt. Joje buvo įdėtos Kelmės rajono socialinės rizikos šeimų vaikų kalėdinės
svajonės. Apsilankę svetainėje žmonės galėjo jas išpildyti. Dalį svajonių įgyvendino akcijos
rėmėjai, dalis svajonių – į sąskaitą pervedant pinigus ir už juos nuperkant konkrečią dovaną. 2014
m. planuojama šiai priemonei skirti 2,5 tūkst. Lt.
Socialinės priežiūros paslaugos:
* pagalba į namus;
* socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas.
Jas Kelmės rajone teikia Socialinių paslaugų tarnyba.
Šešti metai tarnyboje dirba 11 socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos grupės
šeimomis ir vaikais seniūnijose, t. y. kiekvienoje seniūnijoje yra po vieną darbuotoją. 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.
Kelmės miesto seniūnijoje socialinio darbuotojo etato nėra, nors mieste gyvena beveik
trečdalis rajono gyventojų. Įsteigus socialinio darbuotojo etatą, būtų geriau sprendžiamos Kelmės
miesto gyventojų socialinės problemos, būtų teikiamos kokybiškos bendrosios socialinės paslaugos.
Socialinio darbuotojo funkcijas Kelmės mieste atlieka Socialinės paramos skyriaus specialistai ir
Socialinių paslaugų tarnybos socialinio darbo organizatoriai.
Socialiniai darbuotojai dirba su 132 rizikos grupės šeimomis, kuriose yra 343 vaikai.
Blogėjant ekonominei ir socialinei situacijai, girtavimas, socialinė atskirtis dar labiau išryškėja, dėl
to yra neprižiūrimi vaikai.
Senstant rajono gyventojams, itin auga socialinių paslaugų poreikis, ypač pagalbos į namus
paslaugų teikimo. Viena pagrindinių paslaugų, teikiamų Socialinių paslaugų tarnyboje, yra
socialinių paslaugų teikimas namuose seniems žmonėms ir neįgaliesiems, kuriems dėl sveikatos
būklės reikalinga kitų asmenų pagalba. Jų poreikis kasmet didėja, todėl didėja etatų skaičius. 2013
metais – 20 etatų, dirbo 23 darbuotojai. Socialinės paslaugos buvo teikiamos 179 asmenims. Šalies
ekonominė krizė labai palietė pensininkus, gaunančius mažas pensijas, jie sunkiai gali išgyventi,
nes neįperka vaistų, neturi už ką nusipirkti malkų šildymui, todėl blogėja jų sveikatos būklė.
Vykdant rajono savivaldybės tarybos 2011 metų sausio 27 d. sprendimą Nr. T-31, už
suteiktas socialines paslaugas (pagalbą į namus) mokėjo 117 paslaugų gavėjų. Iš jų 91 mokėjo 3
proc. ir 26 paslaugų gavėjai – 20 proc. asmens pajamų. Už paslaugas per 2013 metus gauta 35
046,48 Lt. Paslaugų poreikis kasmet didėja.

SOCIALINĖ PAGALBA NAMUOSE
9 lentelė
Seniūnija
Kelmės m.
Kelmės apyl.
Tytuvėnų m.
Užvenčio
Šaukėnų
Kražių
Vaiguvos
Kukečių
Liolių
Pakražančio
Iš viso

2011 m.

2011 m.

2012m.

2012 m.

2013m.

2013 m.

Soc. darbuot.

Paslaugas gauna

Soc. darbuotojai

Paslaugas gauna

Paslaugas gauna

5
1
2
4
1
3
2
1
2
21

50
6
24
28
5
10
14
3
7
147

6
1
3
4
1
2
2
1
2
1
23

65
5
28
31
6
7
16
6
7
4
175

Soc. darbuotojų
padėjėjai
6
1
3
4
1
2
2
1
3
23

70
5
29
32
7
7
18
5
6
179

Viena paslaugos formų yra pagalbos pinigai, kurie yra mokami tiems asmenims, kuriems
negalima teikti pagalbos namuose paslaugų dėl atstumų, nesant socialinio darbuotojo toje
seniūnijoje. Tokių paslaugų gavėjų rajone yra 4, jiems mokama ne didesnė nei 130 Lt išmoka, kad
galėtų atsiskaityti su asmeniu, padedančiu susitvarkyti buityje.
Dienos socialinė globa neįgaliems vaikams
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos
neįgalių vaikų (3–8 m.) grupėje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos. Paslaugos teikiamos
15 vaikų. Tėveliai pageidautų, kad būtų suformuota neįgalių vaikų grupė nuo 8 iki 12 metų vaikams
ir jiems nereikėtų keisti ugdymo įstaigos. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir
dienos socialinės globos neįgalių vaikų grupėje dienos socialinės globos paslaugos teikiamos 15
neįgalių vaikų, iš kurių 6 su sunkia negalia. Nuo 2014 m. pradžios dienos socialinės globos
paslaugos pradėtos teikti dar 2 vaikams su sunkia negalia, iš viso 8 vaikams. Vaikų su sunkia
negalia paslaugoms teikti iš valstybės biudžeto lėšų 2013 m. buvo skirta 135,907 tūkst. Lt.
Didėjant vaikų skaičiui 2014 m. patalpų remontui įstaiga iš savivaldybės biudžeto prašo 123,4 tūkst.
Lt, tačiau siūloma skirti 61,1 tūkst. Lt.
2013 m. Kelmės rajono savivaldybėje nebuvo teikiamos socialinės paslaugos
neįgaliems, vyresniems nei 21 m. Kelmės specialiojoje mokykloje buvo įkurta užimtumo grupė
jaunuoliams su proto negalia nuo 21 m. iki 35 m., tačiau paslaugos šioje grupėje jau nebeteikiamos.
2013 m. pradėjo veikti Dienos socialinės globos padalinys Liolių socialinės globos namuose, tačiau
dėl to, kad paslaugos globos padalinyje mokamos, proto negalią turinčių neįgaliųjų atrimieji
atsisako šių paslaugų.
Proto 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. Teikiant neįgaliųjų
socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas,
savarankiškumo didinimo, rankdarbių, floristikos, meno užsiėmimuose dalyvauja 20 psichikos
neįgaliųjų.
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.
VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centre nuo 2010 m. gegužės mėnesio įsteigtas
naujas Socialinės globos padalinys, kuriame teikiamos trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės

paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. 2013 m. trumpalaikės
socialinės globos paslaugos teiktos 11 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų, tačiau 2015 m. ši
padalinys turi gauti licenciją socialinių paslaugų teikimui. Įstaigos vadovai neplanuoja licencijuoti
šio padalinio, todėl nuo 2015 m. sausio 1 d. trumpalaikės socialinės globos paslaugos nebus
teikiamos. Šiaulių Respublikinėje ligoninėje trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmenims su
proto negalia 2013 m. teiktos 1 asmeniui.
Liolių socialinės globos namai (Liolių senelių namai) yra Kelmės rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga, įkurta 1992 m. rugpjūčio 17 d., veikla pradėta 1993 m. vasario 1 d. Tai 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. 2013 m. pradėtos teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugos -15 asmenų, dienos
socialinės globos paslaugas galima teikti 15 asmenų, šiuo metu trumpalaikės socialinės globos
paslaugos skirtos 21 asmeniui, o dienos centre lankosi 7 asmenys.
Globos namai išlaikomi iš savivaldybės biudžeto lėšų, specialiųjų tikslinių dotacijų
asmenims su sunkia negalia, socialinių paslaugų gavėjų asmeninių lėšų, paramos ir kitų teisėtai
gautų lėšų.
Nuo 2008 m. gruodžio 22 d. pradėjo veikti Liolių senelių namų ( Liolių socialinės globos
namų) Užvenčio socialinės globos padalinys, kuriame šiuo metu teikiamos paslaugos 34 asmenims
iš jų 13 su sunkia negalia.
Liolių socialinės globos namuose dirba 79,25 etatinio darbuotojo, 47,5 finansuojami iš
savivaldybės biudžeto lėšų (40 etatų Lioliuose ir 7,5 Užvenčio socialinės globos padalinyje), 24,25
– iš programai vykdyti lėšų (Lioliuose 15 ir Užvenčio socialinės globos padalinyje 9,25), o iš
gaunamų valstybės biudžeto lėšų (už asmenis su sunkia negalia) Lioliuose – 3,5 ir Užvenčio
socialinės globos padalinyje – 4,0 etatai. 2012 metais savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas
didžiausias leistinas etatų skaičius – 79,25. 2012 metų pabaigoje pradėjo veikti dienos globos
padalinys, kuriame nuo 2012 m gruodžio 10 d. priimti dirbti 2 darbuotojai (socialinis darbuotojas ir
kiniziterapeutas). Dienos socialinės globos padalinyje dienos socialinės globos paslaugas gauna 15
neįgaliųjų ar senyvo amžiaus asmenų ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas gaus 15 asmenų
pagal nustatytą socialinės globos poreikį. Nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinti nauji Liolių socialinės
globos namų darbuotojų etatai, kurie buvo planuojami darbui Dienos socialinės globos padalinyje: 2
užimtumo terapeutai, 4 socialinio darbuotojo padėjėjai, liftininko 0,25 etato, energetiko 0,25 etato,
slaugytojo 1 etatas, sandėlininko 0,5 etato, buhalterio 1 etatas.
Liolių socialinės globos namai 2013 metais paslaugas vidutiniškai teikė 157 seniems
ir neįgaliems asmenims, iš jų neįgaliųjų su sunkia negalia – 35. Asmenims su sunkia negalia
socialinėms paslaugoms teikti iš valstybės biudžeto lėšų planuota 230,0 tūkst. Lt, gauta ir
panaudota 228,59 tūkst. Lt.
Per 2013 metus savivaldybės biudžeto lėšų planuota gauti 1 023,1 tūkst. Lt. Darbo
rinkai ir politikai įgyvendinti planuota gauti 10,9 tūkst. Lt, iš Šiaulių darbo biržos – 15,3 tūkst. Lt.
Viešuosius darbus dirbo 11 asmenų.
Per 2013 metus Liolių socialinės globos namai už paslaugas gavo 1 204,3 tūkst. Lt.
Ilgalaikio turto įsigyta nebuvo, lėšos skirtos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms bei
prekėms ir paslaugoms apmokėti, per 10 mėn. surinkta 893,5 tūkst. Lt.
2012 metais baigtas statyti Liolių socialinės globos padalinys, bet dėl specialiojo
transporto pirkimo, viešinimo paslaugų ir galutinio apmokėjimo rangovui projektas baigtas 201305-31. Per 2012 – 2013m. gautos ir panaudotos ES lėšos – 2 622,0 tūkst. Lt, savivaldybės – 467,3
tūkst. Lt.
Įstaigoje organizuojamas globos namų gyventojų laisvalaikis. Kultūros namuose
vyksta įvairios vakaronės, susitikimai su užsienio svečiais, rajono ir Liolių miestelio gyventojais.
Globos namų gyventojams organizuojami darbiniai užsiėmimai. Jie noriai dalyvauja aplinkos
tvarkymo darbuose. Dauguma moterų daro rankdarbius: mezga virbalais ir neria vąšeliu. Yra
suburtas senelių namų gyventojų etnografinis ansamblis, kuris koncertuoja seniūnijos ir globos
namų gyventojams. 2013 m. įstaiga atšventė 20 metų veiklos jubiliejų.

Vijurkų vaikų globos namuose 2013 m. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos
paslaugos buvo teikiamos 40 vaikų, likusių be tėvų globos: 0–6 m. – 10 vaikų, 7–18 m. – 30 vaikų.
Globos namuose patvirtinta 30,5 etato, dirbo 34 darbuotojai. Siekiant įstaigai 2014 m. gauti
licenciją 2014 m. sausio mėn. savivaldybės taryba patvirtino naują etetų skaičių – 38,5. Papildomai
šiems etatams išlaikyti metams reikės 145,08 tūkst. Lt iš savivaldybės biudžeto. 2013 m. įstaigos
biudžetas – 1070,4 tūkst. Lt, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 824,9 tūkst. Lt, valstybės biudžeto
lėšos – 227,7 tūkst. Lt, Europos Sąjungos fondų lėšos – 0,0 tūkst. Lt, labdaringa parama – 16,3
tūkst. Lt, fizinių asmenų savanoriška įmoka – 0,9 tūkst. Lt.
Rėmėjas iš Norvegijos nupirko dvi rūbų džiovinimo mašinas. Kelmės ,,Rotary“ klubas
pasodino sodą.
Specialusis pedagogas-logopedas dirbo su 6 vaikais, turinčiais kalbos ir kitų
komunikacinių sutrikimų. Vaikai turėjo galimybę laisvalaikiu dalyvauti dvejuose būreliuose: kūno
kultūros ir informatikos.
Vaikų globos namuose, siekiant vaikų pasirengimo savarankiškam gyvenimui, nuo
2013m. rugsėjo mėnesio kišenpinigiai pradėti mokėti vaikams nuo 7 metų. 26 vaikai gavo
kišenpinigius, kurie sudarė 40 proc. (52 Lt) socialinės bazinės išmokos (130 Lt).
Nuo 2013 m. rugsėjo iki gruodžio globotiniai nuo 14 metų dalyvavo projekte
„Atsakingo dalyvavimo visuomenėje link“, kurio metu buvo vedami 4 užsiėmimai-seminarai, skirti
socialinės atsakomybės ugdymui, temomis: „Šeima kaip vertybė“, „Tarpusavio santykiai kaip
vertybė“, „Darbo vertė“, „Kas man gyvenime yra vertinga?“.
Už ,,Išsipildymo akcijos“ metu paaukotas lėšas gauti 4 nauji kompiuteriai,
spausdintuvas, stiprintuvas su kolonėlėmis, mikrofonas, ūkinių medžiagų, labdaros suma – 8 159,80
Lt.
Gauta 2 640 Lt iš Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos
audiovizualiniam relaksacijos kambariui įrengti, užsiėmimams ir paskaitoms jame pravesti.
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos Kelmės rajone neteikiamos proto negalią
turintiems asmenims, neįgaliems vaikams ir jaunuoliams nuo 8 iki 21 metų, neįgaliems vaikams
nuo 0 iki 3 metų, socialinės rizikos asmenims. Vaikai ugdomi Specialiojoje mokykloje.
Savivaldybėje dėl finansinių lėšų stokos labai ribotas paslaugų teikimas proto negalią
turintiems asmenims, iškilus pavojui asmeniui, šeimai ir bendruomenei, asmenys, turintys proto ir
psichinę negalią, siunčiami į VšĮ Šiaulių ligoninę, tačiau nors savivaldybė ir sudariusi sutartį su šia
ligonine, vietų skaičius skiriamas mūsų rajonui netenkina poreikio. Į valstybinius socialinės globos
namus (anksčiau apskrities pavaldumo) siunčiami asmenys, turintys proto negalią, bet savivaldybė
neturi pakankamai lėšų, kad galėtų tenkinti visą poreikį ir šiuo metu yra didelės eilės į arčiausiai
Kelmės rajoną esančius socialinės globos namus. Šiuo metu iš savivaldybės biudžeto lėšų socialinės
globos paslaugas valstybiniuose socialinės globos namuose teikiamos 16 rajono gyventojų, eilėje
laukia 5 neįgalieji. Kas mėnesį už jiems teikiamas paslaugas savivaldybė vidutiniškai moka apie 16
875 Lt. Aukštelkės socialinės globos namuose socialinių paslaugų patvirtintos naujos kainos:
suaugusiam asmeniui su negalia – 1 873 Lt per mėnesį, o suaugusiam asmeniui su sunkia negalia –
2 000 Lt per mėnesį. Jurdaičių socialinės globos namuose suaugusiam asmeniui su negalia kaina yra
1 875 Lt per mėnesį, o suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 1 967 Lt per mėnesį, Ventos
socialinės globos namuose suaugusiam asmeniui su negalia – 2 149 Lt per mėnesį, o suaugusiam
asmeniui su sunkia negalia – 2 350 Lt per mėn., gyventojui iki 18 metų 2 313 Lt, Linkuvos
socialinės globos namuose asmenims su negalia –1 662 Lt.
2013 m. valstybės socialinės globos įstaigose pageidavo apsigyventi 5 asmenys su
proto negalia, apgyvendinti 1 asmuo Linkuvos socialinės globos namuose. 2014 m. vienas laukia
nukreipimo į Aukštelkės socialinės globos namus, vienas į Utenos, 2 į Stonaičių socialinės globos
namus, 1 į Jurdaičių socialinės globos namus.
Globos namuose penkiems asmeniui su sunkia negalia iš valstybės biudžeto už jam
teikiams paslaugas skiriama kas mėnesį 4 194 Lt.

