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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-03-09
Nr. J1-2
Šilalė
Posėdis įvyko 2021-03-09 15 val.
Posėdžio pirmininkas – Tadas Bartkus
Posėdžio sekretorė – Lina Maslauskienė
Dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai: Rūta Budrė, Virginija Bukauskienė, Erika
Gargasė, Guoda Juškaitė, Matas Kuvikas, Tadas Sadauskis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto Jaunimo politikos įgyvendinimo priemonėms skirtų
lėšų paskirstymo.
2. Dėl kvietimo jaunimui, jaunimo organizacijoms, su jaunimu dirbančioms organizacijoms ir
neformalioms jaunimo grupėms dalyvauti įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės jaunimo
politikos 2020-2022 metų plėtros programą.
3. Dėl pasiūlymų Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planui, bei atvirųjų
jaunimo erdvių veiklos ir mobiliojo darbo su jaunimu Šilalės rajone perspektyvų.
4. Dėl jaunimo dalyvavimo Jaunimo vasaros akademijoje 2021.
5. Dėl informacijos apie projektą „Jaunimo dialogo akademija“.
6. Dėl LIJOT rezoliucijos „Jaunimo teisių užtikrinimas Lietuvoje“.
7. Dėl akcijos „Mes DAROM“.
8. Einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA: Šilalės rajono savivaldybės biudžeto Jaunimo politikos įgyvendinimo
priemonėms skirtų lėšų paskirstymas.
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė L. Maslauskienė pristatė Šilalės rajono savivaldybės
tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų
biudžeto patvirtinimo“ 2 priedo Jaunimo politikos įgyvendinimo programą Nr. 14. Pagal ją, Šilalės
rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos įgyvendinimui 2021
metais skiriama 8000 eurų, Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų paramos bei skatinimo programos
įgyvendinimui skiriama 7000 eurų, Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos
įgyvendinimui skiriama 7000 eurų, Jaunimo savanoriškos veiklos programos įgyvendinimui skiriama
3000 eurų, iš viso Jaunimo politikos įgyvendinimo programai 2021 m. skirta 25000 eurų.
2. SVARSTYTA. Kvietimas jaunimui, jaunimo organizacijoms, su jaunimu dirbančioms
organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms dalyvauti įgyvendinant Šilalės rajono
savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programą.
Pirmininkas Tadas Bartkus siūlė, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio
29 d. sprendimu Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų
plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“, kviesti Savivaldybės
jaunimą, jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes
teikti veiklos projektų paraiškas dėl dalinio rėmimo.
Posėdžio dalyviai diskutavo dėl kvietimo ir konkurso sąlygų.
Virginija Bukauskienė siūlė kvietime aprašyti, kam bus teikiami prioritetai.

Tadas Bartkus siūlė kvietime nurodyti, kad vertinant paraiškas bus atsižvelgta į projekto išliekamąją
vertę.
Guoda Juškaitė siūlė numatyti paraiškų teikimo terminą iki 2021 m. kovo 31 d. 17 val.
Rūta Budrė siūlė skelbti kvietimą savivaldybės interneto svetainėje bei vietinėje spaudoje iki 2021
m. kovo 16 d.
NUTARTA: Bendru sutarimu, kviesti jaunimą, jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias
organizacijas ir neformalias jaunimo grupes dalyvauti įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės
jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programą:
1. Kviesti Savivaldybės jaunimą, jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir
neformalias jaunimo grupes teikti veiklos projektų paraiškas dėl dalinio rėmimo;
2. Paskelbti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos
įgyvendinimo 2021 m. pradžią.
3. Siūlyti Administracijos direktoriui Programos kvietimą paskelbti savivaldybės interneto
svetainėje ir vietinėje spaudoje (kvietimo tekstas pridedamas, 1 lapas).
4. Siūlyti Administracijos direktoriui patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos
2020-2022 metų plėtros programos 2021 m. sutarties, sąmatos ir ataskaitos formas
(pridedama, 4 lapai).
3. SVARSTYTA: Pasiūlymai Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planui,
bei atvirųjų jaunimo erdvių veiklos ir mobiliojo darbo su jaunimu Šilalės rajone perspektyvos.
L. Maslauskienė sakė, kad Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra įpareigotas
dalyvauti Savivaldybės socialinio 2021 m. plano rengimo darbo grupėje ir pateikti pasiūlymus, kurie
susiję su socialinių paslaugų jaunimui teikimu – atvirojo bei mobiliojo darbo su jaunimu, kaip
socialinės paslaugos, teikimo užtikrinimu ir plėtra (plano projektas pridedamas, 33 lapai).
Komisijos nariai diskutavo dėl pasiūlymų.
NUTARTA: Bendru sutarimu, pritari pasiūlymams Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. socialinių
paslaugų planui.
4. SVARSTYTA. Jaunimo dalyvavimas Jaunimo vasaros akademijoje 2021.
Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė informavo, kad prasidėjo savivaldybių komandų
registracija į Jaunimo vasaros akademiją 2021, kuri turėtų įvykti š. m. rugpjūčio mėnesį Klaipėdos
mieste. Dalyvavimui JVA2021 bus sudaroma 9 jaunuolių, 1 vadovo ir 1 JRK komanda. Dalyvavimui
JVA2021 yra taikomas dalyvio mokestis 300 eurų, taip pat susidaro reprezentacinių bei dalyvavimo
išlaidų, kurioms reikia numatyti finansavimą.
Tadas Bartkus siūlė pavesti organizacinius reikalus spręsti Šilalės atviram jaunimo centrui bei
ŠRVJOS Apskritasis stalas, taip pat sudaryti preliminarius dalyvaujančių jaunuolių sąrašus bei, esant
poreikiui, pateikti Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai vykdyti JVA2021 dalyvaujančių jaunuolių
atranką.
NUTARTA: Bendru sutarimu, pritarti jaunimo dalyvavimui Jaunimo vasaros akademijoje 2021.
5. SVARSTYTA. Informacija apie projektą „Jaunimo dialogo akademija“.
Lina Maslauskienė pateikė SJRT nariams Politikos tyrimų ir analizės instituto kvietimą Šilalės rajono
savivaldybei tapti partneriais Erasmus+ KA3 projekte „Jaunimo dialogo akademija“, bei informavo
apie projekto tikslus ir įgyvendinimo eigą. Projektą sudaro trijų tipų renginiai: treji penkių dienų
mokymai „Jaunimo dalyvavimas“, „Jaunimo dialogas regionuose“ ir „Bendruomenės pokyčių
inicijavimas/jaunimo iniciatyvos“. Veiklose bus kviečiama dalyvauti po 3-4 dalyvius iš kiekvienos
savivaldybės-partnerės. Keturios „Active Citizens dienos“ vyks Vilkaviškyje, Šilalėje, Klaipėdoje ir
Ignalinoje, bus kviečiama po 20 dalyvių iš priimančios savivaldybės ir 10 iš visų kitų bendrai. Vyks
konferencija #ParticipationMatters Vilniuje, kurioje bus sukviesta apie 100 dalyvių, po 10 iš

kiekvienos savivaldybės-partnerės. Projektu siekiama: 1. įgalinti (suteikiant kompetencijas ir
sukuriant bendradarbiavimo tinklus) jaunus žmones iš 10 Lietuvos regionų (savivaldybių) dalyvauti
bendruomenių bei vietos savivaldos lygmenyje; 2. sustiprinti (o jei nėra – inicijuoti) organizacijų,
institucijų bei aktyvių žmonių bendradarbiavimą, kurie padėtų vieni kitiems pasiekti bendrų tikslų; 3.
sukurti dialogo galimybę jauniems žmonėms iš lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai kalbančių
bendruomenių, stiprinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą; 4. Lietuvos rusakalbius bei lenkakalbius
jaunus žmones siekiame įtraukti į bendrų ES ir Lietuvos jaunimo klausimų aptarimą, padėti jiems
pasijausti pilnateisiais Lietuvos piliečiais. Pastarųjų dviejų tikslų įgyvendinimas sustiprintų socialinę
įtrauktį, padidintų bendruomenių atsparumą konfliktams bei padidintų galimybes bendruomenių
vystymuisi. Projektas tiesiogiai atliepia struktūrinio dialogo jaunimo srityje tikslus ir principus, nes
įgalina jaunus žmones pareikšti jų nuomonę bei poziciją, sukuria erdves ir platformas jaunimo bei
sprendimus priimančių asmenų dialogui, skatina diskusijos ir bendradarbiavimo kultūrą, įtraukia
jaunus žmones į jų problemų sprendimą arba galimybių sukūrimą. Projektas suteiks kompetencijų
jauniems žmonėms atstovauti savo nuomonę ir interesus, sukurs erdvių ir prielaidų jauniems
žmonėms bendradarbiauti su vietos sprendimų priėmėjais, susipažinti su nacionalinėmis
institucijomis, kurios formuoja jaunimą veikiančius sprendimus.
NUTARTA: Bendru sutarimu, pritarti projekto „Jaunimo dialogo akademija“ dalies veiklų
įgyvendinimui Šilalės rajono savivaldybėje, bei skatinti jaunų rajono žmonių įsitraukimą į projekto
veiklas viešinant informaciją apie projektą.
6. SVARSTYTA. LIJOT rezoliucija „Jaunimo teisių užtikrinimas Lietuvoje“.
Lina Maslauskienė informavo, kad yra gautas Lietuvos savivaldybių asociacijos raštas, kuriuo
rekomenduojama susipažinti su LiJOT parengta ir LR Seimui, LR Vyriausybei bei kitoms
susijusioms institucijoms pateikta rezoliucija „Jaunimo teisių užtikrinimas Lietuvoje“ (pridedama, 8
lapai).
SJRT nariai diskutavo dėl rezoliucijos nuostatų.
7. SVARSTYTA. Dėl akcijos „Mes DAROM“.
Lina Maslauskienė informavo, kad nacionalinės akcijos „Mes DAROM“ organizatoriai siekia
pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių įsijungti į akcijos veiklas, yra formuojamos savanorių komandos
– Šilalės savanorių koordinatore paskirta Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė. Aktyvus jaunų
žmonių dalyvavimas aplinkosauginėje akcijoje „Mes DAROM“ ne tik svariai prisidėtų prie rajono
aplinkos gražinimo, bet taip pat sustiprintų jaunų žmonių įsitraukimą į visuomeninius procesus,
pilietiškumo jausmą, skatintų prisiimti atsakomybę už savo aplinką, suteiktų reikalingų įgūdžių bei
patirties.
Virginija Bukauskienė informavo, kad ji bus atsakinga už akcijos „Mes DAROM“ koordinavimą
Savivaldybės administracijoje.
NUTARTA: Bendru sutarimu, skatinti rajono jaunų žmonių įsitraukimą į akciją „Mes DAROM“
viešinant informaciją apie akcijos veiklas.
8. Einamieji klausimai.
Guoda Juškaitė pateikė informacijos apie Šilalės atviro jaunimo centro laimėtą finansavimo konkursą,
kuriuo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021 m. skirs įvairioms atviro jaunimo centro
veikloms 8745 eurus lėšų.
Tadas Bartkus siūlė informaciją apie laimėtą finansavimo konkursą bei projekto veiklas viešinti
Savivaldybės interneto svetainėje bei vietinėje spaudoje.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Tadas Bartkus
Lina Maslauskienė

