
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ 

DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS  ATASKAITAI

                                      2020 m. vasario    d.  Nr.T1-

                                                        Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 250–252 punktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 metų darbo planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d.

sprendimu Nr. T1-1 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 metų darbo plano patvirtinimo“,

Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

(pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

  Savivaldybės meras                                                                          

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

2020  m. vasario       d. sprendimu

Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ DIREKTORIAUS 2019 METŲ

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

I SKYRIUS

ĮSTAIGOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai yra Šilalės rajono savivaldybės nestacionari

socialinių paslaugų įstaiga, pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės

biudžetinė įstaiga.

Įstaigos veiklos tikslas – teikiant socialines paslaugas ugdyti ir stiprinti socialiai

pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines

problemas, integruojant vaikus ir suaugusiuosius su negalia, asmenis su negalia, turinčius intelekto

sutrikimų, socialinės rizikos asmenis bei senyvo amžiaus rajono gyventojus į visuomenę, padėti

įveikti socialinę atskirtį.

Socialinių paslaugų namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Civiliniu kodeksu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais,

Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero

potvarkiais, Administracijos direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais bei

socialinių paslaugų namų nuostatais.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai yra asignavimų valdytojas, turintis ūkinį,

finansinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.

Įstaigos buveinė: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Socialinių paslaugų namai turi filialus: Laukuvos vaikų dienos centras, Kaltinėnų vaikų

dienos centras ir Savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims

Šiauduvoje.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir

kitų valstybės biudžeto lėšų.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaiga yra paramos gavėjas.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba.

Žmogiškieji ištekliai:

2019 m. dirbo 84 darbuotojai – 69 pareigybės.

 II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai teikia šias socialines paslaugas:

1. Vykdome Globos centro funkcijas. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos,

rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslauga.

Per 2019 metus pagrindinius (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių,

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus išklausė 4 asmenys. Specializuotus

asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas ir bendruomeninių vaikų globos namų

darbuotojų mokymus išklausė 5 asmenys. Parašytos išvados 6 asmenims, norintiems tapti

nuolatiniais globėjais (rūpintojais) ir 6 asmenims, norintiems tapti laikinaisiais globėjais

(rūpintojais). Parašytos 2 asmenims  išvados, norintiems tapti budinčiais globėjais.
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2019 metais budinčių globėjų rajone buvo 4 asmenys, pas budinčius globėjus gyveno 24

vaikai.

Suteikta konsultavimo, informavimo ir tarpininkavimo paslaugų (telefonu, kliento

namuose, įstaigoje) - 649 kartai. Dalyvauta globos (rūpybos) planų sudarymuose ir atvejo vadybos

posėdžiuose – 45 kartai. Suorganizuotas seminaras globėjams. Išspausdinti 3 straipsniai ir 2

skelbimai vietiniame rajono laikraštyje „Šilalės artojas“. Dalyvauta Šilalės miesto šventėje, išdalinta

~200 skrajučių, lankstinukų ir balionų. Reklaminio stendo (apie vaikų globą, įvaikinimą,

svečiavimąsi, budinčio globotojo veiklą) pastatymas Šilalės miesto bibliotekoje, savivaldybėje,

užimtumo tarnyboje, Sodroje, ligoninėje. Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbti 4 konkursai,

kurių metu buvo kviečiami žmonės dalintis globos/budinčio globotojo plakatais, laimėtojai

apdovanojami globos viešinimo atributika.

Įstaigos internetiniame tinklalapyje, socialiniuose tinkluose nuolat skelbiama aktuali

informacija apie GIMK veiklą. Suorganizuota išvyka Globėjų dienai paminėti.

2. Priežiūros – pagalbos į namus paslaugos.

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos asmens namuose, siekiant padėti asmeniui (šeimai)

tvarkytis buityje. Pagalba teikiama asmenims, kuriems nustatytas pagalbos į namus poreikis.

Pagrindiniai pagalbos į namus gavėjai yra senyvo amžiaus asmenys ir suaugę neįgalūs asmenys,

turintys fizinę ar proto negalią. 2019 m. pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos 176 neįgaliems

ir senyvo amžiaus asmenims. Paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti

savimi ir integruotis į visuomenę, tenkinti gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.