Socialinių paslaugų teikimo Kelmės rajone palyginimas su galimybėmis
10 lentelė
Įstaiga

Paslaugų
gavėjo
socialinė
grupė

Socialinė
paslauga

Socialinės
paslaugos
teikimo
mąstas
45 (2013 m.
pabaiga)

Vijurkų vaikų
globos namai

Tėvų globos
netekę vaikai

Ilgalaikė ir
trumpalaikė
socialinė
globa

Reginos ir
Jurgio Ratnikų
šeimyna

Laikinai likę
be tėvų globos
vaikai,
socialinės
rizikos vaikai

Violetos ir
Petro Šarkų
šeimyna

Socialinės
paslaugos
patenkinimo
mastas

Galimybės socialinėms
paslaugoms teikti

100 proc.

Prasidėjus socialinių
įstaigų licencijavimui,
šeimynose galės
gyventi tik po 8 vaikus,
t.y. 24 vaikai,
neišskiriant vienos
šeimos vaikų,
šeimynoje gali gyventi
po 10 vaikų. 15 vaikų
turi būti teikiamos
paslaugos kitoje
įstaigoje.

Ilgalaikė
6
(trumpalaikė) (2013 m.)
socialinė
globa

50 proc.

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

Laikinai likę
be tėvų globos
vaikai,
socialinės
rizikos vaikai

Ilgalaikė
6 (2013)
(trumpalaikė)

50 proc.

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

Liolių
socialiniai
globos namai

Senyvo
amžiaus
asmenys,
suaugę
neįgalūs
asmenys

Ilgalaikė
socialinė
globa

157

100 proc.

Patalpų didesniam
asmenų skaičiui šiuo
metu nėra, poreikis nėra
patenkinamas, paslaugų
gavėjai gyvena po 3 – 5
kambaryje. Tikėtina,
kad įstaiga 2014 m.
licecijos negaus dėl
socialinės globos
normų reikalavimų
neatitikimo.

Vaikų ir
jaunimo
užimtumo
dienos klubas
„Parama“

Socialinės
rizikos šeimų,
socialinės
rizikos 7–18
metų vaikai

Bendrosios
socialinės
paslaugos

48
socialinės
rizikos
šeimų
vaikai, per
dieną
apsilanko
20 vaikų

13 proc. (iš
viso Kelmės
rajone yra 343
socialinės
rizikos šeimose
gyvenančių
vaikų)

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

Kelmės
„Kūlverstuko“
lopšelisdarželis
ikimokyklinio
ugdymo ir
dienos

Vidutinės,
sunkios,
lengvos
negalios 3–8
metų vaikai

Dienos
socialinė
globa

15

100 proc.

Reikia plėsti patalpas,
nes neįgalūs vaikai visą
dieną būna vienoje
patalpoje, vaikų
skaičius padidėjo
dvigubai.

socialinė
globa

(2013 m.)

socialinės
globos grupė
neįgaliems
vaikams
SBĮ Socialinių
paslaugų
tarnyba

Vaikai su
negalia,
suaugę
asmenys su
negalia,
senyvo
amžiaus
asmenys,
socialinės
rizikos šeimos
ir asmenys

Bendrosios ir
socialinės
priežiūros
paslaugos

-

100 proc. (iš
viso Kelmės
rajone gyvena
10876
potencialūs
socialinių
paslaugų
gavėjai)

Atsiradus socialinių
paslaugų poreikiui
įdarbinami nauji
lankomosios priežiūros
darbuotojai. 2012 m. su
darbo biržos
rekomendacija įdarbinti
du socialinio
darbuotojo padėjėjai,
kurie dirbs Kelmės
mieste ir Užventyje.
2013 m. nuo balandžio
mėn. įdarbinta viena
socialinio darbuotojo
padėjėja, kuri teikia
paslaugas 2 paslaugų
gavėjams,
gyvenantiems
vienkiemyje, per
mėnesį tarnybos
išlaidos – 218 Lt.

VšĮ Kelmės
aklųjų ir
silpnaregių
centras

Regėjimo
negalią
turintys
asmenys

Bendrosios
socialinės
paslaugos,
socialinių
įgūdžių
ugdymo ir
palaikymo

161 suaugę
su negalia

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

Nepakankamas
savivaldybės
finansavimas etatams
išlaikyti, patalpų
pakanka. 2014 m. lėšų
poreikis – 28 tūkst.Lt,
siūloma 24 tūkst. Lt.

Lietuvos
invalidų
draugijos
Kelmės rajono
neįgaliųjų
draugija

Neįgalūs
asmenys

Bendrosios
socialinės
paslaugos

91

100 proc.

Trūksta lėšų darbuotojų
etatams, užimtumui,
įrangai įsigyti.

Lietuvos
sutrikusio
intelekto
žmonių globos
bendrija
„Kelmės viltis“

Neįgalūs
asmenys

Bendrosios
socialinės
paslaugos

20 neįgalūs
suaugę ir 20
neįgalūs
vaikai

3,3 proc.
(rajone yra
1210
dispancerizuotų
asmenų su
proto negalia)

Patalpos nepritaikytos
kompleksinę negalią
turintiems asmenims.
Daugiau paslaugų
nebūtų galimybės teikti
dėl patalpų ir
finansavimo stokos.
Savivaldybė finansuoja
10 proc.socialinės
reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektui skirtų lėšų

Lietuvos
diabeto
asociacijos
Kelmės diabeto
klubas
„Diabetas
ABC“

Neįgalūs
asmenys

Bendrosios
socialinės
paslaugos,
socialinių
įgūdžių
ugdymo ir
palaikymo.