LR Seimui
LR Vyriausybei
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
REZOLIUCIJA
DĖL JAUNIMO TEISIŲ UŽTIKRINIMO LIETUVOJE
LiJOT Asamblėja Nr. 50, 2020 m. lapkričio 7 d.
Vilnius
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) – didžiausia skėtinė jaunimo
organizacijų sąjunga Lietuvoje, vienijanti 70 nacionalinių nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų bei savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų, pasisako už tai, kad Lietuvos
visuomenė turi būti atvira kiekvienam jaunam žmogui, visapusiškai užtikrinant jo teisių
įgyvendinimą.
LiJOT pabrėžia, kad Lietuvai atliepiant XXI a. gyvenančio asmens poreikius svarbu užtikrinti
jaunų žmonių teises. Pritardama Europos jaunimo strategijoje1 suformuotiems tikslams ir
suprasdama, jog vykdomi projektai ir įvairios veiklos prisideda prie vieningos, tolerantiškos,
daugiakultūrės Europos kūrimo, jaunimo saviraiškos, iniciatyvos, aktyvaus dalyvavimo, pakantumo
ir tarpusavio supratimo ugdymo, remia bet kokius siekius ir pastangas Lietuvoje sukurti veiksmingą
jaunimo teisių apsaugos mechanizmą. Suinteresuotos šalys turi pradėti diskusiją dėl jaunimo teisių
apibrėžtumo ir jų tinkamo įgyvendinimo.
LiJOT atkreipia dėmesį ir skatina:
1. Imtis visų reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti visų lyčių lygybę jaunų žmonių tarpe.
Diskriminacija lyties pagrindu vis dar daro poveikį daugeliui jaunuolių, ypač merginoms.
2020 m. Europos lyčių lygybės indeksas (toliau – Indeksas) nurodo, kad lyčių lygybės klausimas
Lietuvoje nėra aktualizuojamas ir Lietuva beveik neprogresuoja. 2020 m. surinkusi 56,3 iš 100 taškų,
Lietuva užima 22-ąją vietą Europos Sąjungoje (toliau – ES). Šalies rezultatas yra 11,6 balo žemesnis
už ES vidurkį. Nuo 2010 m. Lietuvos rezultatas padidėjo tik 1,4 balo (+0,8 balo nuo 2017 m.) ir
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reitingas nukrito keturiomis vietomis2. Šis Indeksas susideda iš daug dedamųjų dalių – sveikatos,
darbo, pinigų, žinių, laiko ir galios srityse, todėl svarbu siekti pokyčių lygiagrečiai visose srityse,
kurios susijusios su lyčių nelygybe. Lygios galimybės turi būti užtikrintos visų lyčių jaunuoliams, dėl
to svarbu, jog tiek valstybė, tiek savivaldybės prisiimtų atsakomybę inicijuoti reikiamus pokyčius.
Skatiname inicijuoti reikiamus teisės aktų atnaujinimus ir orientuotis į švietimą, tinkamų specialistų
rengimą, informuotumo didinimą, prevencijos programas ir diegti kitas Europos Tarybos
konvencijoje dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje numatytas priemones3.
2. Siekti įtraukios visuomenės.
2019 m. net 16,1 proc. 16-29 m. jaunų žmonių Lietuvoje gyveno skurde4. Daugelis neturi
galimybės naudotis savo socialinėmis teisėmis, susiduria su daugialype diskriminacija, patiria
išankstinį nusistatymą ir neapykantos nusikaltimus. Todėl itin svarbu užtikrinti visų jaunuolių teises,
įskaitant labiausiai marginalizuotų ir patiriančių atskirtį. LiJOT pasisako prieš jaunų žmonių
diskriminaciją jų lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos,
religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių įsitikinimų, priklausomybės nacionalinei mažumai, turto,
gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos pagrindais.
Lietuva, prisijungdama prie Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JTO) Generalinės
Asamblėjos rezoliucijos „Dėl darnaus vystymosi darbotvarkės“, kartu su bene visu pasauliu
įsipareigojo siekti įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. LiJOT organizacijos 2019 m. taip pat
susitarė, kad sieks aktyviai įsitraukti į darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą jaunimo politikos
srityje. Šioje darbotvarkėje itin daug dėmesio skiriama integracijai, 3 iš 17 darbotvarkės tikslų siekia
pokyčio šioje srityje: užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą
trunkantį mokymąsi; skatinti produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą; sumažinti nelygybę valstybėse
ir tarp valstybių.
LiJOT pabrėžia, jog būtina užtikrinti lygias galimybes iš emigracijos grįžtantiems, Lietuvoje
įsitvirtinusiems ar gyvenamąją vietą keičiantiems jauniems asmenims. Iš Lietuvos nuo 1990 m. yra
išvykę 899,5 tūkst. asmenų, tačiau pastebima, jog pastaraisiais metais iš užsienio į Lietuvą grįžta vis
daugiau jaunų žmonių. 2019 m. į Lietuvą atvyko beveik 13 tūkst. jaunų asmenų, kai 2018 m. atvyko
Gender Equality Index 2019: Lithuania, European Institute for Gender Equality, Internetinė prieiga:
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10 tūkst.5 Atvykę gyventi į Lietuvą, jauni asmenys neretai susiduria su netinkamomis apsigyvenimo
sąlygomis. Svarbu didinti jaunimo informavimą apie jų teises bei galimybes, siekiant užtikrinti, kad
į Lietuvą grįžtantys, gyvenantys ar tarp savivaldybių migruojantys jauni asmenys galėtų aktyviai
įsitraukti ir būti įtraukti į visuomenę ir veiklas.
3. Užtikrinti prieinamą patikimą informaciją ir konstruktyvų dialogą.
Jaunuoliai patiria sunkumų siekdami patikrinti informacijos tikslumą ir patikimumą. Jiems
reikia geresnio pasirengimo, kad jie galėtų orientuotis medijų aplinkoje ir dalyvauti konstruktyviame
dialoge.
Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūra kartu su aštuoniais tarptautiniais
partneriais atliko jaunimo informacinių paslaugų poreikių tyrimą6. 2017 m. atliktame tyrime dalyvavo
6000 respondentų iš 18 Europos valstybių. 1048 respondentai buvo lietuviai, tad tyrimo rezultatai
labai gerai atliepia ir Lietuvos situaciją. 60 proc. jaunų žmonių vis dar yra skeptiški internete randamai
informacijai ir labiau pasitiki jaunimo informavimo ir konsultavimo (toliau – JIK) teikiamomis
paslaugomis negu informacija randama internete. Tyrimo respondentai taip pat įvardijo informacijos
trūkumą tarptautinio mobilumo, darbo, verslumo ir apgyvendinimo temose.
LiJOT, remdamasi jaunų asmenų poreikiais, pabrėžia būtinybę užtikrinti JIK paslaugų
matomumą ir prieinamumą jauniems žmonėms, kurių šiuo metu ši paslauga nepasiekia. 30 proc.
jaunų žmonių, kurie nesinaudoja JIK paslaugomis, mato poreikį gauti informaciją tiesioginiu būdu, o
tai atspindi JIK taškų ir centrų poreikį. Šiuo metu Lietuvoje veikia 2 jaunimo informacijos centrai ir
14 JIK taškų, kurie JIK paslaugas teikia tik 15 savivaldybių, tai reiškia, kad 45 savivaldybėse JIK
paslaugos nėra teikiamos. Savivaldybėse, kuriose yra teikiamos JIK paslaugos, dirbantys darbuotojai
dažnu atveju yra įdarbinti nepilnu etatu arba turi papildomų pareigų savo darbovietėse. Skiriant
papildomus etatus JIK darbuotojams turi būti užtikrinama tai, kad JIK paslaugos būtų teikiamos
kokybiškai bei pasiekiamas didesnis jaunų žmonių skaičius. Kokybiškai teikiamos JIK paslaugos
padeda jauniems žmonėms integruotis į visuomenę, mažina niekur nedirbančių ir nesimokančių jaunų
žmonių skaičių, didina socialinę ir visuomeninę įtrauktį7.

Lietuvos
statistikos
departamentas,
Gyventojų
migracija.
Internetinė
<https://osp.stat.gov.lt/statistiniurodikliuanalize?hash=7301a707-69bf-4fe4-9bd0-8ed5f733d84e#>

5

prieiga:

6

European Youth Information and Counselling Agency, Future youth information and counselling: building on information needs
and trends, 2018. Internetinė prieiga: <https://www.creativitas.lt/wp-content/uploads/2018/07/Final-Building-on-Information-Needsand-Trends.pdf>

Siūlymai būsimos XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba,
Asamblėja Nr. 49, 2020 m. liepos 18-19 d., VIlnius. Internetinė prieiga: <https://lijot.lt/wpcontent/uploads/2020/07/Pasiu%CC%84lymai-Vyriausybe%CC%87s-programai.pdf>
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4. Užtikrinti kokybišką darbą visiems jauniems asmenims.
Jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, yra vienas iš
didžiausių. Jaunų asmenų nuo 15 iki 29 m. nedarbo lygis nuo 2018 metų I ketvirčio iki 2020 I
ketvirčio kito nuo 9,2 proc. iki 11 proc. Pandemijos metu jaunimas buvo labiausiai paveikta grupė.
Jaunų asmenų nuo 15 iki 29 m. nedarbo lygis nuo 2020 I ketvirčio iki II ketvirčio kito nuo 11 proc.
iki 13,2 proc. Tai rodo jaunimo jautrumą rinkos sutrikimams bei galimą diskriminaciją darbo rinkoje8.
Pabrėžtina, kad dėl patirties trūkumo, jaunas žmogus Lietuvoje yra diskriminuojamas darbo
rinkoje. Nuolat susiduria ir kenčia nuo mažesnių darbo garantijų ir išnaudotojiškų darbo sąlygų. Ypač
dažnai diskriminacija ir stereotipai dėl tariamo kompetencijų trūkumo pasireiškia ieškant darbo, o
darbovietėje susiduriama su nelygiomis darbo sąlygomis. Nepakankamas informacijos ir įgūdžių
kiekis riboja jaunimo integraciją į darbo rinką. Jaunimas nepakankamai supažindintas su sudėtinga
išmokų gavimo tvarka, trūksta informuotumo apie Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) teikiamą pagalbą ieškantiems ir netekusiems darbo.
LiJOT palaiko Užimtumo tarnybos pagalbą suteikiant nemokamą prieigą prie naujų įgūdžių
mokymosi sistemos „Coursera“9 paslaugų, kurios yra pirmas žingsnis suteikiant galimybes jauniems
žmonėms įgyti reikiamų papildomų žinių, todėl pabrėžia svarbą imtis priemonių, skatinančių ir toliau
užtikrinti jų prieinamumą. Taip pat siūlome Užimtumo tarnybai kreipti daugiau dėmesio į
informacijos viešinimą bei jaunimo įtraukimą į darbo rinką taip užtikrinant kokybišką darbą visiems.
Skatiname valstybės institucijas saugoti ir užtikrinti jaunų žmonių teises darbo rinkoje siekiant
užkirsti kelią diskriminacijai amžiaus pagrindu.
5. Užtikrinti kokybišką mokymąsi kiekvienam jaunam žmogui visuose Lietuvos
regionuose.
Švietimas tebėra vienas iš svarbiausių aktyvaus pilietiškumo, įtraukios visuomenės ir
įsidarbinamumo veiksnių. Todėl būtina plėsti mūsų XXI a. švietimo viziją, daugiau dėmesio skiriant
universaliesiems įgūdžiams, į studentus orientuotam mokymui(si) ir neformaliajam švietimui,
siekiant užtikrinti lygias ir visuotines kokybiško mokymosi galimybes.
Verta atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje nėra užtikrinamos vienodos galimybės gauti
išsilavinimą visiems jauniems asmenims. Kiekvienam judėjimo ar psichikos negalią turinčiam
jaunuoliui turi būti užtikrintos vienodos galimybės mokytis ar studijuoti švietimo įstaigose.
Nedarbo lygis, Lietuvos statistikos departamentas. Internetinė prieiga: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?hash=2de50aad-f40a-4b54-9e38-b93a60f424a1#/>
9
Norintiems tobulėti – nemokami Coursera.org kursai, Užimtumo tarnyba. Internetinė prieiga:
<https://uzt.lt/news/norintiems-tobuleti-nemokami-coursera-org-kursai/>
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Optimizuojant mokyklų tinklą svarbu užtikrinti nemokamą transportą moksleiviui nuo jo namų iki
mokyklos ir atgal. Vertinant tai, jog pastaruoju metu mokymasis vyksta nuotolinėje erdvėje, jaunam
žmogui turi būti užtikrinta prieiga prie nemokamos mokymosi medžiagos ir visos mokymuisi
reikalingos priemonės. Siekiant kokybiško švietimo ir tikslingų pokyčių, visas suinteresuotas puses
skatiname susitarti dėl nacionalinio švietimo prioritetų, taip užtikrinant spartesnį bendrųjų ugdymo
programų atnaujinimą bei pokyčius aukštojo mokslo srityje.
6. Siekti jaunų asmenų įtraukimo į sprendimų priėmimą ir užtikrinti visas priemones,
reikalingas jaunimo organizacijoms.
Remiantis 2017 m. jaunimo progreso indeksu, Lietuva Europoje užima 23-ąją vietą iš 25-ių,
kas patvirtina, kad Lietuvoje dar nėra pakankamai užtikrinama jaunų žmonių gyvenimo kokybė, jie
nėra įsitraukę į sprendimų priėmimo procesus10. Jaunų asmenų dalyvavimas yra itin svarbus
demokratijai, tačiau jaunuoliams poveikį darančiuose sprendimų priėmimo procesuose, jiems
atstovaujama nepakankamai. Siekiant remti asmeninį, kultūrinį ir politinį jaunuolių tobulėjimą,
privalu užtikrinti jų bendruomenių erdvių prieinamumą. LiJOT pabrėžia, kad siekiant kokybiško
jaunimo atstovavimo, privalu užtikrinti kiekvienoje savivaldybėje veikiančios savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos funkcijų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme,
vykdymą.
Didelę asmeninę ir visuomeninę naudą kuria savanorystė. Jaunimo organizacijos ir jaunimo
programos nuolat įtraukia jaunus žmones ir savanorius, ugdo jų kompetencijas ir pilietiškumą. Taip
pat jaunimo organizacijos atstovauja jaunimo interesams. Visgi pastebima, kad jaunimas ir plačioji
visuomenė nėra pakankamai supažindinami su šių organizacijų ir programų veiklomis bei jų
suteikiamomis naudomis, tai yra viena iš priežasčių, kodėl jaunimo įsitraukimas išlieka nedidelis.
Šioms organizacijoms trūksta institucinės paramos ir prieinamų finansavimo šaltinių vykdomoms
veikloms. Taip pat siekiant lengvinti jaunimo organizacijų įsikūrimą ir veikimą reikia užtikrinti
patrauklesnes sąlygas joms kurtis ir plėstis įtraukiant narius ir savanorius bei ugdant jaunimo
kompetencijas.