Paslaugas teikiantys specialistai – socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai. 2019

metais šias paslaugas teikė 12 socialinio darbuotojo padėjėjų. Paslaugų teikimo trukmė priklauso

nuo asmens (šeimos) poreikio. Vienas socialinio darbuotojo padėjėjas vidutiniškai aptarnauja 12

paslaugų gavėjų.

3. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose

paslaugos.

Tęsiant ES finansuojamą projektą „Integralios pagalbos plėtra Šilalės rajone“ nuo 2016

m. birželio 1 d. toliau teikiamos integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens

namuose paslaugos. Pagalba teikiama asmenims, kuriems nustatytas visiškas slaugos poreikis. Per

2019 metus paslaugų suteikta 49 asmenims. Projektu siekiama padėti suaugusiems šeimos nariams,

prižiūrintiems neįgalius ir senyvo amžiaus artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus,

teikiant jų artimiesiems integralią pagalbą namuose bei suteikti reikiamą integralią pagalbą

asmenims, kuriems nėra būtina institucinė socialinė globa. Suteiktos konsultacijos šeimos nariams,

prižiūrintiems neįgalius ir senyvo amžiaus artimuosius slaugos ir priežiūros klausimais.

Projekto metu globos paslaugos finansuojamos biudžeto lėšomis, o slaugos paslaugos

finansuojamos iš Europos Sąjungos socialinio fondų iki 2021 m. gruodžio 31 d.

4. Bendrosios socialinės paslaugos.

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros

teikiamos paslaugos.

Šių paslaugų gavėjai yra: vaikai, patiriantys socialinę riziką ir jų šeimos, vaikai su negalia

ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus

asmenys ir jų šeimos,  vaikus globojančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

Bendrosiomis paslaugomis per 2019 m. naudojosi  121 asmuo.

Transporto paslaugomis naudojosi 142 asmenys.

Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo nemokamų paslaugų suteikta 432 asmenims.

5. Savarankiško gyvenimo namuose  Šilalėje ir Šiauduvoje apgyvendintas 21 asmuo.

6. Laikino apgyvendinimo paslauga suteikta -  41 asmeniui (14 moterų ir 27 vaikai).

7. Laikino apnakvindinimo paslauga suteikta – 3 asmenims.

8. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos – 3 asmenims (vaikai, laikinai

netekę tėvų globos, arba iš socialinės rizikos šeimų).

9. Vaikų dienos centro paslaugomis naudojosi 78 vaikai.
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Su globotiniais ir vaikų dienos centrą lankančiais vaikais nuolat rengiame įvairias

diskusijas, pasikviesdami atitinkamų specialistų. Su vaikais daromi atvirukai įvairioms progoms,

vykdomi įvairūs užsiėmimai: dainavimo, sporto, molio, kompiuterio, dailės, vytelių. Vaikai noriai

įsijungia į įvairias veiklas.

Vykdėme Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamus projektus:

„Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“, „Vaikų ir jaunuolių kūrybingumą,

emocinę ir socialinę raišką ugdančios erdvės sukūrimas“, „Vaikų dienos centras – antrieji namai“.

Pagrindinė veikla - vaikų užimtumas, išvykos ir baldų bei priemonių įsigijimas. Gautos lėšos

panaudotos vaikų ekskursijoms, bilietų įsigijimui. Savarankiško gyvenimo namų ir moters krizių

centro gyventojai vyko į ekskursiją pas žolininkę Jadvygą Balvočiutę.

Pagal jungtinės veiklos sutartį tęsėme veiklą projekte „Kompleksinė pagalba

besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus“

ir „Bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimas“. Per projekto vykdymo laikotarpį

paslauga pasinaudojo 5 moterys ir 1 budinčių globotojų šeima.

Bendradarbiaujame su Tauragės, Pagėgių, Pajūrio vaikų globos namais ir Vaikų dienos

centrais, organizuojame bendrus renginius, varžybas, šventes, akcijas.

10. Dienos socialinė globa institucijoje.

Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje teikiamos nuo 2007 m. spalio 22 d.