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

21 proc.

Nepakanka
finansavimo.
Savivaldybė finansuoja
10 proc.socialinės
reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektui skirtų lėšų.
Klubo pirmininkas
dirba savanoriškai.
Patalpos – vienas
kambarys.

Lietuvos
samariečių
bendrijos
Kelmės skyrius

Asmenys
patyrę
socialinę
riziką

Bendrosios

50

60 proc.

Teikiamos maitinimo
paslaugos.
Finansavimas iš rėmėjų
lėšų ir savanorių
pagalbos.

socialinės
paslaugos

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

neįgaliesiems bendruomenėje projektus. 2012 m. savivaldybės neįgaliųjų organizacijoms,
veikiančioms neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, skirta 135 tūkst. litų. 2013 m. skirta 148
tūkst. Lt., 2014 m. – 154 tūkst. Lt.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2013 m.
finansuoti skirtos lėšos:
11 lentelė

Eil.
Nr.

Lėšų naudojimo paskirtis

1

1.

2

Lėšų poreikis socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektams finansuoti (po projektų

Iš viso
(tūkst. litų)

Iš valstybės
biudžeto
(tūkst. litų)

Planuoja
mos
lėšos iš
savivald
ybės
biudžeto
(tūkst.
litų)

3

4

5

162,80

148,00

14,80

7,4

7,4

X

170,2

155,4

14,8

X

X

X

X

vertinimo)

2.

Lėšų poreikis projektų administravimo
išlaidoms (ne daugiau kaip 5 proc. projektams
įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų)

3.

Iš viso lėšų poreikis (1+2)
(valstybės biudžeto lėšų poreikis negali viršyti
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos planuojamos
valstybės biudžeto lėšų sumos)

4.

5.

Kita informacija
Pateiktų socialinės reabilitacijos
6
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų paraiškų skaičius iki projektų
vertinimo
Lėšų poreikis socialinės reabilitacijos
221,61
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje

projektams finansuoti pagal pateiktas
paraiškas (iki projektų vertinimo)
Finansuojamų socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų skaičius po projektų vertinimo

6.

6

X

X

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti
skirtų lėšų paskirstymas
12 lentelė
Eil.
Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą,
pavadinimas

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iš viso
(tūkst.
litų)

2

Kelmės rajono neįgaliųjų draugija
Viešoji įstaiga Šiaulių kurčiųjų
reabilitacijos centras
Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Kelmės viltis“
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijos Kelmės skyrius
VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų
centras
Kelmes diabeto klubas ,,Diabetas ABC“
Iš viso

Prašomos
lėšos iš
valstybės
biudžeto
(tūkst. litų)

Iš jų:
Planuojamos
lėšos iš
savivaldybės
biudžeto
(tūkst. litų)

3

4

5

45
21,64

40,91
19,67

4,09
1,97

12

10,91

1,09

23

20,91

2,09

52

47,27

4,73

9,16

8,33

0,83

162,8

148,0

14,8

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2014 m.
finansuoti skirtos lėšos:
13 lentelė

Eil.
Nr.

Lėšų naudojimo paskirtis

Iš viso
(tūkst. litų)

Iš valstybės
biudžeto
(tūkst. litų)

Planuoja
mos
lėšos iš
savivald
ybės
biudžeto
(tūkst.
litų)

1

2

3

4

5

169,40

154,00

15,40

9,24

9,24

X

178,64

163,24

15,4

1.

Lėšų poreikis socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektams finansuoti (po projektų
vertinimo)

2.

Lėšų poreikis projektų administravimo
išlaidoms

3.

Lėšų poreikis iš viso (1+2)
(valstybės biudžeto lėšų poreikis negali viršyti
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos planuojamos

valstybės biudžeto lėšų sumos)

Kita informacija
Pateiktų socialinės reabilitacijos
7
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų paraiškų skaičius iki projektų
vertinimo
Lėšų poreikis socialinės reabilitacijos
290,92
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektams finansuoti pagal pateiktas
paraiškas (iki projektų vertinimo)
Finansuojamų socialinės reabilitacijos
6
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų skaičius po projektų vertinimo

4.

5.

6.

X

X

X

X

X

X

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti
skirtų lėšų paskirstymas
14 lentelė
Eil.
Nr.

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą,
pavadinimas

2

Kelmės rajono neįgaliųjų draugija
Viešoji įstaiga Šiaulių kurčiųjų
reabilitacijos centras
Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Kelmės viltis“
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijos Kelmės skyrius
VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų
centras
Lietuvos diabeto asociacijos Kelmės
diabeto klubas ,,Diabetas ABC“
Iš viso

Iš viso
(tūkst.
litų)

Prašomos
lėšos iš
valstybės
biudžeto
(tūkst. litų)

Iš jų:
Planuojamos
lėšos iš
savivaldybės
biudžeto
(tūkst. litų)

3

4

5

49
16

44,5
14,6

4,5
1,4

14,2

12,9

1,3

24

21,8

2,2

52

47,3

4,7

14,2

12,9

1,3

169,4

154,0

15,4

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠVYSTYMO NORMATYVAI
15 lentelė
Eil.
Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes

1.
1.1.
1.2.

Suaugę asmenys su negalia
Ilgalaikė socialinė globa
Trumpalaikė socialinė globa

10 000 gyventojų tenka

10 000 gyventojų tenka
Kelmės rajone

vietų5

gavėjų6

vietų

gavėjų

7
1

x
x

16
8

10
1

5

Vietų skaičius socialinės globos įstaigose, savarankiško gyvenimo namuose, laikino gyvenimo namuose, šeimynose.

6

Vidutinis gavėjų skaičius per mėnesį.

1.3.
Dienos socialinė globa
1.3.1.
institucijoje
1.3.2.
asmens namuose
1.4.
Socialinė priežiūra socialinės
priežiūros centruose (dienos
centre, paramos šeimai centre ir
kt.)
1.5.
Pagalba namuose
1.6.
Apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose
2.
Vaikai su negalia
2.1.
Ilgalaikė socialinė globa
2.2.
Trumpalaikė socialinė globa
2.3.
Dienos socialinė globa
2.3.1.
institucijoje
2.3.2.
asmens namuose
2.4
Pagalba namuose
2.5.
Socialinė priežiūra socialinės
priežiūros centruose (dienos
centre, paramos šeimai centre ir
kt.)
3.
Vaikai, likę be tėvų globos
3.1.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė
globa socialinės globos namuose
3.2.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė
globa šeimynose
3.3.
Apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose
4.
Senyvo amžiaus asmenys
4.1.
Ilgalaikė socialinė globa
4.2.
Trumpalaikė socialinė globa
4.3.
Dienos socialinė globa
4.3.1.
institucijoje
4.3.2.
asmens namuose
4.4.
Pagalba namuose
4.5.
Apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose
4.6.
Socialinė priežiūra socialinės
priežiūros centruose (dienos
centre, paramos šeimai centre ir
kt.)
5.
Socialinės
rizikos
suaugę
asmenys
5.1.
Trumpalaikė socialinė globa
(psichologinės bei socialinės
reabilitacijos įstaigose)
5.2.
Apgyvendinimas
laikino
gyvenimo įstaigose
5.2.1.
nakvynės namuose
5.2.2.
krizių centruose
5.3
Apgyvendinimas savarankiško