7. Užtikrinti jaunimo teisę į sveikatą.
Youth Progress Index, European Youth Forum. Internetinė prieiga: <https://www.youthforum.org/youth-progressindex>
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LiJOT pabrėžia būtinybę rūpintis jauno žmogaus teise į sveikatą, Pasaulio sveikatos
organizacijos (PSO) apibrėžiamą kaip „visapusę fizinę, psichinę ir socialinę gerovę, o ne vien tik
ligos ar negalavimų nebuvimą“11. Poreikis gerinti jaunimo fizinės sveikatos raštingumą tapo
akivaizdus pandemijos kontekste, kadangi 2019 m. „Vilmorus“ atliktos Lietuvos gyventojų apklausos
rezultatai parodė, jog skeptiškiausiai į vakcinaciją žiūri būtent jaunimas nuo 18 iki 29 metų. Itin
svarbus yra ir jaunimo dalyvavimas reguliariose sveikatos patikrose, fizinio aktyvumo, sveikos
mitybos, higienos, kokybiško miego ir poilsio skatinimas. LiJOT taip pat atkreipia dėmesį į poreikį
užtikrinti kokybišką, modernią ir prieinamą reprodukcinės sveikatos priežiūrą kaip neatsiejamą
sveikatos komponentę.
Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į fizinę sveikatą, bet ir į psichikos sveikatos problemas, nes
Lietuvoje jaunimo situacija yra kritinė. Savižudybė yra antra pagal dažnumą mirties priežastis 15–29
metų ir trečia pagal dažnumą mirties priežastis 15–19 metų amžiaus žmonių grupėje. Taip pat
Lietuvos studentų sąjungos atlikto tyrimo (N = 2072 studentai) dėl psichologinės studentų būklės ir
pagalbos duomenimis, 1 iš 3 studentų yra patyręs psichologinį smurtą akademinėje aplinkoje. 3 iš 4
psichologinį smurtą patyrusių studentų, jį patyrė iš dėstytojo(-ų), o daugiau nei pusė (64 proc.)
studentų nežino, nėra tikri, ar jų aukštojoje mokykloje yra prieinama psichologinė pagalba12. Šie
duomenys parodo, kad siekiant spręsti šias problemas būtina didinti psichologinės pagalbos ir
emocinės gerovės paslaugų prieinamumą.
Su jaunimo fizine, psichine ir socialine gerove glaudžiai susiję svaigalų klausimai. Statistikos
departamento duomenimis, 2018 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 11,2 litro
suvartoto absoliutaus (100 proc.) alkoholio – nors šie rodikliai kiekvienais metais mažėja, tačiau
alkoholio vartojimo sukeltos problemos tebėra aktualios ir skaudžios visuomenei bei reikalauja
aktyvių alkoholio vartojimo prevencijos priemonių.
Pasiūlymai:
● Inicijuoti reikiamus teisės aktų atnaujinimus ir orientuotis į švietimą, tinkamų specialistų
rengimą, informuotumo didinimą, prevencijos programas ir diegti kitas Europos Tarybos
konvencijoje dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo
numatytas priemones;

Irena Misevičienė, Vita Špečkauskienė, Alona Rauckienė-Michaelsson, „Sveikata 2020” politikos raida: jaunimo
sveikata, Visuomenės sveikata, 2017, 1(76), 51-60.
12
Lietuvos studentų sąjunga, Psichologinės studentų būklės ir pagalbos tyrimas 2018. Internetinė prieiga:
<http://www.lss.lt/wp-content/uploads/2013/01/PSB.pdf>
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● Užtikrinti dar kokybiškesnį jaunų žmonių informavimą apie priemonių įgyvendinimą,
skatinančių užtikrinti kokybišką darbą visiems;
● Užtikrinti nemokamų ilgalaikių ir nuolat prieinamų priemonių (pvz.: „Coursera“ kursai)
jaunimo kompetencijų ugdymui diegimą ir palaikymą;
● Pripažįstant, kad jaunimas yra svarbi visuomenės dalis, visomis su jaunimu susijusiomis
politikos sritimis ir veikla turėtų būti puoselėjama jaunimo teisė dalyvauti jiems poveikį
darančios politikos kūrime, įgyvendinime ir tolesnėje susijusioje veikloje, užtikrinant
prasmingą jaunuolių ir jaunimo organizacijų dalyvavimą. Todėl politika turėtų būti
formuojama pripažįstant demokratiniam ir pilietiniam dalyvavimui poveikį darančius
pokyčius;
● Vyriausybės lygmenyje patvirtinti Jungtinių Tautų jaunimo delegato programą ir skirti jai
pakankamą finansavimą;
● Užtikrinti jaunų lietuvių, gyvenančių užsienyje, informavimą ir konsultavimą;
● Užtikrinti JIK paslaugų prieinamumą jauniems žmonėms, siekiant, kad visose Lietuvos
savivaldybėse veiktų jaunimo informavimo ir konsultavimo centrai ir/ar taškai, o ten dirbantys
darbuotojai dirbtų pilnu etatu, skirtu JIK paslaugoms teikti;
● Užtikrinti nuolatinį JIK darbuotojų kompetencijų kėlimą, taip didinant JIK paslaugų
efektyvumą ir patikimumą;
● Didinti JIK nacionalinio koordinatoriaus finansavimą, kad JIK taškai Lietuvoje veiktų
kokybiškai, užtikrinant vienodą paslaugų kokybę, tęstinumą ir kryptį;
● Užtikrinti JIK paslaugų matomumą ir institucinį palaikymą;
● Kiekvienam judėjimo ar psichikos negalią turinčiam jaunuoliui užtikrinti vienodas galimybes
mokytis ar studijuoti švietimo įstaigose;
● Optimizuojant mokyklų tinklą užtikrinti valstybės ar savivaldybės organizuojamą, mokiniams
gabenti skirtą nemokamą transportą moksleiviui nuo jo namų iki mokyklos ir atgal;
● Užtikrinti prieigą prie nemokamos mokymosi medžiagos ir skirti visas mokymuisi reikalingas
priemones;
● Siekiant kokybiško švietimo ir tikslingų pokyčių, visas suinteresuotas puses skatiname
susitarti dėl nacionalinio švietimo prioritetų, taip užtikrinant spartesnį bendrųjų ugdymo
programų atnaujinimą bei pokyčius aukštojo mokslo srityje;
● Užtikrinti politinį jaunimo tobulėjimą įteisinant aktyviąją rinkimų teisę piliečiams nuo 16
metų LR savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose;
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● Užtikrinti pakankamą institucinę paramą ir prieinamus finansavimo šaltinius jaunimo
organizacijų vykdomoms veikloms;
● Didinti imunoprofilaktikos apimtis Lietuvoje, formuoti teigiamą jaunimo nuomonę į
moksliniais įrodymais grįstą vakcinaciją;
● Skatinti bendrą jaunų žmonių (14-29 m.) fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, higieną, kokybišką
miegą ir poilsį, nuo ankstyvo laikotarpio ugdyti įpročius reguliariai tikrintis sveikatą;
● Suteikti kokybiškas, modernias, jaunimo poreikiams pritaikytas ir prieinamas lytinės
reprodukcinės sveikatos paslaugas;
● Didinti psichologinės pagalbos ir emocinės gerovės paslaugų prieinamumą bendrojo ugdymo
bei aukštosiose mokyklose, atviruose jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse bei kitose
neformalųjį švietimą vykdančiose įstaigose. Užtikrinti, jog moksleiviai ir studentai turėtų
fiziškai bei finansiškai lengvai pasiekiamą ir patikimą prieigą psichologo ar kitų specialistų
paslaugoms gauti;
● Mažinti alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą moksliniais tyrimais ir
įrodymais grįstomis bei veiksmingomis priemonėmis, teikiant intervencijos paslaugas bei
organizuojant prevencines ir informacines programas.

LiJOT Prezidentas
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Savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia jaunimą, jaunimo organizacijas, su
jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes dalyvauti įgyvendinant
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 m. plėtros programą
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia Savivaldybės jaunimą, jaunimo
organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti veiklos
projektų paraiškas dėl dalinio rėmimo.
Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir
neformalių jaunimo grupių veiklos projektų dalinio rėmimo finansavimui gauti paraiškas gali
teikti:

Savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios
organizacijos įregistruotos VĮ Registrų centre;
Savivaldybės teritorijoje veikiančių nacionalinių jaunimo organizacijų struktūriniai

padaliniai, taip pat neformalios jaunimo grupės ar klubai, neįregistruoti VĮ Registrų centre, bet sudarę
sutartį (Programos 2 priedas) su ne pelno siekiančiu ir jaunimo poreikius tenkinančiu juridiniu
asmeniu dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą.
Vertinant paraiškas, prioritetas bus teikiamas projektams, kurie sprendžia rajono
jaunimo (ypač mažiau galimybių turinčio jaunimo) problemas, didina jaunimo laisvalaikio
užimtumą, skatina jaunų žmonių aktyvumą, pilietiškumą, verslumą, sveiką gyvenseną, sudaro
sąlygas jaunimo saviraiškai, turi išliekamąją vertę.
Būtina pateikti:

vieną paraiškos egzempliorių, pasirašytą organizacijos vadovo ir projekto vadovo arba
kuratoriaus, patvirtintą organizacijos antspaudu, jeigu organizacija tokį turi;

paraišką teikiančios organizacijos nuostatų arba įstatų ir registracijos pažymėjimo
kopijas;

jei Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų
veiklos projektų dalinio rėmimo priemonei paraišką teikia neformali jaunimo grupė, ji privalo pateikti
bendradarbiavimo sutartį (2 priedas) tarp neformalios jaunimo grupės ir finansavimo sutartį
pasirašysiančios organizacijos bei pasirašančios organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją.
Paraiška turi būti tvarkinga, puslapiai sunumeruoti.
Paraiškų laukiame iki š. m. kovo 31 d. 17.00 val., Šilalės rajono savivaldybėje, J.
Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab., arba el. paštu info@silale.lt
Išsamesnės informacijos teiraukitės Linos Maslauskienės, Jaunimo reikalų koordinatorės, 312
kab., tel. (8 449) 45348, el. p. lina.maslauskiene@silale.lt , mob. +370 62084081.
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Tadas Bartkus
Pridedama nuoroda: Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros
programa (1 priedas Paraiškos forma, 2 priedas Plėtros programos bendradarbiavimo sutartis).

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo
d. sprendimu
Nr.
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS
1. Bendra informacija
Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių
paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“.
Pagrindinis Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano tikslas – nustatyti
socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius, socialinių paslaugų finansavimo
poreikį ir veiksmingumą.
Šio plano tikslai atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
strateginius tikslus – plėtoti įsidarbinimo galimybes ir tinkamas darbo sąlygas, užtikrinti socialinės
atskirties mažėjimą, stiprinti šeimos, vaikų, jaunimo, neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių socialinę
integraciją, užtikrinti socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į pažeidžiamiausių visuomenės grupių poreikius, Šilalės rajono savivaldybės
2021 metų socialinių paslaugų plane orientuojamasi į teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų
kokybės ir efektyvumo, socialinių paslaugų įvairovės ir prieinamumo užtikrinimą.
Socialines paslaugas Šilalės rajono savivaldybės gyventojams planuoja ir organizuoja
Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Turto ir socialinės paramos
skyrius. Siekdamas organizuoti ir teikti geros kokybės paslaugas gyventojams, sistemingai ir
kompleksiškai vertina savivaldybės gyventojų poreikius socialinėms paslaugoms, planuoja realias jų
plėtros apimtis, nustato savivaldybės socialinių paslaugų sistemos plėtros prioritetus.
Identifikuojant Šilalės rajono savivaldybės pagrindines socialines problemas, remtasi
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamais duomenimis,
Administracijos struktūrinių padalinių, įstaigų, kitų įstaigų bei organizacijų, teikiančių socialines
paslaugas, pateikta informacija.
2021 metų socialinių paslaugų planas atitinka Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022 metų
strateginio veiklos plano ir 2020–2022 metų plėtros plano tikslus, kryptis ir priemones.
2020 m. gruodžio 3 d. administracijos Socialinės paramos skyrius viešai paskelbė informaciją
adresu http://www.silale.lt/ apie rengiamą 2021 m. planą. Buvo kreiptasi į visus socialinius partnerius
(nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, labdaros ir paramos fondus,
bendruomenes, kitas organizacijas), kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Šilalės rajono
savivaldybės gyventojams, bei suinteresuotus asmenis ir organizacijas, atstovaujančias socialinių
paslaugų vartotojams ar ginančius žmonių socialinių grupių interesus ir teises, pakviesta dalyvauti
socialinių paslaugų planavime ir teikti pasiūlymus 2021 metų Plano rengimui. Gauta informacija iš 7
socialinių parnerių apie planuojamas teikti socialines paslaugas ir vykdyti su tuo susijusias veiklas.
Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme,
Socialinių paslaugų kataloge ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
2. Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
1. Skatinti visuomenines ir kitas savanorius priimančias organizacijas, telkiant savanorius socialinių
paslaugų organizavimui ir vykdymui bendruomenėse.
2. Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, prioritetą teikti kompleksiškų nestacionarių
socialinių paslaugų teikimui.
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3. Užtikrinti kokybiškas socialinės globos ir integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos)
paslaugas neįgaliems asmenims, kuriems dėl nesavarankiškumo reikalinga kompleksinė, nuolatinės
specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba;
4. Organizuoti tinkamą perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams, asmenims, turintiems proto
ir (arba) psichikos negalią.
5. Plėsti vaikui ir šeimai teikiamas socialines paslaugas.
3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

1.