Šias paslaugas gali gauti suaugę asmenys su negalia, kurie dėl savo sveikatos ar

susiklosčiusių aplinkybių yra nesaugūs savo namuose, jiems reikalingas užimtumas,

savarankiškumo ugdymas ir kitos paslaugos. Įstaigoje teikiamos šios užimtumo veiklos, į kurias

įtraukiami ne tik dienos socialinės globos paslaugų gavėjai, bet ir vaikų dienos centro lankytojai bei

globojami (rūpinami) vaikai:

-  pynimas iš vytelių – mokoma pynimo iš vytelių technologijų;

- keramikos užsiėmimai – mokoma keramikos darbų apdailos bei dekoravimo, ugdomas

darbštumas, kruopštumas bei kūrybiškumas;

- dailės užsiėmimai – remiantis jau turimais gebėjimais, toliau skatinamas asmenų

kūrybiškumas, aktyvinant vaizduotę, mąstymą, intuiciją, sudaromos sąlygos kūrybinėms galioms

plėtotis, padedama pajausti malonumą išreiškiant savo gebėjimus dailės srityje;

- muzikos terapija – puoselėjama tautinė kultūra, jos vertybės ir tradicijos, lavinami

lankytojų muzikiniai gebėjimai, mokoma intonuoti, pakartoti muzikinius ritmus, ugdyti muzikinės,

kalbinės saviraiškos procesus;

- rankdarbių užsiėmimai – mokome siuvimo ir rankdarbių technologijų, vėlimo iš vilnos,

kruopštumo, atidumo, supažindinama su rankdarbių įvairove;

- kompiuterinis raštingumas ir biblioteka – ugdomi kompiuterinio raštingumo įgūdžiai,

supažindinama su kompiuterinių technologijų galimybėmis. Gebėjimas įjungti, išjungti kompiuterį,

žaidimų pasirinkimas, raidžių parinkimas, spausdinimas, mokymas pasirinkti tinkamą programą,

pratimai, lavinantys atmintį – paveikslėlių atpažinimas, skaičiavimas, žodžių sudėjimas ir kiti

veiksmai. Teikiama pagalba naudojantis įstaigos bibliotekoje esančiomis knygomis, spauda bei kita

literatūra. Mokoma savarankiškai pasirinkti literatūrą. Informuojame apie naujas knygas ir įvairius

leidinius. Formuojami savarankiškumo įgūdžiai, higienos, sveikatos priežiūros, namų ruošos,

valgymo ir gėrimo, elgesio prie stalo įgūdžiai, supažindinama su maisto produktais bei jų

paruošimu, stalo padengimu, kasdieniais darbais. Formuojami meniniai įgūdžiai, puoselėjamos

tradicijos, bendraujama ir žaidžiama.

Vidutiniškai per 2019 metus buvo 25 dienos socialinės globos institucijoje paslaugų

gavėjai. Įstaigą lankantys paslaugų gavėjai tiekiamomis paslaugomis yra patenkinti, nes tai rodo

maža klientų kaita ir paslaugų gavėjų didėjimas.

Vyko nuostabios šventės įstaigoje. Dalyvavome renginiuose „Laisvės gynėjų diena

paminėti“, „Užgavėnės“, „Valentino diena“, „Velykų belaukiant“. Paminėta Mamos diena, Joninių

šventė, „Kalėdinė eglutė“, bei kitos šventės. Dalyvavome kariškių organizuojamame renginyje

„Pamatyk kariuomenę iš arti“, susipažinome su karine technika, paragavome kareiviškos košės.

Suorganizavome Dienos socialinės globos lankytojų darbelių paroda Vlado Statkevičiaus muziejuje.
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Dienos socialinės globos paslaugų gavėjams organizuotos ekskursijos už rajono ribų ir po mūsų

rajono įžymias vietas „Lakštingalų slėnį“, Kretingos rajone esantį „Japonų sodą“. Susipažinome su

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje organizuojamomis parodomis. Ne kartą apsilankėme Šilalės

miesto bibliotekoje organizuojamose parodose, žiūrėjome 3D filmus. Taip pat dalyvavome Šilalės

miesto organizuojamose renginiuose. Su Laukuvos gimnazijos mokiniais vyko į edukacinį

užsiėmimą Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centrą. Turėjome susitikimų su Pajūrio

mokyklos mokiniais, Šilalės savanoriais. Pas mus buvo atvykę su programėle Šilalės bibliotekos

vaikų klubas „Nykštukas“. Aldutė pravedė pamokėlę „darbeliai iš modelino“. Kasmet tradicija jau

tapo pas mus pasikviesti iš kitų centrų į organizuojamą renginį “Pavasaris 2019“.   