7
x
x

x
3
30

4,8
x
x

2,2
x
x

x
3,5

10
x

x
x

1,6
x

0,5
2

x
x

x
x

x
x

2
x
x
x

x
0,5
0,5
9

4,8
x
x
x

5,4
x
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gyvenimo namuose
5.4
Socialinė priežiūra socialinės
priežiūros centruose (dienos
centre, paramos šeimai centre ir
kt.)
6.
Socialinės rizikos vaikai, vaikai
iš socialinės rizikos šeimų ir
socialinės rizikos šeimos
6.1.
Šeimų
socialinių
įgūdžių
ugdymas ir palaikymas jų
namuose
6.2.
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas socialinės priežiūros
centre (dienos centre, vaikų
dienos centre, paramos šeimai
centre ir kt.)
6.2.1.
šeimų
6.2.2.
vaikų
7.
Visoms žmonių socialinėms
grupėms
7.1
Sociokultūrinės
paslaugos
(bendruomenės centre, dienos
centre ir kt.)
7.2.
Transporto organizavimas
7.3.
Kitos bendrosios socialinės
paslaugos pagal savivaldybės
gyventojų poreikius

x

6

x

x

x

40

x

42,6

x

6,4

x
x

23
24

x
x

x
6,4

x

50

x

25,6

x
x

50
pagal
savivaldybės
gyventojų
poreikius

x
x

0,2
pagal
savivaldybės
gyventojų
poreikius

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, Kelmės rajone neteikiamos šios socialinės paslaugos:
 Suaugusiems asmenims su negalia:
1. Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai
centre ir kt.).
2. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
 Vaikams su negalia:
1. Ilgalaikė socialinė globa.
2. Trumpalaikė socialinė globa.
3.Dienos socialinė globa asmens namuose.
4.Pagalba namuose.
5. Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai
centre ir kt.).
 Vaikams, likusiems be tėvų globos:
1. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose.
 Senyvo amžiaus asmenims:
1. Dienos socialinė globa asmens namuose.
2. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose.
3. Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai
centre ir kt.).
 Socialinės rizikos suaugusiems asmenims:
1. Trumpalaikė socialinė globa (psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose).
2. Apgyvendinimas laikino gyvenimo įstaigose.

3. Nakvynės namuose.
4. Krizių centruose.
5. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose.
6. Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai
centre ir kt.).
Vertinant pagal šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvus, matyti, kad Kelmės
rajone trūksta paslaugų socialinės rizikos suaugusiems asmenims. Taip pat trūksta socialinių
paslaugų vaikams su negalia, šių paslaugų poreis yra minimalus. Neįgalūs vaikai siunčiami į
valstybinius globos namus ar Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namus.
Išvados:
1. Daugiausia įvairių socialinių paslaugų Kelmės rajone gauna senyvo amžiaus
asmenys.
2. Būtina plėtoti dienos socialines globos paslaugas visoms socialinės rizikos asmenų
grupėms (vaikams su negalia, socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems
vaikams, socialinės rizikos asmenims).
3. Būtina teikti trumpalaikės socialinės 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
16 lentelė
Eil.
Nr.

Socialinių darbuotojų skaičius
iš jų finansuojamų iš
iš viso
valstybės biudžeto

Įstaigos

1.
1.1.
1.2.
2.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:
biudžetinėse
viešosiose
Savivaldybės administracijoje

19
16
3
8

11
11
-

Socialinių
darbuotojų
padėjėjų
skaičius
54
54
-

Iš viso

27

11

54

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa
apžvalga
Vertinant 2013 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 proto
negalią, ir tiems, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Siekdama įgyvendinti numatytus
tikslus, Socialinių paslaugų tarnyba per 2012 metų laikotarpį įdarbino 2 socialinio darbuotojo
padėjėjus bendradarbiaujant su darbo birža. 2012 m. įdarbinti 6 socialinių darbuotojų padėjėjai, su
kuriais buvo sudarytos terminuotos darbo sutartys tam tikram laikotarpiui. 2013 m. įdarbintas tik
vienas darbuotojas, kuris teikė paslaugas vienai šeimai, gyvenančiai vienkiemyje.
Socialinės globos paslaugos namuose taip pat nebuvo teikiamos ir 2013 m., nesant
poreikio.
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 132 šeimos, visoms buvo teikiamos socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Ne visoms šeimoms šių paslaugų teikimas yra efektyvus,
daug šeimų paslaugas gauna nuo 2007 m., bet pokyčiai šeimoje minimalūs.
3. Investicinis projektas „Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas“ pabaigtas
2013 m. Įvykdžius projektą, patenkintas dienos socialinės globos paslaugų poreikis senyvo amžiaus
ir suaugusiems asmenims su negalia.

III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys:
1.
Pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams.
2.
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.
3.
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.
4.
Socialinių paslaugų teikimo asmenims su proto negalia plėtra rajono
gyventojams.
5.
Dienos socialinių globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems
neįgaliems asmenims plėtra.
6.
Laikino apgyvendinimo paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims.
7.
Bendro gyvenimo namų įkūrimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su
negalia.
10. Priemonių planas
17 lentelė
1 tikslas
Didinti pagalbos į namus kiekį senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams.
Uždaviniai

Priemonės

1

2

Didinti pagalbos į
namus paslaugų
kiekį, kad bent 2
proc. senų,
žmonių su negalia
gautų pagalbos į
namus paslaugas
(2013 m. tokios
paslaugos
teikiamos 179
seniems ir
žmonėms su
negalia)

Teikti pagalbos į
namus paslaugas
seniems,
žmonėms su
negalia, pagal
nustatytą poreikį

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai
3

2013 m. Buvo
įdarbintas 1 socialinio
darbuotojo padėjėjas
(pavadavimui kitų
darbuotojų atostogų
metu). 2014 m.
planuojama pakeisti
socialinio darbuotojo
padėjėjų darbo
apmokėjimą vietoj
valandinio taikant
MMA

Atsakingi
vykdytojai
4
Socialinių
paslaugų tarnyba

Laukiamas
rezultatas
5
Bus patenkintas
poreikis

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.
Uždaviniai

Priemonės

Įvertinti galimybes
paslaugos teikėjams
skirti visokeriopą
pagalbą
kvalifikacijos
kėlimo srityje

Organizuoti
socialinių
darbuotojų
mokymus

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai
LR valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės
dotacijos

Atsakingi
vykdytojai
Socialinių
paslaugų tarnyba

Laukiamas
rezultatas
Organizuoti
mokymai

Organizuoti
socialinių
darbuotojų mokymo
ir kvalifikacijos
kėlimo kursus

Gerinti socialinių
įgūdžių ugdymo
ir palaikymo
socialinės rizikos
šeimoms ir jose
gyvenantiems
vaikams teikiamų
paslaugų kokybę
šeimoms ir jose
gyvenantiems
vaikams teikiamų
paslaugų kokybę
(2013 m. Kelmės
rajone paslaugas
gavo 132
socialinės rizikos
šeimos, jas teikė
11 socialinių
darbuotojų –
vidutiniškai po 12
šeimų kiekvienam
darbuotojui)

2014 m. 276,3 tūkst. Lt,
socialinių darbuotojų
priedams skiriama 25
proc.,
iš viso 342,8 tūkst. Lt.
Savivaldybė skiria
transporto priemones ir
aprūpina kuru .