Socialinių paslaugų plano
rengėjų ir rengiant planą
dalyvavusiųjų vardai,
pavardės
Danguolė Račkauskienė

2.

Silva Paulikienė

3.

Vilija Karbauskienė

Administracijos Turto ir
socialinės paramos skyrius

4.

Vilija Vainorienė

5.

Loreta Bujienė

Administracijos Turto ir
socialinės paramos skyrius
Šilalės rajono socialinių
paslaugų namai

6.
7.

Violeta Kasnauskaitė
Lina Maslauskienė

Eil.
Nr.

Darbovietė

Pareigų pavadinimas

Administracijos Turto ir
socialinės paramos skyrius
Administracija

Vyriausioji specialistė

Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga
Administracija

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorė
Vyriausioji specialistė

Vyriausioji specialistė
Direktoriaus
pavaduotoja
socialiniams reikalams
Pirmininkė
Jaunimo reikalų
bendradarbiavimo
koordinatorė

II SKYRIUS
BŪKLĖS ANALIZĖ
4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas
4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis 2020 m.:
Eil. Nr.
1
1.
2.
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.

Rodiklis
2
Gyventojų skaičius
Iš bendro gyventojų skaičiaus:
pensinio amžiaus gyventojai
jauni asmenys 14 – 29 metų amžiaus
suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia
vaikai su negalia
Mažiau galimybių turintis jaunimas
Socialinę riziką patiriančios šeimos
Vaikų skaičius socialinę riziką patiriančiose šeimose

* 2021-01-03. Gyventojų registro duomenys. Šaltinis: Turto ir socialinės paramos skyriaus duomenys.

Gyventojų (šeimų)
skaičius
3
24002
4439
4796
1239
98
10
125
270
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4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai
Šilalės rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį lemiantys veiksniai:
visuomenės senėjimas, negalia, emigracija, socialinė rizika, nedarbas, mažiau galimybių turinčio
jaunimo užimtumas.
4.2.1. Visuomenės senėjimas. Svarbus rodiklis, apibūdinantis visuomenės senėjimą, yra
demografinis senatvės koeficientas. Tai yra pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių
skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus.
Senyvo amžiaus asmenys yra viena iš gausiausių ir labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių,
kurioms socialinių paslaugų poreikis nuolat didėja. Šią socialinę grupę veikia įvairūs veiksniai:
pasitraukimas iš darbinės veiklos, sumažėjusios galimybės savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos)
gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, sveikatos problemos, negalia, našlystė,
dezorientacija greitai besikeičiančioje aplinkoje. Ženkliai sumažėjus pajamoms ir nuolat augant
būtiniausių produktų kainoms bei didėjant papildomoms išlaidoms (gydymas, vaistai ir kt.) mažėja
senyvo amžiaus asmenų pragyvenimo lygis.
Spartus visuomenės senėjimo procesas, ilgėjanti vidutinė gyvenimo trukmė, pablogėjusios
socialinės ekonominės sąlygos lemia augantį poreikį socialinėms paslaugoms (transporto
organizavimui, pagalbos į namus paslaugoms, apgyvendinimo socialinės globos įstaigose).
Įgyvendinant Vyresniojo amžiaus asmenų 2012–2020 m. strategiją, siekiant, kad senyvo
amžiaus ir neįgalūs žmonės kaip galima ilgiau oriai gyventų jiems artimoje aplinkoje – savo namuose,
todėl šios paslaugos itin reikalingos vienišiems, senyvo amžiaus asmenims. Teikiant socialines
paslaugas, gerinama ne tik senyvo amžiaus asmenų, bet ir jais besirūpinančių šeimos narių (suaugusių
darbingo amžiaus gyventojų) gyvenimo kokybė – galimybė gauti artimųjų priežiūros paslaugas
leidžia išlikti aktyviems darbo rinkoje. Didėjant vyresnio amžiaus žmonių skaičiui, ir mažėjant jų
fiziniam aktyvumui, būtina ieškoti būdų išvengti dėl gyventojų senėjimo kylančių problemų ir
sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus asmenims gyventi visavertį gyvenimą.
Demografinis senatvės koeficientas šalyje ir Šilalės r. sav. 2017–2020 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė www.stat.gov.lt.

4.2.2 Negalia.
Neįgalieji – labiausiai pažeidžiamų asmenų grupė, kuriai reikia nuolatinės pagalbos. Dėl
savo fizinės ar psichinės būklės bei nepritaikytos socialinės aplinkos neįgalieji praranda
savarankiškumą, gyvenimo bendruomenėje įgūdžius, didėja jų socialinė atskirtis. Įgyvendinant
neįgaliųjų socialinės integracijos tikslus, svarbu teikti paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimoms,
užtikrinti galimybes šiems asmenims dalyvauti visose gyvenimo srityse.
Neįgaliųjų bei jų artimųjų gyvenimą dažnai apsunkina ir tai, jog ne visi neįgalieji sugeba
prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, įsitvirtinti darbo rinkoje. Tokiems asmenims labai svarbu
suteikti galimybes dalyvauti neformaliojo užimtumo veiklose, padedančiose atstatyti fizines,
protines, socialines ir profesines galimybes, suformuoti darbinius įgūdžius. Neįgalaus asmens
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gebėjimas dalyvauti įvairiose darbinės veiklos formose tiesiogiai priklauso nuo taikomų
kompleksinės reabilitacijos priemonių efektyvumo, specialiųjų poreikių tenkinimo lygio.
Atsižvelgiant į demografinę, ekonominę ir socialinę Šilalės rajono situaciją, specialiųjų paslaugų
poreikis kasmet didėja. Asmenims, kuriems nustatyta vidutinė ar sunki negalia, reikalinga nuolatinė
globa ar priežiūra, kurią sudėtinga užtikrinti tiek darbingo amžiaus šeimos nariams, tiek pensinio
amžiaus ir turintiems sveikatos problemų artimiesiems, todėl gana dažnai šie asmenys apgyvendinami
globos namuose. Siekiant sumažinti į globos namus patenkančių neįgaliųjų skaičių, labai svarbu
užtikrinti efektyvų nestacionarių socialinių paslaugų teikimą.
Nustatyti specialieji poreikiai:
1.

Asmenų skaičius,
kuriems nustatytas:
1.1. specialusis
nuolatinės slaugos
poreikis
1.2. specialusis
nuolatinės
priežiūros
(pagalbos) poreikis

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

1421

1304

1233

1450

1332

1390

471

433

403

497

485

456

950

871

830

953

847

852

Šaltinis: Turto ir socialinės paramos skyriaus duomenys.

4.2.3 Socialinė rizika
Socialinė rizika – tai veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti
jiems socialinę atskirtį.
Socialinę riziką patirianti šeima apibrėžiama kaip šeima, kurioje auga iki 18 metų vaikai ir
bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, dėl
socialinių įgūdžių stokos nemoka ir negali tinkamai prižiūrėti savo vaikų, naudoja prieš juos
psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą. Šeimose vyrauja ilgalaikis nedarbas, šeimyninių santykių
nestabilumas, prievarta tarp partnerių ir prieš vaikus. Dažnai šeimoms trūksta socialinių įgūdžių
tinkamai disponuoti gaunamomis pajamomis, tikslingai panaudojant šeimos poreikiams.
Socialinę riziką patiriančių šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, situacija savivaldybėje:
Eil. Apskaitoje įrašyta
Nr.
1.
Socialinę riziką
patiriančių šeimų
2.
Vaikų, augančių
šiose šeimose

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m

114

114

118

137

119

125

286

301

251

318

257

270

Šaltinis: Turto ir socialinės paramos skyriaus duomenys.

- Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičiaus kitimą lemia padėties šeimoje pagerėjimas/
pablogėjimas, nepilnamečių vaikų tapimas pilnamečiais, šeimų migracija į kitą savivaldybę.
- Socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams reikalingos bendrosios,
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, krizių įveikimo paslaugos.
- Suaugę socialinę riziką patiriantys asmenys (grįžę iš laisvės atėmimo vietų,
piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, benamiai, socialiai pažeisti asmenys ir kt.)
Žalingi įpročiai (piktnaudžiavimas alkoholiu, psichotropinių medžiagų vartojimas), socialinės
problemos, (bedarbystė, menkos pragyvenimo lėšos, socialinės integracijos problemos, gyvenamojo
būsto neturėjimas, negebėjimas spręsti savo socialines problemas) yra pagrindinės socialinę riziką
patiriančių suaugusių asmenų tikslinei grupei priklausančių asmenų problemos. Šilalės rajone šiuo
metu yra virš 200 socialinės rizikos asmenų. Socialinę riziką patiriančių asmenų problemas padeda
spręsti seniūnijų bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos. Ugdant
socialinius įgūdžius ir plečiant socialinių paslaugų įvairovę, skatinama socialinę riziką patiriančių
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suaugusių asmenų socialinė integracija. Rajono socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims,
neturintiems gyvenamojo būsto, teikiama Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nakvynės
paslauga (per 2020 m. 9 asmenims), kuri užtikrina suaugusiems socialinę riziką patiriantiems
asmenims laikiną prieglobstį, būtiniausias asmens higienos paslaugas. Nuo 2013 m. gegužės mėn.
Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta vykdoma Priklausomybės nuo alkoholio
mažinimo ir Tuberkuliozės profilaktikos programos, kurių tikslinės grupės – socialinę riziką
patiriantys asmenys bei asmenys iš socialinę riziką patiriančių šeimų. Šilalės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biurui bendradarbiaujant su rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais per 2020
m. alkoholio mažinimo programoje dalyvavo 52 rajono gyventojai. Įgyvendinant tuberkuliozės
profilaktikos programą atlikta 35 profilaktiniai patikrinimai. Pasitikrinusiems dėl tuberkuliozės
asmenims buvo išduoti maisto ir būtiniausių asmens higienos priemonių vienkartiniai paketai.
4.2.4. Mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvūs jauni žmonės.
Mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai
savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių,
ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų.
Neaktyvus jaunas žmogus – nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo sutartį ar
savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis
neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus.
Atvirasis darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems
jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti
laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo
darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atviras darbas savitas tuo, kad
dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu“: norintis dalyvauti jaunas žmogus
neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats
sprendžia, kaip naudoti savo laiką.
Atvirasis darbas yra skirtas jaunuoliams, kurie:
 ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo, buvimo kartu formų;
 turi laisvo laiko, tačiau nežino, kaip ir kur jį turiningai praleisti;
 išsiskiria savo rūbais, kalba, elgesiu, taip išreikšdami savąjį kitoniškumą.
Ypatingas dėmesys skiriamas tiems jauniems žmonėms, kurie:
 dėl savo elgesio ar išvaizdos nepritampa prie bendraamžių ar suaugusiųjų visuomenės;
 nemato tikslo savo gyvenime;
 stokoja motyvacijos mokytis ir jėgų kūrybiškai tvarkyti savąją kasdienybę;
 linkę nusikalsti, vartoja alkoholį bei kitas svaiginamąsias medžiagas.
Veiklos Centruose ir Erdvėse nėra apmokestinamos, taip suteikiant galimybę įsitraukti visiems
to norintiems.
4.3. Nedarbas
Nedarbas – viena iš pagrindinių skurdo ir emigracijos priežasčių. Kaip viena iš pagrindinių
problemų, neleidžiančių bedarbiams įsitvirtinti ir išlikti konkurencingais darbo rinkoje įvardijama
nepakankama kvalifikacija ir darbo patirties stoka. Ne mažiau svarbus veiksnys – pačių gyventojų
motyvacijos stoka, kurią lemia tai, kad gyventojams dažnai finansiškai naudingiau gyventi gaunant
pašalpas ir įvairias valstybės siūlomas kompensacijas bei lengvatas, nei dirbti gaunant minimalų
darbo užmokestį, kurio neužtenka asmens poreikiams patenkinti. Nedarbo lygį pakoregavo ir
COVID-19 epidemija. Dažniausiai šiai socialinei grupei reikalingos tarpininkavimo ir atstovavimo,
maitinimo, aprūpinimo drabužiais ir kitos socialinės paslaugos.
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Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc.
2015 m.

Lietuvos
9,0
Respublika
Šilalės r. sav. 7,4

2016 m.

2017m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

8,4

8,2

8,7

8,5

16,1

7,2

6,2

6,1

6,4

18,0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė www.stat.gov.lt.