Dienos socialinės globos paslaugų gavėjai dalyvavo renginyje Priekulės socialinių

paslaugų centre „Gyvatėlė saldainiukas“, bei 15-os metų veiklos šventėje, o taip pat draugystės

šventėje „Mes pasaulis“, Gargždų socialinių paslaugų centre „Skriski kūrybos paukšte 13“,

Kretingos veiklos centro organizuojamame renginyje „Atspindžiai 19“ teatro dienai paminėti.

Palangos socialinių paslaugų centre „Šalnos gūsis IV“. Įstaigoje nuolat vyksta valstybės švenčių

minėjimai kaip: sausio 13-osios minėjimas, vasario 16-osios, kovo 11-osios. Organizuojama

kasmetinė Kaziuko mugė. Tarptautinės Vaikų gynimo dienos šventė.

11. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Vykdydami šią veiklą socialinių

paslaugų namai sudaro eiles asmenų, pageidaujančių gauti techninės pagalbos priemones, pagal

kiekvieną rūšį ir aprūpina eilės tvarka. Naujomis arba atnaujintomis techninės pagalbos

priemonėmis individualiai per 2019 metus buvo aprūpinta 190 asmenų. Grąžino į įstaigą

pasinaudoję techninės pagalbos priemonėmis 78 asmenys. Bendrosiomis socialinėmis paslaugomis

pasinaudojo 121 asmuo.

12. Atliekame Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus

vertinimą ir pateikiame išvadas.

Įstaigoje paskirti du socialiniai darbuotojai galintys atlikti minėtą vertinimą. Per 2019

metus atlikta 11 vertinimų ir pateiktos išvados.

13. Vykdome atvejo vadybos funkcijas. Įstaigoje dirba 3 atvejo vadybininkai, kurie

koordinuoja socialinį darbą su šeimomis. Per 2019 metus šeimų, patiriančių socialinę riziką,

rajone -  199, šiose šeimose auga 408 vaikų,  atvejo vadyba pradėta 91 šeimoje.

                14. Asmeninio asistento paslaugų suteikta – 3 asmenims.

15. Vykdome „Maisto banko“ akciją (2 kartus per metus). Taip pat daliname maisto

produktus Šilalės miesto gyventojams pagal „Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims

teikimo Šilalės rajone  tvarkos aprašą“ (6 kartus per metus).

III SKYRIUS

VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

Šiuo metu Šilalės rajono socialinių paslaugų namai teikia daugumą Socialinių paslaugų

kataloge numatytų paslaugų:

dienos socialinės globos paslaugas institucijoje ir asmens namuose, socialinės priežiūros

pagalbos į namus paslaugas, bendrąsias socialines paslaugas, aprūpina gyventojus kompensacine

technika, organizuoja maitinimo ir pavėžėjimo paslaugas įstaigos paslaugų gavėjams; yra

savarankiško gyvenimo namai, krizių centras, teikiantis laikino apgyvendinimo, laikinosios

nakvynės bei trumpalaikės socialinės globos paslaugas, vaikų dienos centras, teikiantis socialinės

priežiūros paslaugas dienos metu, paramos šeimai tarnyba, teikianti bendrąsias socialines paslaugas.

Įstaiga organizuoja akcijas ir vykdo programas įvairioms rajono gyventojų socialinėms

grupėms, bendradarbiaudami su Savivaldybės administracijos skyriais, socialinės veiklos

nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, švietimo, gydymo ir

sveikatos priežiūros bei kitomis įstaigomis.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai tenkina senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su

fizine ir proto negalia socialinės priežiūros, dienos socialinės globos paslaugų poreikį. Išanalizavus
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paslaugų poreikį, rajono gyventojai Socialinių paslaugų namuose noriai dalyvauja kompiuterinio

raštingumo, valgio ruošos, socialinių įgūdžių formavimo veikloje, naudojasi teikiamomis

maitinimo organizavimo, skalbimo, lyginimo, dušo paslaugomis.

Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

- 2019 m. gerinsime pagalbos į namus paslaugų teikimo kokybę senyvo amžiaus ir

neįgaliems asmenims, siekdami kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų savarankiškumą kasdienėje veikloje,

plėsime dienos socialinės globos institucijoje ir asmens namuose paslaugas, bendrąsias socialines

paslaugas, sieksime vaikų dienos centro efektyvaus  funkcionavimo;

- teikdami socialines paslaugas aktyviai bendradarbiausime su kitomis rajono

institucijomis ir organizacijomis (Savivaldybės administracijos skyriais, nevyriausybinėmis

organizacijomis, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, švietimo, gydymo ir sveikatos priežiūros

bei kitomis įstaigomis);

- bendradarbiaudami su Maisto banku įsijungėme į maisto produktų surinkimo ir

išdalinimo mažas pajamas turintiems asmenims veiklą, kurią tęsti numatome ir ateityje.