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 proto negalią turintiems
asmenims.
Uždaviniai

Priemonės

Įkurtas dienos
globos padalinį
Alzheimerio ir
senatvine demencija
sergantiems
asmenims

Projektas
įvykdytas.
Kompetentingos
darbuotojų
komandos
surinkimas,
mokymai.

Praplėsti teikiamų
dienos socialinės
globos paslaugų
kiekį neįgaliems
vaikams

Rekonstruoti dalį
lopšelio- darželio
patalpų ir
pritaikyti patalpas
neįgaliems
vaikams

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai
Įsteigti 10 naujų etatų
pagal projektą.
Planuojamos lėšos:
savivaldybės lėšos —
apie 600 tūkst. Lt
metams, iš jų darbo
užmokesčiui — apie
202 tūkst. Lt. Pradėjus
veikti dienos padaliniui
teikiama trumpalaikė
globa, kur reikalingi
socialinių darbuotojų
padėjėjai (4 et.), nes
socialinės paslaugos
teikiamos visą parą.
2014 m. prašomos lėšos
– 123,4 tūkst. Lt
patalpų remonto
darbams siekiant
pagerinti paslaugų
teikimo kokybę, nes
įstaiga ruošia

Atsakingi
vykdytojai
Liolių socialinės
globos namai

Laukiamas
rezultatas
Liolių socialinės
globos namuose
įkurtas 30 vietų
dienos globos
padalinys,
teikiamos
trumpalaikės
socialinės globos
paslaugos 15
asmenų ir dienos
socialinės globos
paslaugos 15
asmenų.

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

Kelmės
„Kūlverstuko“
lopšelis-darželis
neįgalių vaikų
ikimokyklinio
ugdymo ir
socialinės globos

grupėje bus
ugdomi visi
pageidaujantys
neįgalūs vaikai

dokumentus ir patalpas
norint gauti licenciją.

Įkurti bendro
gyvenimo namus
negalią turintiems
asmenims

Naujo modernaus
pastato statyba
pritaikyto
asmenims su
kompleksine
negalia, buvusioje
Paprūdžių
pagrindinės
mokyklos
teritorijoje

Parengtas projektas,
kurio vertė 2800 tūkst.
Lt. 2013 m. vasario 1 d.
pasirašyta sutartis su
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija dėl
finansavimo.

Sutrikusio
intelekto
žmonių globos
bendrija
„Kelmės viltis“,
kaip partnerė –
Kelmės r.
savivaldybė

Įvykdytas
projektas, įkurti
bendro gyvenimo
namai neįgaliems
ir senyvo amžiaus
asmenims.

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

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

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

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

6 tūkst. Lt iš tikslinių

Liolių socialinės
globos namai

Pagerės teikiamų
socialinės globos
paslaugų kokybė

lėšų

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

Priemonės

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai

Atsakingi
vykdytojai

Teikti paraišką
projektui
„Kompleksinės
socialinės
paramos visai
šeimai Kelmės
mieste“

2013 m. gauta 57,7
tūkst. Lt iš Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos

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

Plėsti teikiamų
socialinių paslaugų
mastą socialinės
rizikos šeimų
vaikams

Laukiamas
rezultatas
Pagerės vaikų iš
socialinės rizikos
šeimų
dienos
užimtumo
kokybė.

6 tikslas
Teikiant socialines paslaugas aktyviai bendradarbiauti su kitomis rajono institucijomis ir
organizacijomis (darbo birža, vaiko teisių apsaugos skyriumi, policija, mokyklomis, psichikos
sveikatos centrais, visuomeninėmis organizacijomis 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

Lėšos, Lt,
finansavimo šaltiniai
14 800 Lt, Kelmės
rajono savivaldybės
administracija,
socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje
projektams iš dalies
finansuoti (10 proc.).
2014 m. – 15 400 Lt.

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

Atsakingi
vykdytojai
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Laukiamas
rezultatas
Padidėjęs
socialinių
paslaugų teikimo
mastas

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija,
Kelmės darbo
birža

Sumažėjęs
registruotų
bedarbių ir
darbingo amžiaus
gyventojų
santykis

Kelmės rajono
savivaldybė,
socialinių
paslaugų įstaigos,
mokyklos,
policija, Vaiko
teisių apsaugos
skyrius

Pagerėjęs
informacijos
perdavimas,
sukurta
bendradarbiavimo
schema

7 tikslas
Organizuoti socialinių paslaugų teikimą bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis.
Uždaviniai

Priemonės

Skatinti rajono
socialinių paslaugų
plėtrą, perkant jas iš
visuomeninių
organizacijų.
Į Kelmės rajono
savivaldybės
socialinių paslaugų
planą įtraukti
Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos
Kelmės filiale
teikiamas paslaugas:
informavimo,
konsultavimo,
transporto
organizavimo,
sockultūrines,
Taip pat įrašyti į
sąrašą Lietuvos

Nustatyti, kokias
veiklas gali
vykdyti VO
Nustatyti, kokia
tvarka bus
teikiamos
socialinės
paslaugos VO

Lėšos (Lt),
finansavimo šaltiniai
2013 m.
Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos
Kelmės skyriui skirta
15 700 Lt.
Lietuvos invalidų
draugijos Kelmės
rajono neįgaliųjų
draugijai – 600 Lt,
Lietuvos diabeto
asociacijos Kelmės
diabeto klubui
„Diabetas ABC“ –
400 Lt. ūkinėms
organizacijos
išlaidoms.
Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių
globos bendrijai
„Kelmės viltis“ 400 Lt

Atsakingi
vykdytojai
Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
SBĮ Socialinių
paslaugų tarnyba

Laukiamas
rezultatas
Kelmės rajono
visuomeninės
organizacijos
aktyviai
dalyvauja teikiant
socialines
paslaugas

invalidų draugijos
Kelmės skyriuje
teikiamas paslaugas:
informavimo,
konsultavimo,
sockultūrines.

ūkinėms organizacijos
išlaidoms.

2014 m. savivaldybės
neįgaliųjų
organizacijoms,
veikiančioms
neįgaliųjų socialinės
integracijos srityje,
skirta 154 tūkst. litų
iš valstybės biudžeto Kelmės rajono
ir 15,4 tūkst. litų iš savivaldybės
savivaldybės.
administracija

Kelmės rajono
visuomeninės
organizacijos
aktyviai
dalyvauja teikiant
socialines
paslaugas ir
vykdant
suplanuotas
veiklas.

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 Visas projektas –
Kelmės rajono
Įrengta Vijurkų
globos paslaugų
pagal „Vietos
197,282 tūkst.
savivaldybės
vaikų globos
kokybę
plėtros 2008–
ES – 180,615 tūkst. Lt,
administracija,
namų sporto
2014 metų
savivaldybės lėšos –
Vijurkų vaikų
aikštelė.
strategiją“
16,478 tūkst. Lt,
globos namų
Projektui
189 Lt –nekilnojamojo administracija
„Vijurkų vaikų
turto įnašas
globos namų
Projektas baigtas
stadionas ir
įgyvendinti 2012 m.
aikštelės
lapkričio 30 d.
atnaujinimas“
įgyvendinti

Liolių socialinės
globos namų
rekonstrukcija

Bendra numatoma
lėšų suma 4 322,2
tūkst. Lt.
Kol kas lėšos
neskirtos

Liolių socialinės
globos namų
administracija,
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija,

Rekonstruotas
pagrindinis Liolių
socialinės globos
namų pastatas.