Mažos pajamos. Mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms) mokamos socialinės pašalpos.
Vidutiniškai 2020 metais socialinės pašalpos buvo mokamos apie 542 šeimų, per metus išmokėta
apie 553,1 tūkst. eurų. Socialinė pašalpa buvo skiriama ne tik bedarbiams, bet ją gaudavo ir dalis
dirbančiųjų šeimų, nes jų gaunamų pajamų dydis buvo mažesnis nei valstybės remiamų pajamų
dydis. Asmenų (šeimų) bedarbystės ar nepritekliaus atvejais teikiama ne tik piniginė socialinė
parama, bet ir socialinės paslaugos: daug dėmesio skiriama informavimui, tarpininkavimui,
atstovavimui, aprūpinimui maisto produktais.
5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Savivaldybė atsako už
socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą, planuoja ir organizuoja
socialines paslaugas, kontroliuoja bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.
Socialinių paslaugų tinklą Šilalės rajono savivaldybėje sudaro stacionarios ir nestacionarios paslaugų
įstaigos, taip pat paslaugos, perkamos iš kito pavaldumo socialinių įstaigų.
Šilalės rajono savivaldybėje veikiančios socialinių paslaugų įstaigos, organizacijos

Eil.
Nr.
1.

Socialinių paslaugų
Socialinių paslaugų
įstaigos tipas pagal
įstaigos
žmonių socialines
pavadinimas
grupes
Socialinės globos
namai

Šilalės rajono
socialinių paslaugų
namų Pajūrio
paramos šeimai
padalinys

Vietų (gavėjų) skaičius
iš viso

iš jų
finansuojamų
savivaldybės

34

34

60

37

Parapija

34

23

NVO

5

-

Pavaldumas

Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Kaltinėnų parapijos Parapija
senelių globos
namai
Kvėdarnos
parapijos senelių
globos namai
2.

Bendruomeninės
įstaigos

VšĮ Lietuvos
aklųjų ir
silpnaregių
sąjungos
pietvakarių centro
Šilalės rajono
filialas

7
Šilalės krašto
neįgaliųjų sąjunga

12

-

NVO

6

-

NVO

6

-

Koordinacinis
centras „Gilė“

NVO

13

-

VšĮ Klaipėdos
kurčiųjų
reabilitacijos
centras Šilalės
filialas

NVO

15

-

Šilalės rajono
socialinių paslaugų
namai

Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

69

69

Šiauduvos
savarankiško
gyvenimo
namai
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

11

12

20

20

18

10

10

10

Šilalės sutrikusios
psichikos žmonių
globos bendrija
Telšių vyskupijos
Šilalės Šv.
Pranciškaus
Asyžiečio
parapijos „Caritas“

3.

Kitos socialinių
paslaugų įstaigos

Šilalės suaugusiųjų
mokyklos specialių
ugdymosi poreikių
klasė

4.

Atviras jaunimo
centras

NVO

VšĮ Kaltinėnų
PSPC palaikomojo
gydymo ir slaugos
ligoninė

Steigėjas
Šilalės rajono
savivaldybės
taryba

Šilalės rajono
savivaldybės
kultūros centro
Atviras jaunimo
centras

Kultūros centro
padalinys

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai bei šios įstaigos Pajūrio pagalbos šeimai
padalinys teikia daugumą Socialinių paslaugų kataloge numatytų paslaugų, aprūpina gyventojus
kompensacine technika, organizuoja akcijas ir vykdo programas įvairioms savivaldybės gyventojų
socialinėms grupėms, bendradarbiaudami su administracijos Turto ir socialinės paramos skyriumi,
tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, švietimo,
gydymo ir sveikatos priežiūros bei kitomis įstaigomis.
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai teikia:
1. Bendrąsias socialines paslaugas:
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1.1.
informavimas;
1.2.
konsultavimas,
1.3.
tarpininkavimas ir atstovavimas,
1.4.
sociokultūrinės paslaugos,
1.5.
maitinimo organizavimas,
1.6.
asmeninės higienos paslaugų organizavimas (dušo, skalbinių skalbimo ir lyginimo),
1.7.
aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,
1.8.
transporto paslaugų organizavimas;
2. Socialinės priežiūros paslaugas:
2.1.
pagalba į namus,
2.2.
apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose,
2.3.
laikinas apnakvindinimas,
2.4.
apgyvendinimas krizių atvejais,
2.5.
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas vaikams Vaikų dienos centre;
2.6.
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinę riziką patiriančioms šeimoms (nuo
2021-01-01)
3. Socialinės globos paslaugas:
3.1.
dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose ir institucijoje,
3.2. trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos paslaugos vaikams, kuriems
nustatyta laikinoji globa (rūpyba).
3.3. palydimosios globos paslauga (16–21 m. amžiaus asmenims, paliekantiems/palikusiems
globos sistemą arba socialinę riziką patiriančią šeimą).
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai įgyvendina projektą „Integralios pagalbos plėtra
Šilalės rajone“, kur teikiamos kompleksinės paslaugos. 2020 metais suteikta paslaugų 42 asmenims
jų namuose.
Ši įstaiga vykdo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir
pagalbos jiems teikimo programą.
Įstaiga dalyvauja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte ir
bendradarbiauja su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“ (akcijų metu surinkta parama
išdalinta 150 asmenų).
Tęstinio projekto „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“ metu dėmesys
skirtas vaikų užimtumui: organizuotos pažintinės kelionės, edukacinės išvykos, įsigytos priemonės
veiklos vykdymui.
Projekto „Vaikų ir jaunuolių kūrybingumą, emocinę ir socialinę raišką ugdančios erdvės
sukūrimas“ įgyvendinimo metu Laukuvos vaikų dienos centro lankytojams organizuotas užimtumas
bei įsigytos priemonės ir baldai veiklai vykdyti.
Kaltinėnų vaikų dienos centro projektas „Vaikų dienos centras – antrieji namai“ lankytojams
organizuotas užimtumas bei įsigytos priemonės ir baldai veiklai vykdyti.
Šilalės rajono savivaldybės administracija 2017 m. gegužės 30 d. pasirašė sutartį su Europos
socialinio fondo agentūra dėl projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono
savivaldybėje“ įgyvendinimo, kuriame Šilalės rajono socialinių paslaugų namai yra partneris.
Projektas baigtas 2020 m. rugsėjo mėn. Be to, nuo 2019 m. rugsėjo mėn. pradėtas finansuoti ir
vykdomas Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo projektas, kurio metu teikiamos
paslaugos 4 rajono neįgaliesiems, turintiems fizinę (kompleksinę) negalią.
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai pateikė tris paraiškas vaikų dienos centrų plėtrai
2020 m. Upynoje ir Kvėdarnoje. Numatoma dalyvauti savivaldybės ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos skelbiamuose projektuose.
Įgyvendinamas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams
(rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus
savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų
mobiliosios komandos darbą savivaldybėse.
Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Pajūrio pagalbos šeimai padalinys teikia
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ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa
(rūpyba). Globos įstaigos klientai nuo 0 metų iki 18 metų vaikai (išskirtiniais atvejais vyresni,
savivaldybės tarybos sprendimu, iki įgis vidurinį išsilavinimą). Įstaigoje užtikrinama globojamam ar
laikinai globos namuose apgyvendintam vaikui socialinė globa bei kitos socialinės paslaugos. Įsteigus
Bendruomeninius vaikų globos namus Drobūkščiuose, iš Pajūrio pagalbos šeimos padalinio 8 vaikai
apgyvendinti šiuose namuose. Likusi viena šeimyna, kurioje vaikai gyvena po vieną ar po du
kambaryje. Socialinis darbas organizuojamas pagal kiekvieno vaiko individualų socialinės globos
planą. Taip pat įsteigti Savarankiško gyvenimo namai jaunuoliams nuo 16 iki 21 metų amžiaus,
teikiant palydimosios globos paslaugas. Šiuo metu gyvena ir paslaugas gauna 7 jaunuoliai, virš 16
metų amžiaus, besiruošiantys palikti globos įstaigą, iki sukaks pilnametystė.
Dalyvauta jaunimo savanorius priimti ketinančios organizacijos akreditacijoje. Akreditacija
priimti jaunimo savanorius padalinyje gauta.
Padalinys kaip projekto partneris dalyvauja Šilalės rajono savivaldybės administracijos
rengiamame projekte „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų plėtra
Šilalės rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas: siekiant pereiti nuo institucinės globos šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų be tėvų globos likusiems vaikams, įsteigti savivaldybės
bendruomeninius vaikų globos namus.
2021 m. numatoma dalyvauti Šilalės rajono savivaldybės ir ES skelbiamuose projektuose,
kurie atitiks įstaigos veiklos pobūdį.
VšĮ Kaltinėnų PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos trumpalaikės
socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su fizine negalia ir socialinės
rizikos asmenims.
Šilalės rajono Kaltinėnų ir Kvėdarnos parapijų senelių globos namuose teikiamos
ilgalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su
negalia.
Nevyriausybinės organizacijos teikia gyventojams bendrąsias socialines paslaugas, ypač
sociokultūrines, tarpusavio pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitas paslaugas.
Seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai teikia informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo socialines paslaugas, tiria šeimų gyvenimo ir buities sąlygas, vertina asmenų
socialinių paslaugų poreikį, taip pat priima prašymus visoms socialinėms išmokoms,
kompensacijoms ir paramai gauti.
Atvirasis jaunimo centras – Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro padalinys, kurio
veiklos vykdymo vieta yra Šilalės rajono savivaldybėje ir kuris atlieka darbą su jaunimu, grindžiamą
savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantį jų įsitraukimą į šią
veiklą.
5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo
savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis
Socialinių paslaugų teikėjų pasiskirstymas pagal seniūnijas:
Seniūnijos
Socialinės paskirties įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos
pavadinimas
pavadinimas
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai
Telšių vyskupijos Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos „Caritas“
Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Šilalės skyrius
Šilalės miesto
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šilalės skyrius
Šilalės kurčiųjų draugija (VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras)
Koordinacinis centras „Gilė“
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviras jaunimo centras
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Atviroji jaunimo erdvė
Pajūrio
Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Pajūrio paramos šeimai padalinys
Kvėdarnos
Kvėdarnos parapijos senelių globos namai
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Kaltinėnų parapijos senelių globos namai

Kaltinėnų

VšĮ Kaltinėnų PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
Kaltinėnų vaikų dienos centras
Laukuvos

Laukuvos vaikų dienos centras
Šiauduvos savarankiško gyvenimo namai

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas
Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai Šilalės rajono savivaldybėje yra senyvo amžiaus
asmenys, asmenys su negalia, likę be tėvų globos vaikai, socialinę riziką patiriantys asmenys,
socialinę riziką patiriančios šeimos bei jose augantys vaikai, mažiau galimybių turintis jaunimas.
Savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius, vykdydamas teisės aktais
nustatytas socialinių paslaugų organizavimo funkcijas, atvejo vadybininkai, seniūnijų socialiniai
darbuotojai teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas, vykdo kitas nustatytas administravimo
procedūras: socialinių paslaugų skyrimą, socialinių paslaugų poreikio nustatymą, finansinių
galimybių vertinimą. Šilalės rajono savivaldybės gyventojams siekiama teikti kuo daugiau ir
įvairesnių socialinių paslaugų, atsižvelgiant į jų poreikius pagal 2020 metų duomenis.

Eil.
Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes

1
1.

2

2.

Asmenų (šeimų)
skaičius, kuriems
socialinių paslaugų
poreikis
nepatenįvertintas
kintas
3
4

1000
gyventojų
tenka
vietų/
24547

Iš jų
finansuoja
savivaldyb
ė

5

6

Ilgalaikė socialinė globa:
Kaltinėnų parapijos senelių globos namai

37

5

1,5

1,5

Kvėdarnos parapijos senelių globos namai

30

5

1,2

1,2

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai (Pajūrio
paramos šeimai padalinys)

21

-

0,9

0,9

Skalvijos namai

3

-

0,1

0,1 (3 )

Socialinės globos namai asmenims su proto
negalia

25

5

1,0

1,0

11

-

0,7

0,7

-

1,0

1,0

-

2,0

2,0

Trumpalaikė socialinė globa:
VšĮ Kaltinėnų PSPC slaugos ir palaikomojo
gydymo ligoninė

3.
Dienos socialinė globa:
Institucijoje
Integralios pagalbos teikimas (dienos socialinės
globos ir slaugos)

21
42

Savivaldybės institucijų (Turto ir socialinės paramos skyrius, rajono seniūnijos ir kt.),
socialinės paskirties įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių rajono gyventojams socialines
paslaugas, pastangomis tenkinami rajono gyventojų poreikiai bendrosioms paslaugoms: jie gauna
reikalingą informaciją, juos konsultuoja kvalifikuoti institucijų ir įstaigų darbuotojai ir turintys patirtį
nevyriausybinėse organizacijose dirbantys savanoriai, nevyriausybinėse organizacijose ir socialinės
paskirties įstaigose organizuojamos sociokultūrinės priemonės, kuriose pagrindiniai dalyviai –
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senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys, tačiau šiose priemonėse, jeigu tik pageidauja, gali dalyvauti ir
kitų socialinių grupių asmenys.