Pateiktos trys paraiškos 2020 m. ir 2021 metams Vaikų dienos centrų veiklai vykdyti:

Šilalės - „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“, Laukuvos – „Vaikų ir jaunuolių

kūrybingumą, emocinę ir socialinę raišką ugdančios erdvės sukūrimas“, Kaltinėnų - „Vaikų dienos

centras – antrieji namai“   Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Sėkmingai vykdome projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai,

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. Iš projekto lėšų įrengtos darbo

vietos globos centro darbuotojams ir įgytas automobilis. Šiuo metu derinami automobilio

perdavimo  klausimai.

Iš viso šiuo metu yra trys specialieji mikroautobusai, kuriais kasdien atvežami ir

parvežami neįgalieji, lavinamųjų klasių vaikai, tris kartus per savaitę vežami neįgalieji į Tauragę

hemodializei, parvežama neįgaliųjų technika iš Tauragės, neįgalieji vežami į gydymo įstaigas,

renginius, skirtus neįgaliesiems, bei kitais būtinais atvejais.

               Transporto paslaugos teikiamos ir neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms.

INFORMACIJA APIE 2019 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS

1. Tęstinis projektas „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“ (14087,00

Eur):

- pagrindinė veikla - vaikų užimtumas, išvykos, priemonių įsigijimas.

2. Tęstinis projektas Laukuvos vaikų dienos centro projektas „Vaikų ir jaunuolių

kūrybingumą, emocinę ir socialinę raišką ugdančios erdvės sukūrimas“ (15255,00 Eur.)

- pagrindinė veikla -vaikų užimtumas ir baldų  bei priemonių  įsigijimas.

3. Kaltinėnų vaikų dienos centro projektas „ Vaikų dienos centras -antrieji namai“ (5495,00

Eur.):

- pagrindinė veikla -vaikų užimtumas ir baldų  bei priemonių  įsigijimas.

              4.  Projektas „Integralios pagalbos plėtra Šilalės rajone“.

Teikiamos slaugos ir globos paslaugos asmens namuose.

5. Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ pagal

2017 m. gegužės 29 d. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto

Nr.08.4.1-ESFA-V-416-07-0001 ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono

savivaldybėje“, kuriame Socialinių paslaugų namai yra partneriai. Taip pat nuo 2019 m. rugsėjo 1

d. pradėjome vykdyti Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo projektą.

6. Projektas „Kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms

auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus“ ir „Bandomosios budinčių globotojų veiklos

užtikrinimas“. Pagal jungtinės veiklos sutartį Šilalės rajono socialinių paslaugų namai buvo

partneriai projekte.
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7. Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams

(rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001.

Įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405

„Institucinės globos pertvarka“. Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti

jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų Mobiliosios komandos darbą

visose savivaldybėse;

IV SKYRIUS

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Skirtos  ir panaudotos lėšos per 2019 metus

      Finansavimas Planuota  skirti   lėšų  

Eurais

 Lėšų panaudojimas 

Eurais

IŠ VISO : 941775,00 1129727,21

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS

Iš jų : 151,  programa 09 712323,00 707308,48

Darbo užmokesčiui 561000,00 561000,00

Socialiniam draudimui 8600,00 8574,63

Komunalinės paslaugos 28725,00 24491,31

Komandiruočių išlaidos 200,00 200,00

Ryšių paslaugos 4530,00 4511,00

Transporto panaudojimas 45144,00 45144,00

Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12124,00 12124,00

Kvalifikacijos kėlimas 2000,00 2000,00

Ilg.turto einamasis remontas 2000,00 1810,00

Mityba 8000,00 7453,54

Socialinė parama pinigais 40000,00 40000,00

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS

Iš jų: 142, programa 08 176639,00 176639,00

Darbo užmokestis 48240,00 48240,00

Socialiniam draudimui 741,00 741,00

Kvalifikacijos kėlimas 1450,00 1450,00

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 126208,00 126208,00

SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ 

VYKDYMO PROGRAMOS

Iš jų: 3.3, 3.5 52813,00 34541,37

Mitybos išlaidos 20000,00 13505,86

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 23813,00 13626,61

Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 9000,00 7408,90

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS

IŠMOKOS VAIKAMS 25248,00

Vaikų išlaikymui skirtos lėšos 25248,00

TĖVŲ ĮNAŠAI UŽ VAIKŲ 

IŠLAIKYMĄ

220,00

Prekės 220,00

PROJEKTO

,,INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA 
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ŠILALĖS RAJONE‘‘