11. Valstybinių socialinių paslaugų poreikis 2014 m.
18 lentelė
Eil.
Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas
(vietų
sk.)

1
1.
1.1
2.
3.

2
Ilgalaikė socialinė globa
Ilgalaikė socialinė globa neįgaliems
asmenims
Trumpalaikė socialinė globa
Kitos socialinės paslaugos

3
Valstybės socialinės globos įstaigos

4
6
5

Neįgalių vaikų socialinės globos namai
-

1
-

IV. FINANSAVIMO PLANAS
12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
Pagal faktines išlaidas
Socialinių
paslaugų
finansavimo
šaltiniai
1
1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

2
Savivaldybės
biudžeto
išlaidos
socialinėms
paslaugoms,
tūkst. Lt
palyginti su
bendru
savivaldybės
biudžetu,
proc.
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
specialiosios
tikslinės
dotacijos,
tūkst. Lt
iš jų:
socialinės
rizikos šeimų
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socialinei
globai
organizuoti
vaikų globos
(rūpybos)
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struktūrinių
fondų lėšos,
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m.

2010 m.

2011
m.

2012 m.

2013m.

Eil. Nr.
planuojamos išlaidos
2014 m.
2014 m.
pagal
planuojamo
poreikį
s skirti
lėšos

4
3117,8
3

5
3117,83

6
4073

7
2324,3

8
3009,1

3,2

2,9

4,43

2,73

3,03

912,6

864,70

708,64

667,4

944,9

1036,4

1036,4

230,2

222,40

225,3

262,7

273,6

342,8

342,8

432,8

422,5

282,34

240,0

446,7

416,3

416,3

249,6

219,80

201,0

164,7

224,6

277,3

277,3

-

423,5

670,5

109,0

104,0

71,0

71,0

3866,9

2667,5

3,02

4.

5.

6.

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

809,7

1152,6

1256,1

1134,7

1239,3

1239,3

1239,3

-

-

-

2218,7

526

1738,0

4,5

20,5

1011,1

412,10

109,2

118,7

118,7

4844,6
3

6315,0

7719,3
4

6866,2

5932,5

8070,3

5132,9

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas
Lyginant 2012 m. ir 2013 m. socialinių paslaugų finansavimas kito nežymiai. Lyginant su
2011 m. Kelmės rajono savivaldybės biudžeto išlaidas, socialinėms paslaugoms skirtos lėšos itin
sumažėjo. Bendras socialinių paslaugų finansavimas sumažėjo 1 786,8 tūkst. Lt, nes 2011 m.
prisidėjo Norvegų finansuoto Vijurkų vaikų globos namų projekto vykdymui skirtos lėšos. Lėšos
iš valstybės biudžeto kinta taip pat nežymiai, nes socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės
rizikos šeimomis, darbo užmokesčiui skiriamos lėšos didėja minimaliai. Tik 2014 m. socialinių
darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo užmokesčio didinimui skirta
papildomai 25 proc. Socialinėms paslaugoms teikti asmenims su sunkia negalia lėšų poreikis didėja
lyginant su 2012 m., nes valstybiniuose socialinės globos namuose naujai apgyvendinti 4 asmenys.
2014 m. eilėje į valstybinius globos namus jau laukia 5 asmenys su sunkia negalia. Liolių socialinės
globos namuose įkūrus dienos socialinės globos padalinį taip pat padidėjo paslaugų gavėjų su
sunkia negalia, dienos socialinės globos paslaugas daugiau gauna ir vaikų su sunkia negalia, kurie
globojami „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio neįgalių vaikų grupėje, šiuo metu yra 8 vaikai. Vertinant
savivaldybės paslaugų įstaigų poreikį ir tai, kas siūloma biudžete, poreikis nuo pasiūlos skiriasi 1
199,4 tūkst. Lt., tačiau biudžetas skiriamas 11 mėn., metų pabaigoje įstaigos gauna papildomas
lėšas pagal poreikį.
13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai
19 lentelė

1.

Socialinių paslaugų pirkimas

2009 m.
311,78

Lėšos
(tūkst. Lt arba proc.)
2010 m.
2011 m.
2012 m.
644
93,02
423,2

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų
įstaigų finansavimas

2227

1586,6

3207,4

2324,3

2986,6

29,5

1434,1

3207,4

2148,78

2749,5

193,2

152,5

180,9

162,02

222,3

Eil.
Nr.

2.1.
2.2.

Finansavimo būdai

iš jų:
savivaldybės pavaldumo įstaigoms
Valstybinių socialinės globos įstaigų
(regioninių socialinių paslaugų
įstaigoms) pagal lėšų kompensavimo

2013m.
97,7

2.3.
3.
4.

sutartis
visuomeninių organizacijų įstaigoms
pagal lėšų kompensavimo sutartis
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos
visuomeninėms organizacijoms
Finansavimas vykdant socialinių
paslaugų programas
Iš viso

0

0

0

13,5

14,8

40

29,5

37,2

17,2

17,1

1,5

4,4

2,3

2580,28

2043,7

3890,9

7,9
2434,52

3109,3

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai
Įkūrus Liolių socialinės globos namų dienos globos padalinį, kuriame papildomai bus
įdarbinti 6 etatiniai darbuotojai ( 10 darbuotojų). Iš viso padalinio darbuotojų darbo užmokesčiui
planuojamos lėšos sudaro apie 202 tūkst. Lt. Liolių socialinės globos namų darbuotojų
kvalifikacijai kelti planuojama skirti 6000 Lt.
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 2012 m. lėšos buvo skirtos vadovaujantis Vyriausybės nutarimu. 2013 m.
kvalifikacijai kelti skirta – 4,0 tūkst. Lt. Planuojama iš naujo įsteigti 0,5 etato psichologo,
papildomai 0,25 et. dietologo, 0,5 et., bendrosios praktikos slaugytojos 0,5 et., neformalaus ugdymo
pedagogo. Naujiems 8 etatams darbo užmokesčiui reikės apie 145 tūkst. Lt.
Socialinių paslaugų tarnybos socialinių darbuotojų padėjėjų darbo užmokestį 2014 m.
planuojama didinti 20 proc. Kvalifikacijai kelti planuojama skirti 1000 Lt. 2013 m. terminuotai
buvo įdarbintas 1 socialinio darbuotojo padėjėjas (pakeitė socialinio darbuotojo padėjėjus atostogų
metu).
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio -darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos
grupės neįgaliems vaikams prižiūrėti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų darbo
užmokesčiui didinti lėšos taip pat skiriamos vadovaujantis Vyriausybės nutarimu. Kvalifikacijai
kelti planuojama skirti 1000 Lt.
Pagal pateiktus kitų Kelmės rajono socialinių paslaugų įstaigų duomenis socialinių
darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijai kelti reikės 12 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 bei savarankiško gyvenimo paslaugų
teikimas asmenims su proto negalia.
15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas
Kelmės rajone 2013 m. neteikiamos šios socialinės paslaugos:

Dienos socialinė globa asmens namuose (suaugusiems asmenims su negalia bei

senyvo amžiaus asmenims).

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos vaikams su negalia (prireikus vaikai siunčiami į
valstybės pavaldumo įstaigas). Daug mažesniu kiekiu nei vidutiniškai šalyje šios paslaugos
teikiamos suaugusiems asmenims su negalia, nors savivaldybėje poreikis ataitinka pasiūlą.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos seniems asmenims ir vaikams, netekusiems
tėvų globos kiekis Kelmės rajone viršija šalies vidurkį.