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė
6.1.1. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos nesavarankiškiems senyvo amžiaus
ir suaugusiems asmenims su negalia ir iš dalies savarankiškiems – neįgaliems bei senyvo amžiaus
asmenims, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jais pasirūpinti.
Socialinės globos paslaugos perkamos iš parapinių Kaltinėnų, Kvėdarnos senelių globos
namų bei kitų valstybinių socialinės globos įstaigų 83 Šilalės rajono savivaldybės gyventojams. 2020
metais socialinės globos įstaigose apgyvendinta 11 asmenų.
Už gyventojams teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas, pagal sudarytas paslaugų
pirkimo sutartis, yra apmokama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų,
Savivaldybės biudžeto lėšų ir asmens gaunamų lėšų.
Skiriant ilgalaikes socialinės globos paslaugas asmenims yra įvertinamos jų finansinės
galimybės. Asmuo už paslaugas kiekvieną mėnesį moka 80 proc. gaunamų pajamų, 1 proc. nuo
turimo turto vertės, viršijančios normatyvą, ir 100 proc. gaunamos tikslinės slaugos ar tikslinės
priežiūros (pagalbos) kompensacijos. Susidaręs skirtumas tarp nustatytos paslaugos kainos per
mėnesį ir asmens įmokų nuo gaunamų pajamų apmokamas iš Specialiosios tikslinės dotacijos ir
Savivaldybės biudžeto lėšų.
Įstaigos pavadinimas

Paslaugų Per metus apgyvendintų
gavėjų
asmenų skaičius
skaičius

2021-01-01 2016 m. 2017 m. 2018 m.

1. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų
teikėjai senyvo amžiaus ir suaugusiems
asmenims su negalia

93

su negaliaparapijos senelių globos namai
Kaltinėnų
Kvėdarnos parapijos senelių globos namai
Stonaičių socialinės globos namai
Viliaus Gaigalaičio globos namai
Dūseikių socialinės globos namai
Adakavo socialinės globos namai
Ventos socialinės globos namai
Linkuvos socialinės globos namai
Macikų socialinės globos namai
VšĮ „Namučiai jums“

32
18
4
5
10
6
1
1

2. Socialinės globos paslaugos tėvų
globos
netekusiems vaikams
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių
namai
Pajūrio paramos šeimai padalinys
Skalvijos namai

24

13

21

2019 m.

14

12
8
8
3
3
8
1
1
1
1
2
1
1
2
Per metus apgyvendintų
vaikų skaičius
13
19
1

2020 m.

17

11

2
8
1
-

2
6
1
1
1

4

6

-

10

6

-

-

-

21
3

3
-

11
-

11
-

4
-

6
-

Šaltinis: Turto ir socialinės paramos skyriaus duomenys.
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6.1.2. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos VšĮ Kaltinėnų PSPC palaikomojo gydymo ir
slaugos skyriuje yra teikiamos asmenims, kuriems dėl ligos, nepriežiūros, neįgalumo, senatvės ar
sveikatos privalomuoju draudimu nedraustiems asmenims ši paslauga yra reikalinga. Poreikis išauga
šaltuoju metų laiku, kai vieniši asmenys nebegali savarankiškai pasirūpinti savo buitimi, asocialūs
asmenys neturi nuolatinio šildomo būsto. 2020 metais šia paslauga pasinaudojo 10 Šilalės rajono
gyventojų.
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos 2016 m.
VšĮ Kaltinėnų PSPC Palaikomojo gydymo ir
14
slaugos skyrius
Pajūrio paramos šeimai padalinys
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2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

6
16

12
17

18
33

10
4

Šaltinis: Turto ir socialinės paramos skyriaus duomenys.

6.1.3. Socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, kuriems nustatoma
laikinoji ar nuolatinė globa arba rūpyba. 2020 metais šios paslaugos buvo teikiamos 27 vaikams, iš
kurių 3 – Skalvijos namuose, Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose – 3, Pajūrio paramos šeimai
padalinyje – 21 (iš jų nuo 2020-07-01 – 8 Bendruomeniniuose vaikų globos namuose Drobūkščiuose).

Nustatomų
globų
Metai (rūpybų)
skaičius per
metus
2015
42
2016
46
2017
55
2018
15
2019
40
2020
20

Bendras
globojamų
(rūpinamų)vaikų
skaičius
118
128
124
152
139
97

Budinčių
globotojų
šeimose
vaikų
skaičius

18
9

Šeimoje
65
63
73
102
89
61

Institucijoje
53
65
51
50
32
27

Šaltinis: Turto ir socialinės paramos skyriaus duomenys.

Neretai socialinę riziką patiriančiose šeimose augantiems vaikams dėl nuolatinio
fiziologinių vaiko poreikių nepatenkinimo, dėl padidėjusios grėsmės vaiko fizinei bei dvasinei
sveikatai, nustatoma vaiko laikinoji ar nuolatinė globa. Tokiais atvejais vaikams, likusiems be tėvų
globos, teikiamos socialinės globos paslaugos institucijoje ar globėjų šeimose.
Suteikiant laikiną ar nuolatinę globą vaikams, kuriais tinkamai nesirūpina jų tėvai, yra
užtikrinama jų priežiūra, sprendžiamos patirtos krizės, elgesio ir kitos problemos, teikiamos
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo,
asmeninės higienos ir priežiūros bei kitos paslaugos. Vaikams yra sudarytos sąlygos naudotis
biblioteka, treniruoklių sale, biliardu, kompiuteriu, jie raginami lankyti užsiėmimus, teikiama
individuali ir grupinė psichologinė pagalba.
6.1.4 Dienos socialinės globos paslaugas sunkią negalią turintiems asmenims asmens
namuose teikia Šilalės rajono socialinių paslaugų namai. Neįgaliems asmenims teikiama integrali
pagalba, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu nuo 2,5 iki 4 val. per
dieną kiekvieną darbo dieną. Ši paslauga per 2020 m. buvo teikiama 42 neįgaliems asmenims,
kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba priežiūros (pagalbos) poreikis dėl
psichikos sutrikimų, bei teikiama konsultacinė pagalba šeimos nariams.
6.1.5 Dienos socialinės globos paslaugas institucijoje teikia Šilalės rajono socialinių
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paslaugų namai, paslaugas gauna 22 neįgalūs asmenys. Teikiant dienos socialinės globos paslaugas,
darbuotojai padeda spręsti su fizine ir psichine negalia bei įvairiais socialiniais sunkumais susijusias
problemas, skatina socialinį asmens aktyvumą, mažina socialinę atskirtį, organizuoja laisvalaikio
užimtumo, sveikatos palaikymo bei stiprinimo veiklą. Teikiamos individualios ir grupėse
psichologinio konsultavimo paslaugos padeda senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims ugdyti
pozityvų savęs suvokimą, kurti ir palaikyti tarpasmeninius santykius, vystyti tarpusavio bendravimo
įgūdžius, formuoti įsitraukimo bei asmeninės vertės pojūtį, moko padėti ir priimti pagalbą iš kitų.
Užsiėmimų metu siekiama orientuotis į situacines problemas bei ieškoti konstruktyvių sprendimų.
6.1.6 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos yra teikiamos Šilalės rajono
socialinių paslaugų namų vaikų dienos centruose (Šilalėje, Laukuvoje, Kaltinėnuose, Pajūryje)
mokyklinio amžiaus vaikams iš rajono šeimų dienos metu. Jiems teikiamos šios paslaugos:
- bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, bendravimas,
laisvalaikio organizavimas, maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 4 val. per
dieną), pamokų ruoša);
- sociokultūrinės paslaugos (kūrybinė veikla, tradicinių švenčių šventimas, sportinė veikla).
6.1.7 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinę riziką
patiriančioms šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus.
Socialinę riziką patiriančių šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, priežiūrą vykdo
Šilalės rajono socialinių paslaugų atvejo vadybininkai ir Turto ir socialinės paramos skyriaus
atsakingas darbuotojas. Socialinę riziką patiriančios šeimos laikomos, kuriose šeimos narių
bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas yra sutrikę, o vyraujanti neigiama aplinka neskatina
sveiko ir produktyvaus šeimoje gyvenančio vaiko asmenybės augimo ir vystymosi.
Paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms teikia Šilalės rajono socialinių
paslaugų namų darbuotojai.
Šių paslaugų organizavimo ir jų kokybės gerinimo procese aktyviai dalyvauja Turo ir
socialinės paramos ir atvejo vadybos specialistai. Atliekamo socialinio darbo su socialinę riziką
patiriančiomis šeimomis analizė rodo, jog socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu situacija šeimose
gerėja, nuosekliai teikiant paslaugas šeimai ir vaikui, situacija kinta – sprendžiamos įsisenėjusios
problemos, mažinama socialinė atskirtis. Be abejo, tai sunkus ir sudėtingas darbas, reikalaujantis
specialių žinių ir įgūdžių, tačiau teikiantis vilties, kad, socialiniams darbuotojams įgijus daugiau
patirties, bus vykdomas kokybiškesnis šių šeimų socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Būtent
socialiniai darbuotojai, būdami arčiausiai žmogaus, greičiausiai pastebi jo problemas, įvertina
socialinių paslaugų poreikį ir motyvuoja paslaugos gavėją keistis.
6.1.8 Pagalbos į namus paslaugas asmenims teikia Šilalės rajono socialinių paslaugų
namai. Asmenys nori kuo ilgiau gyventi savo namuose ir gauti pagalbą savo namų aplinkoje.
Teikiamų socialinių paslaugų į namus sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, bet
susidedanti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Šios paslaugos gali būti skiriamos nuo 2 val. iki 10 val.
per savaitę asmeniui (šeimai). Pagalbos namuose tarnyboje dirba socialinio darbuotojo padėjėjai.
Pagalbos namuose paslaugas šiuo metu gauna 179 asmenims, tačiau šis skaičius nuolatos kinta.
6.1.9 Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikiamos Šilalės
socialinių paslaugų namuose bei šios įstaigos padalinyje Šiauduvos k., Laukuvos sen. Per 2020 m.
Šiauduvos savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinta 2 rajono gyventojai, o Šilalės rajono
socialinių paslaugų namuose nauji asmenys apgyvendinti nebuvo. Iš viso savarankiško gyvenimo
namuose paslaugas gavo 20 asmenų.
6.1.10 Šilalės rajono socialinių paslaugų namai teikia krizių įveikimo socialinės
priežiūros paslaugas socialinę riziką patiriantiems asmenims. Laikino apnakvindinimo (iki 6 mėn.)
paslaugos 2020 metais buvo suteiktos 9 asmenims. Laikino apgyvendinimo paslaugos teikiamos
asmenims, nukentėjusiems nuo smurto šeimose ar atsidūrusiems kritinėse situacijose, 2020 m.
pasinaudojo 25 asmuo (9 moterys, 16 vaikų).
6.1.11 Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (negalia, sutrikimai,
mokymosi sunkumai), pagal Šilalės švietimo pagalbos tarnybos nustatytą poreikį Šilalės suaugusiųjų
mokykloje yra teikiama švietimo specialistų pagalba 20 asmenų, specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems asmenims nuo 7 iki 21 metų su vidutiniu ar žymiu intelekto sutrikimu.
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6.1.12 Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams. Šilalės rajono socialinių
paslaugų namų atestuoti socialiniai darbuotojai 2020 metais teikė: informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo paslaugas. Paruoštos 5 išvados norintiems tapti nuolatiniais globėjais (rūpintojais)
ir 5 išvados norintiems tapti laikinaisiais globėjais (rūpintojais) ir 2 išvados norintiems tapti
budinčiais globotojais (viso – 14 išvadų). Buvo vykdoma globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos,
rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo programa.
Teiktos psichologinės paslaugos globėjams (rūpintojams), parengti skelbimai ir
straipsniai rajono spaudoje, surengtas seminaras globėjams (rūpintojams) ir besiruošiantiems jais
tapti, organizuota išvyka globėjų dienai paminėti.
6.1.13 Maitinimo organizavimo paslaugas teikia Šilalės rajono socialinių pasaugų
namai. Įstaigos valgykloje nemokamo maitinimo paslaugas per 2020 m. gavo 16 asmenų (3840
kartai) Šilalės miesto gyventojai ir dienos centro lankytojai. Dėl pandemijos gavėjų skaičius
sumažėjo.
Šilalės rajono socialinių pasaugų namai dalyvauja Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo projekte „Parama maisto produktais“. 2020 metais parama maisto
produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims buvo dalijama šešis kartus: 3464 savivaldybės
gyventojams išdalinta 88047 kg maisto produktų, o parama higienos prekėmis buvo išdalinta 2
kartus. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, bendradarbiaudami su labdaros ir paramos fondu
„Maisto bankas“, teikia paramą mažas pajamas turintiems Šilalės rajono gyventojams. 2020 m.
„Maisto banko“ akcijų metu surinkti maisto produktų paketai išdalyti 150 asmenų.
6.1.14 Skalbimo paslaugas teikia Šilalės rajono socialinių pasaugų namai. Įstaigoje
skalbimo paslaugos per 2020 m. suteiktos 88 Šilalės miesto gyventojams (956 kartai).
6.1.15 Dušo paslaugas teikia Šilalės rajono socialinių pasaugų namai. Įstaigoje dušo
paslaugomis per 2020 m. pasinaudojo 3 Šilalės miesto gyventojai (101 kartų), dėl COVID-19
pandemijos, gavėjų skaičius sumažėjo.
6.1.16 Specialaus transporto paslaugas Šilalės rajono socialinių paslaugų namai pagal
poreikius teikia asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl
sveikatos ar pajamų trūkumo negali naudotis visuomeniniu transportu. Paslaugos teikiamos Šilalės
rajono Socialinių paslaugų namų dienos socialinės globos paslaugas institucijoje gaunantiems
žmonėms ir neįgalieji vežami atlikti dializės procedūras. 2020 metais suteikta 109 asmenims
specialaus transporto nuolatinio pobūdžio paslaugų.
6.1.17 Gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis vykdo Šilalės rajono
socialinių paslaugų namai. Per 2020 m. įstaiga kompensacine technika aprūpino 201 asmenį.
6.1.18 Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa (gyvenamojo būsto ir aplinkos)
įgyvendinama asmenims, turintiems judėjimo negalią, iš savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšų.
Taip sudaroma žmonėms palankesnė gyvenamoji aplinka. Vykdant būsto pritaikymo neįgaliesiems
programą, 2020 metais buvo pritaikyti 6 būstai ir gyvenamoji aplinka (iš jų 2 neįgaliam vaikui),
darbams atlikti panaudota 33583,24 Eur, iš jų: 20266,43 Eur – Valstybės biudžeto lėšų ir 13316,81
Eur – Savivaldybės biudžeto lėšų. Neįgaliems vaikams- valstybės biudžeto lėšų 6685,01 Eur.
6.1.19 Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos yra svarbūs bendrųjų socialinių
paslaugų teikėjai rajono gyventojams. Jų teikiamos paslaugos yra pigesnės, žmonėms lengviau
prieinamos, tiksliau atspindi įvairių socialinių grupių asmenų poreikius.
6.1.20 Šilalės rajono savivaldybė skatina neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklą,
sėkmingai organizuoja neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą. Neįgaliųjų reikalų
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektams įgyvendinti 2020 metais
skyrė 43957,0 Eur, Šilalės rajono savivaldybė – 7138,0 Eur. Paraiškas pateikė 4 nevyriausybinės
organizacijos.
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Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų
valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų paskirstymas 2016–2020 metais