Nuo 2019.01.01 – iki 2019-12-31

69668,00

69668,00

Projekto veiklai vykdyti

Projektas  ,,Kompleksinės pagalbos 

vaikui ir šeimai dienos centras“ (Šilalė)

Nuo 2019.01.01 – iki 2019-12-31

14087,00

Projekto veiklai vykdyti 14087,00

Projektas   ,,Vaikų ir jaunuolių 

kūrybingumą, emocinę ir socialinę raišką

ugdančios erdvės sukūrimas“  (Laukuva)

Nuo 2019.01.01 – iki 2019-12-31

15255,00

Projekto veiklai vykdyti 15255,00

Projektas ,,Vaikų dienos centras – 

antrieji namai“ (Kaltinėnai)

Nuo 2019.07.01 – iki 2019-12-31

5495,00

Projekto veiklai vykdyti 5495,00

PROJEKTO ,,ŠILALĖS RAJONO 

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ  PLĖTRA‘‘

(KALTINĖNAI)

Nuo 2019.01.01 – iki 2019-12-31

16029,29

Projekto veiklai vykdyti 16029,29

PROJEKTAS HIGIENOS IR MAISTO

PRODUKTAI (Laukuva)

Nuo 2019.01.01 – iki 2019.12.31

6962,30

Projekto veiklai vykdyti 6962,30

PROJEKTAS ,, BENDRUOMENINIAI

ŠEIMOS NAMAI‘‘

Nuo 2019.01.01 iki 2019.12.31

21420,00

Projekto veiklai vykdyti 21420,00

Projektas ,,Vaikų gerovės ir saugumo 

didinimo, paslaugų šeimai, globėjams 

(rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtra“

Nuo 2019.01.01 – iki 2019.12.31

26059,00

Projekto veiklai vykdyti 26059,00

PROJEKTAS ,,SOCIALINĖS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGA TEIKIANT 

KOMPLEKSINĘ PAGALBĄ 

BESILAUKIANČIOMS MOTERIMS IR

MOTINOMS VIENOMS 

AUGINANČIOMS VAIKUS IKI 3 

METŲ AMŽIAUS‘‘

Nuo 2019.01.01 iki 2019.12.31

7283,00

Projekto veiklai vykdyti 7283,00

PROJEKTAS ,,SOCIALINĖS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGA TEIKIANT

KOMPLEKSINĘ PAGALBĄ 

BESILAUKIANČIOMS MOTERIMS IR

MOTINOMS VIENOMS 

AUGINANČIOMS VAIKUS IKI 3 

METŲ AMŽIAUS IR BANDOMOSIOS 

3268,00



8

BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ VEIKLOS 

UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ 

PIRKIMAS‘‘

Nuo 2019.01.01 iki 2019.12.31

Projekto veiklai vykdyti 3268,00

PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS 

ĮST.GALINTIEMS GAUTI PARAMĄ

GAVĖJAMS

244,07

______________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

                                                                                          projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                       SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS                                        
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ

DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS  ATASKAITAI

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Pritarti Šilalės rajono socialinių paslaugų namų

direktoriaus 2019 metų veiklos rezultatų atskaitai.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimas.

Pritarimas ataskaitai numatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio

2 dalies 19 punktu ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.

T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 250–252 punktais.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Nėra

4. Laukiami rezultatai. Ataskaita sudarys galimybes analizuoti ir visapusiškai įvertinti

įstaigos veiklą, geriau koordinuoti jos veiklą ir ją tikslinti atsižvelgiant į pokyčius. Veiklos

rezultatų ataskaitos analizės metu kartu bus įvertinami ir praėjusio laikotarpio rezultatai,

nurodomi veiklą lemiantys veiksniai, taip pat kiti veiksniai, turintys įtakos veiklos rezultatams.

Veikos rezultatų ataskaita būtina tolesniems planavimo etapams.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. Nėra

         Vedėja                                2020-02-10                                  Danguolė Račkauskienė            
(pareigos) (data, parašas)                    (vardas, pavardė)
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