Socialinės rizikos asmenims nėra specializuotų įstaigų.
 Socialinės priežiūros paslaugos suaugusiems asmenims su negalia vertinant pagal
socialinių paslaugų išsivystymo normatyvus. Šių paslaugų poreikis yra visiškai patenkintas senyvo
amžiaus asmenims Kelmės rajone ir viršija šalies vidurkį.
 Savivaldybėje nėra krizių centrų asmenims, patyrusiems smurtą.
Parengtas Kelmės rajono savivaldybės strateginis veiklos planas. Taip pat parengta ir
teikiama tvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2014 – 2016 m. strateginio veiklos plano nauja
redakcija.
2009–2012 m. ES struktūriniams fondams finansuoti buvo pateiktas investicinis projektas
„Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas“, gautas finansavimas, įsteigtas Dienos
globos padalinys, atlikti statybos darbai nupirkta įranga.
2008 m. ES struktūriniams fondams finansuoti parengtas projektas „Socialinių paslaugų
centro įkūrimas“, tačiau dėl lėšų stygiaus projekto įgyvendinimas nukeltas vėlesniam laikotarpiui.
Projektas „Vijurkų vaikų globos namų renovacija ir personalo mokymai“ baigtas vykdyti,
rekonstruotos patalpos, pakeistas stogas. Globojamų vaikų gyvenimo sąlygos itin pagerėjo. Globos
namuose jie gyvena šeimynose: yra 3 šeimynos po 12 įvairaus amžiaus vaikų. Šeimynų patalpos yra
atskirtos, kiekvienoje jų yra atskiros virtuvėlės, poilsio zonos. Šiuo metu ruošiami dokumentai
licencijai gauti.
2013 m. Socialinių paslaugų tarnyba partnerio teisėmis su vaikų ir jaunimo užimtumo
dienos klubu „Parama“ teikė paraišką Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotam
konkursui, kad būtų įgyvendintas projektas „Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės
rajone“. 2013 m. gauta 56,7 tūkst. Lt. 2014 m. taip pat planuojama gauti tęstiniam projektui
vykdyti 56,7 tūkst. Lt.
Parengtas projektas „Grupiniai gyvenimo namai asmenims su negalia“, kurio vertė
apie 2 800 tūkst. Lt. Projekto pradžia 2013 m. sausio 1 d. vasario 1 d. pasirašyta sutartis su
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Atlikti projektavimo darbai, rengiami dokumentai rangos
darbams pirkti.
Įvykdžius projektą bus sukurta gyvenamoji aplinka, kurioje galėtų gyventi asmenys, turintys
psichinę ir kompleksinę negalią. Planuojama Paprūdžių k. buvusios pagrindinės mokyklos
teritorijoje pastatyti naują pastatą, grupinius gyvenimo namus asmenims su negalia. Įgyvendinimo
terminas 2013 – 2015 metai.
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:
• Dienos socialinės globos paslaugos Liolių socialinės globos namuose pagyvenusiems
ir neįgaliems – 15 asmenų.
• Dienos socialinė globa „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje neįgaliems vaikams –
gerinti teikiamų paslaugų kokybę pritaikant patalpas neįgalių vaikų poreikiams.
• 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, kurių dėka šeimos būtų įgalintos gyventi savarankiškai, išbrauktos iš socialinės rizikos

šeimų sąrašo.
• Socialinės paslaugos vaikams, jų šeimoms, nukentėjusiems nuo smurto, šiuo metu
teikiamų paslaugų mastą padidinti ir pasiekti, kad visi vaikai ir moterys, nukentėję nuo smurto,
gautų jų poreikius atitinkančią pagalbą.
• Vystyti laikino apgyvendinimo paslaugas moterims, nukentėjusioms nuo smurto,
asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ar atsidūrusiems kritinėje situacijoje, steigiant
savarankiško gyvenimo namus ar nakvynės namus.
• Vystyti socialines paslaugas proto negalią turintiems asmenims bendro gyvenimo
namuose.
• Vystyti socialines paslaugas socialinės rizikos asmenims.
18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis
Pagal praėjusių metų savivaldybės biudžeto išlaidų, skiriamų socialinėms paslaugoms, lėšų
augimo nėra, 2012 metų biudžetas neatitinka pateiktam socialinių paslaugų poreikiui ir yra kur kas
mažesnis nei pageidavo įstaigos. Lyginant su 2009 m., 2010 m. 2011 m. savivaldybės lėšos
socialinių paslaugų įstaigoms nežymiai didėjo (dėl vykdomų projektų). Esant sudėtingai
ekonominei situacijai, 2013 m. augimas taip pat minimalus, pagal patvirtintą biudžetą yra taip, kad
2013 m. savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialinių paslaugų finansavimui sudarė tik 3,03
proc., 2014 m. 3,02 proc. pagal planuojamas socialinėms paslaugoms skiriamas lėšas.
19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams
Ištekliai, reikalingi socialinėms paslaugoms teikti:
• Socialinių paslaugų tarnybai socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų darbo užmokesčiui kelti
prognozuojama padidinti 20 proc., kvalifikacijai tobulinti – 1000 tūkst. Lt.
• Vijurkų vaikų globos namuose socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų darbo užmokesčiui
naujiems 8 etatams prognozuojama 145 tūkst. Lt, kvalifikacijai tobulinti – 4,0 tūkst. Lt.
Išlaidų, skiriamų socialinėms paslaugoms, didėjimas:
• naujai įkurtų darbo vietų Liolių socialinės globos namų dienos globos padalinyje darbo
užmokesčiui reikės apie 202 tūkst. Lt;
• pagalbos į namus paslaugų plėtrai – papildomiems socialinių darbuotojų padėjėjų
etatams įsteigti, kad pagalbos į namus paslaugas būtų galima teikti visiems pagal nustatytą socialinį
poreikį, metams reikia vienam darbuotojui 15 717,60 Lt;
• darbui su socialinės rizikos šeimomis reikėtų 342,8 tūkst. Lt per metus (iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų), socialinių darbuotojų priedams už ES
fondų paramos administravimą 28,2 tūkst. Lt ( savivaldybės biudžetas), bet 2014 m. savivaldybės
biudžeto projekte šių lėšų nenumato;
• dienos socialinei globai teikti neįgaliems vaikams – 123,4 tūkst. Lt;
• socialinių paslaugų, skirtų vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimoms, – 27
tūkst. Lt (nuolatiniam psichologo etatui įsteigti);
• laikino apgyvendinimo paslaugoms plėtoti – 300 tūkst. Lt iš Kelmės rajono savivaldybės
administracijos ir ES SF lėšų.
• Socialinėms paslaugoms teikti bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis
reikės 28 tūkst. Lt.
• Bendro gyvenimo namams įsteigti asmenims su kompleksine negalia reikės 2 800 tūkst.
Lt ES lėšų. Įstaigai išlaikyti kas metai planuojama po 500 tūkst. Lt, savivaldybė įsipareigoja
nekeisti paskirties 5 metus.

20. Siūlomos plėsti Valstybinėse įstaigose teikiamas socialines paslaugas, jų rūšys ir
prognozuojamas mastas
20 lentelė
Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines grupes)
Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią
(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
negalią

Mastas (vietų skaičius)
5 (visi jau įrašyti į eilę),
vietų
skaičius
pagal
poreikį
1

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.

____________________