Organizacijos
pavadinimas

Skirtos lėšos
2016 m. (Eur)

Skirtos lėšos
2017 m. (Eur)

Skirtos lėšos
2018 m. (Eur)

Skirtos
lėšos 2019
m. (Eur)

Skirtos
lėšos 2020
m. (Eur)

Šilalės krašto
neįgaliųjų sąjunga
Šilalės sutrikusios
psichikos žmonių
globos bendrija
VšĮ Klaipėdos
kurčiųjų
reabilitacijos centras
VšĮ Šiaulių ir
Tauragės regionų
aklųjų centras

16578,3

20801,0

22365,0

22977,0

24807,0

7600,0

6000,0

6398,0

6900,0

7350,0

4800,0

7000,0

7429,0

6900,0

7050,0

6500,0

6500,0

6940,0

6050,0

6100,0

Šaltinis: Turto ir socialinės paramos skyriaus duomenys.

6.1.21 Nuo 2015 m. Šilalės rajono savivaldybė įgyvendina neįgaliųjų socialinės
integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektą. 2020 metais Neįgaliųjų reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė – 2673 Eur ir Šilalės rajono savivaldybė
projektui įgyvendinti skyrė 669,0 Eur, paslaugomis pasinaudojo 34 rajono neįgalūs asmenys.
Paraišką projekto įgyvendinimui pateikė Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga. Nuo 2021-01-01 ši
programa nutraukta, prijungiant prie socialinės reabilitacijos veiklų.
6.1.22 Atvirojo darbo su jaunimu veikla vykdoma Šilalės kultūros centre, kuria
siekiama ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, padėti aktyviai įsitraukti į
bendruomeninius ir visuomeninius procesus. Atvirame jaunimo centre lankosi mažiau galimybių
turintys jaunuoliai, kuriems trūksta socialinių, kasdienių gyvenimo įgūdžių, kurie patiria socialinę
atskirtį dėl įvairių priežasčių savo socialinėje aplinkoje. Skatinama jaunų žmonių motyvacija
dalyvauti jų poreikius atitinkančioje veikloje. Jaunuoliai nuo 14 m. iki 29 m. mokomi gaminti
nesudėtingus, sveikus, lengvai paruošiamus patiekalus, ugdomi bendravimo įgūdžiai, stiprinamas
lankytojų komandinis darbas, bendradarbiavimas, turiningai praleidžiamas laisvalaikis (žaidžiami
stalo žaidimai). Per 2020 m. centre apsilankė 415 lankytojai, iš jų 10 mažiau galimybių turinčių
jaunuolių.
6.1.23 Telšių vyskupijos Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos „Caritas“
savanoriai lanko neįgalius, pagyvenusius, ligotus rajono asmenis, dalina rūbus stokojantiems,
pagelbsti sumokant mokesčius, bendrauja, verda sriubą, arbatą, tvarko kapus. Per 2020 m. dėl
pagalbos į „Caritas“ organizaciją kreipėsi 500 asmenų.
6.1.24 Koordinacinis centras „Gilė“ 2020 m. teikė šias paslaugas: darbas su vaikais ir
jaunimu; pagalbos teikimas smurto aukoms; pagalbos teikimas smurto liudininkams vaikams,
vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimų nariams; kompleksinių paslaugų šeimai teikimas
(psichosocialinė pagalba, vaikų priežiūros paslaugos, pozityvios tėvystės mokymai) (savivaldybės
partneris projekte); darbas su smurtautojais; smurto, patyčių, savižudybių prevencinė veikla; darbas
su ilgalaikiais bedarbiais; neformalus ugdymas (pvz. jaunimo ir vaikų stovyklos).
2020 metais teiktos šios bendrosios socialinės paslaugos: informavimas (nuo smurto
nukentėjusiems asmenims specializuotos pagalbos centre; vaikų dienos centruose (vaikai ir jų šeimų
nariai), nuo smurto nukentėję vaikai ir jų šeimų nariai, smurtautojai, kt. projektų paslaugų gavėjai
pagal poreikį); konsultavimas (nuo smurto nukentėjusiems asmenims specializuotos pagalbos centre;
vaikų dienos centruose (vaikai ir jų šeimų nariai), nuo smurto nukentėję vaikai ir jų šeimų nariai,
smurtautojai, kt. projektų paslaugų gavėjai pagal poreikį); tarpininkavimas ir atstovavimas (nuo
smurto nukentėjusiems asmenims specializuotos pagalbos centre; vaikų dienos centruose (vaikai ir
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jų šeimų nariai), nuo smurto nukentėję vaikai ir jų šeimų nariai, smurtautojai, kt. projektų paslaugų
gavėjai pagal poreikį); transporto organizavimas (vaikų dienos centrus lankančių vaikų pavėžėjimas
iš/į dienos centrus, vaikų dienos centrų vaikams transporto organizavimas vykstant į stovyklas,
išvykas; kompleksinių paslaugų šeimai Šilalės rajone gavėjų pavėžėjimas iš/į projekto veiklas);
sociokultūrinės paslaugos (nuo smurto nukentėjusiems asmenims specializuotos pagalbos centre
įvairių grupių organizavimas; vaikų dienos centrų lankytojams įvairūs laisvalaikio užimtumo
grupiniai užsiėmimai, vaikų priežiūros vaikų kambaryje įvairūs grupiniai užsiėmimai, kompleksinių
paslaugų šeimai gavėjams įvairios sociokultūrinio užimtumo grupės (Tauragės r.), tokios kaip Šeimos
klubai, meno terapija, mandalų terapija, asmenybės augimo grupės ir kt., kitų projektų gavėjams
organizuojamos įvairios sociokultūrinio užimtumo paslaugos).
2020 metais teiktos šios specialiosios socialinės paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymas,
palaikymas ir/arba atkūrimas (vaikų dienos centrų lankytojams vaikams ir jų šeimų nariams);
intensyvi krizių įveikimo pagalba (nuo smurto nukentėjusiems asmenims specializuotos pagalbos
centre; vaikų dienos centruose (vaikai ir jų šeimų nariai), nuo smurto nukentėję vaikai ir jų šeimų
nariai, kompleksinių paslaugų šeimai gavėjai Šilalės ir Tauragės rajone); psichosocialinė pagalba
(nuo smurto nukentėjusiems asmenims specializuotos pagalbos centre; vaikų dienos centruose (vaikai
ir jų šeimų nariai), nuo smurto nukentėję vaikai ir jų šeimų nariai, kompleksinių paslaugų šeimai
gavėjai Šilalės ir Tauragės rajone).
Nuo 2017 m. gegužės mėn. Šilalės rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais
įgyvendina projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ Šilalės
rajono socialinių paslaugų namai kartu su partneriu koordinaciniu centru „Gilė“ teikia
psichosocialinę pagalbą (psichologo konsultacijos, sisteminis šeimos konsultavimas), pozityvios
tėvystės mokymus, vaikų priežiūros paslaugas ir pavėžėjimo paslaugas. Projektui finansuoti skirta
213 828,00 Eur. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas,
užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą
įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Laukiami rezultatai – išplėtotos
kompleksinės paslaugos šeimai visame rajone, pagerinat paslaugų prieinamumą, tikimybė; kad
mažės šeimų, patiriančių krizę dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, netekčių ir negalios. Tėvai daugiau
galės dalyvauti darbo rinkoje, be to, ikimokyklinio amžiaus vaikai iš Šilalės miesto ir aplinkinių
seniūnijų bus užimami ir ugdomi. Per 2020 m. kompleksinės paslaugos suteiktos 250 asmenų
7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje
Socialinių darbuotojų skaičius
Socialinių
darbuotojų
Eil.
iš jų finansuojamų
Nr. Įstaigos
padėjėjų
iš viso
iš valstybės
skaičius
biudžeto
1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:
1.1. biudžetinėse
1.2. nevyriausybinėse
2. Savivaldybės administracijoje
Iš viso

34
28
6
8
42

62
16
8
24

38
24
62

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga
Vertinant socialinių paslaugų plano 2020 m. įgyvendinimą nustatyta, kad buvo naudojamos
visos priemonės pasiekti laukiamų rezultatų. Rajone teikiamos visos bendrosios socialinės paslaugos
(informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas,
transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, kitos bendrosios socialinės paslaugos). Iš
specialiųjų socialinių paslaugų gyventojams yra teikiamos šios paslaugos – pagalba į namus,
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose,
psichosocialinė pagalba, dienos socialinė globa institucijoje ir asmens namuose, trumpalaikė
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socialinė globa ir ilgalaikė socialinė globa, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams,
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose. Šilalės rajone neteikiamos grupinio gyvenimo
namuose paslaugos.
Bendradarbiaujama su Užimtumo tarnyba, policija, švietimo ir kultūros įstaigomis, rajono
nevyriausybinėmis organizacijomis, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru,
sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.
Didėjant socialinių paslaugų poreikiui bei siekiant geresnės teikiamų paslaugų kokybės,
turi būti plečiamas ne tik socialinių paslaugų įstaigos padalinių tinklas, bet ir užtikrinama
bendruomenės, organizacijų, ginančių žmonių socialinių grupių interesus ir teises, pagalba.
III SKYRIUS
UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. Prioritetinės 2021 metų socialinių paslaugų plėtros kryptys:
1. Rengti ir įgyvendinti socialines programas, skatinti visuomenines ir atvirojo darbo su jaunimu
organizacijas, savanorius, organizuoti socialines paslaugas.
2. Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, prioritetą teikti kompleksiškų nestacionarių
socialinių paslaugų teikimui.
3. Užtikrinti tinkamą perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ar besirengiantiems jais
tapti asmenims, asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią bei teikti kokybiškas paslaugas
ir kvalifikuotą pagalbą.

10. 2021 metų priemonių planas
1 Tikslas. Skatinti visuomenines ir kitas savanorius priimančias organizacijas, telkiant
savanorius socialinių paslaugų organizavimui ir vykdymui bendruomenėse.
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos
Atsakingi
Laukiami
vykdytojai
rezultatai
1. Įgyvendinti
neįgaliųjų
socialinės atskirties
mažinimo
priemones, vykdyti
neįgaliųjų socialinę
integraciją

1.1. Neįgaliųjų
socialinės
integracijos
2021 metų ir
vėlesnių metų
programos
rengimas ir
įgyvendinimas

SB ir VB lėšos
pagal atskiras
veiklas

Savivaldybės
administracija,
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius,
švietimo
įstaigos,
Užimtumo
tarnyba,
nevyriausybinės
organizacijos,
kultūros
įstaigos

Socialinės
integracijos
programos
parengimas.
Neįgaliųjų
socialinės
integracijos
renginių (sporto,
kultūriniai,
informaciniai)
vykdymas pagal
parengtą
programą.
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1.2. Socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektas

VB-37,6 tūkst.
Eur,
SB-7,6 tūkst.
Eur

1.3. Būsto
pritaikymas
neįgaliesiems

VB- 43,6
tūkst. Eur;
SB- 20,0
tūkst. Eur.

Savivaldybės
administracija,
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius, Šilalės
krašto
neįgaliųjų
sąjunga, VšĮ
Klaipėdos
kurčiųjų
reabilitacijos
centro Šilalės
filialas, VšĮ
LASS
pietvakarių
centro Šilalės
filialas, Šilalės
sutrikusios
psichikos
žmonių globos
bendrija
Savivaldybės
administracija,
Turto ir
socialinės
paramos skyrius

Pasirašytos 4
paslaugų teikimo
sutartys.
Įgyvendinti
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektai

Pritaikyti būstus
rajono
neįgaliesiems
(suaugusiems ir
vaikams su sunkia
negalia), pagal
pateiktus
prašymus,
įvertinant poreikį
ir galimybes
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1.4. Bendrųjų
paslaugų teikimo
užtikrinimas

SB-1,5 tūkst.
Eur

2. Šilalės rajono
gyventojų sveikatos
stiprinimas ir
sveikos gyvensenos
ugdymas bei
bendrųjų paslaugų
užtikrinimas

2.1. Sveikatos
stiprinimas bei
sveikos
gyvensenos
ugdymas ir
propagavimas

ES – 1,0 tūkst.
Eur

3. Suburti savanorių
grupę, kuri
motyvuos jaunimą,
inicijuos bei padės
vykdyti aktyvias
jaunimo veiklas,
koordinuos
renginius.

3.1. Viešinti
esamų savanorių
veiklą. Į
renginių, veiklų,
iniciatyvų
organizavimą
įtraukti ir Atviro
jaunimo centro
savanorius.

-

Savivaldybės
administracija,
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius,
Kaltinėnų ir
Kvėdarnos
parapijų senelių
globos namai,
Šilalės krašto
neįgaliųjų
sąjunga, VšĮ
Klaipėdos
kurčiųjų
reabilitacijos
centro Šilalės
filialas, VšĮ
LASS
pietvakarių
centro Šilalės
filialas, Šilalės
sutrikusios
psichikos
žmonių globos
bendrija.
Šilalės rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

Šilalės rajono
savivaldybės
kultūros centro
Atviras jaunimo
centras

Teikiamos
maitinimo (sriuba
ir duona), dušo
paslaugos
socialinę riziką
patiriantiems,
informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas,
sociokultūrinės ir
kt.

Organizuojamos
paskaitos rajono
neįgaliesiems, bus
kviečiami
lektoriai, kurie
skaitys paskaitas
sveikatinimo
klausimais
Į planuojamas
veiklas įtraukiama
10 savanorių.
Ugdomi savanorių
organizavimo,
bendravimo,
kūrybiškumo
įgūdžiai,
skatinamas
asmenims.
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4. Specializuota
kompleksinė
pagalba nuo smurto
nukentėjusiems
asmenims

4.1.Specializuota Projektinės
pagalba nuo
lėšos
smurto
nukentėjusiems
asmenims

Koordinacinis
centras ,,Gilė“

Teikiamos
informavimo,
konsultavimo,
atstovavimo,
palydėjimo,
tarpininkavimo,
teisės ir
psichologinė
pagalba

5. Įgyvendinti
kompleksiškai
teikiamų paslaugų
šeimai programą

5.1. Sudaryti
sąlygas šeimai
gauti
kompleksiškai
teikiamas
paslaugas,
užtikrinti
paslaugų
prieinamumą
kuo arčiau
šeimos
gyvenamosios
vietos, siekiant
įgalinti šeimą
įveikti iškilusias
krizes bei derinti
šeimos ir darbo
įsipareigojimus.

ES – 91,1 tūkst.
Eur (iki 202209-01)

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai,
koordinacinis
centras „Gilė“.
Nuo 2020 m.
liepos mėn.
bendruomeninių
šeimos namų
funkciją perėmė
,,Gilė“

Įgyvendinamas
projektas
„Kompleksinių
paslaugų šeimai
teikimas Šilalės
rajono
savivaldybėje“,
kurio metu
teikiama
psichosocialinė
pagalba
asmenims,
išgyvenantiems
krizę ar
patyrusiems
traumuojančius
emocinius
išgyvenimus.

5.2.Padėti
įgalinti neįgalaus
asmens
savarankiškumą
ir užtikrinti
svarbiausias jo
gyvybines
veiklos
funkcijas.

ES lėšos – 52,4
tūkst. Eur iki
2021-09-01 su
galimybe
pratęsti

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai

Įgyvendinamo
projekto metu
suteikta
asmeninio
asistento 5 rajono
neįgaliems su
fizine negalia, ne
jaunesniems kaip
16 m., su fizine
(kompleksine)
negalia,
norintiems
mokytis ar dirbti.
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6. Įsteigti atvirąją
jaunimo erdvę
Pajūrio miestelyje ir
mobilaus darbo su
jaunimu plėtra

6.1. Teisės aktų
parengimas

SB lėšos

Šilalės rajono
Pajūrio
Stanislovo
Biržiškio
gimnazija

Nuo 2021 m.
rugsėjo mėn.
įsteigti (0,25
etato) atvirąją
jaunimo erdvę
Pajūrio miestelyje
jaunimui ir/ar
mažiau galimybių
turinčiam
jaunimui

6.2. Teisės aktų
parengimas

SB lėšos

Šilalės kultūros
centro Atviras
jaunimo centras

Nuo 2021 m.
vykdyti mobilųjį
darbą su jaunimu
nuo Šilalės miesto
centro nutolusiose
vietovėse bei
didesnėse rajono
seniūnijose.

2. Tikslas. Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, prioritetą teikti

kompleksiškų nestacionarių socialinių paslaugų teikimui.
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos

1. Skatinti
profesines
kompetencijas bei
darbuotojų
motyvaciją

1.1. Socialinių
įstaigų vadovų ir
darbuotojų
pasitarimai.

-

1.2. Seminarai
socialinio darbo
klausimais
rajono
socialiniams
darbuotojams, jų
padėjėjams ir
kitiems
specialistams,
dirbantiems
socialinį darbą

SB – 11,3 tūkst.
Eur

Atsakingi
vykdytojai
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius,
seniūnijos,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai

Laukiami
rezultatai
Gerosios darbo
patirties sklaida ir
pažinimas.
Socialinių
darbuotojų
dalyvavimas
profesinės
kompetencijos
tobulinimo
programose,
pasitarimuose.
Informacijos
sklaida
savivaldybės
interneto
svetainėje,
spaudoje.
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2. Plėtoti
specialiąsias
socialinės priežiūros
paslaugas rajono
gyventojams

1.3. Rajone
vykdomo
socialinio darbo
viešinimas

SB – 0,5 tūkst.
Eur

2.1. Socialinės
priežiūros
paslaugų
teikimas
socialinę riziką
patiriančioms
šeimoms

VB- 257,8 tūkst.
Eur

Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai
(nuo 2021-0101)

Socialiniai
darbuotojai,
dirbantys su
socialinę riziką
patiriančiomis
šeimomis (12
pareigybių)
suteiks socialines
paslaugas 125
rajono socialinę
riziką patiriančių
šeimų. Su
šeimomis dirba 4
atvejo
vadybininkai.

2.2. Socialinės
priežiūros
paslaugų
teikimas senyvo
amžiaus ir
neįgaliems
rajono
gyventojams

SB- 0,5 tūkst.
Eur

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai

Apgyvendinimo
savarankiško
gyvenimo
namuose senyvo
amžiaus asmenų ir
(ar) asmenų su
negalia Šilalėje ir
Šiauduvoje
organizavimas

2.3. Socialinės
priežiūros
paslaugų
teikimas
asmenims,
atsidūrusiems
krizinėse
situacijose

SB- 1,0 tūkst.
Eur

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namų
Pajūrio paramos
šeimai
padalinys

Laikinosios
priežiūros
paslaugos šeimai
ir vaikams (krizių
atveju).
(6 kambariai
Socialinių
paslaugų namuose
ir 4 kambariai
Paramos šeimai
padalinyje
Pajūryje)
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3. Bendrųjų
socialinių paslaugų
ir socialinės
priežiūros paslaugų
teikimas ir kontrolės
užtikrinimas

3.1. Bendrųjų
socialinių
paslaugų ir
socialinės
priežiūros
paslaugų
teikimas

SB – 19,0 tūkst.
Eur (b.p.);
SB – 10,5 tūks.
Eur (p.n)

Šilalės rajono
savivaldybės
administracijos
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius, Šilalės
rajono
socialinių
paslaugų namai

Pagalbos į namus
paslaugos
teikimas (rajone
gauna apie 140
asmenų), bendrųjų
paslaugų
užtikrinimas
( transporto
paslaugų
organizavimas,
maitinimo
organizavimas,
informavimas,
konsultavimas,
higienos
paslaugos ir kt.),
Transporto
paslaugos
pirkimas ir
užtikrinimas
gulintiems
asmenis

3.2. Bendrųjų
socialinių
paslaugų ir
socialinės
priežiūros
paslaugų
kontrolė,
atliekant
anketavimą ir
išsiaiškinant
paslaugų
kokybės ir
poreikio analizė

-

Šilalės rajono
savivaldybės
administracijos
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius,
socialinių
paslaugų
įstaigos

Šilalės rajono
bendrųjų
socialinių
paslaugų ir
socialinės
priežiūros
kokybės tvarkos
aprašo parengimas
ir pateikimas
tvirtinti
savivaldybės
tarybai ir
įgyvendinimas,
planinės kontrolės
vykdymo grafiko
sudarymas ir
įgyvendinimas
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3. Tikslas. Užtikrinti kokybiškas socialinės globos ir integralios pagalbos (dienos

socialinės globos ir slaugos) paslaugas neįgaliems asmenims, kuriems dėl
nesavarankiškumo reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos

1. Organizuoti
socialinės globos
paslaugų teikimą
rajono gyventojams

1.1. Ilgalaikių
socialinių
paslaugų
finansavimas

SB – 205,0
tūkst. Eur,
VB – 299,6
tūkst. Eur

Atsakingi
vykdytojai
Savivaldybės
administracija,
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius,
Socialinių
paslaugų
įstaigos
paslaugas
teikiančios
Šilalės rajono
gyventojams

1.2.Trumpalaikių SB – 10,0 tūkst.
socialinės globos Eur
finansavimas

Savivaldybės
administracija,
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius,
Kaltinėnų PSPC

1.3. Integralios
pagalbos
paslaugų teikimo
užtikrinimas
Projektas
,,Integralios
pagalbos plėtra
Šilalės rajone“

Turto ir
socialinės
paramos
skyrius, Šilalės
rajono
socialinių
paslaugų namai

ES – 92,6 tūkst.
Eur
SB – 10,0 tūkst.
Eur

Laukiami
rezultatai
Išlaidų
kompensavimas
už teikiamas
kokybiškas
ilgalaikės
socialinės globos
paslaugas rajono
asmenims,
gaunantiems šias
paslaugas
Skalvijos
namuose (2
vaikams),
Kvėdarnos,
Kaltinėnų
parapijos senelių
globos namuose,
Adakavo,
Dūseikių,
Stonaičių, Ventos,
Linkuvos
socialinės globos
namuose (iki 110
asmenų).
Trumpalaikių
socialinės globos
paslaugų
finansavimas,
teikiamos Šilalės
rajono
gyventojams,
laikinai susidarius
sunkiai padėčiai
Paslaugų teikimas
įgyvendinant
projektą.
Vidutiniškai per
mėnesį 35
asmenys gauna
integralios
pagalbos
paslaugas,
kuriems
nustatytas
nuolatinės slaugos
poreikis
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1.4. Dienos
socialinės globos
teikimas
namuose ir
institucijoje

VB – 158,0
tūkst. Eur

Savivaldybės
administracijos
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius, Šilalės
rajono
socialinių
paslaugų namai

Dienos socialinės
paslaugos
teikimas:
institucijoje – 25
asmenims;
asmens namuose
– 10 asmenų

1.5. Laikino
atokvėpio
paslaugų
teikimas ir
sklaida

SB ir VB lėšos

Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai,
Kaltinėnų PSPC

Laikino atokvėpio
paslaugų skaida,
teikimas
(pagalbos į
namus, ir
trumpalaikės ir
dienos socialinės
globos paslaugų
pagrindu) ir
viešinimas
savivaldybės ir
įstaigos tinklapyje
bei seniūnijose.
Pagalbos
suteikimas
neįgalų asmenį
prižiūrinčiam
asmeniui ar
šeimos nariui.

1.6. Socialinių
paslaugų
teikimas, teikiant
ambulatorines
slaugos
paslaugas
asmens namuose

PSD ir VB lėšos
pagal poreikį

UAB,,Andoka“,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai

Nustačius
ambulatorinių
slaugos paslaugų
poreikį,
kompleksiškai
užtikrinti
socialinių
paslaugų poreikio
vertinimą bei
socialinių
paslaugų teikimą
asmens namuose
(pagal
bendradarbiavimo
sutartį)
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4. Tikslas. Organizuoti tinkamą perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir

bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir likusiems be tėvų
globos vaikams, asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią.
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos

1. Įgyvendinti
perėjimo iš
institucinės
socialinės globos
prie paslaugų
neįgaliesiems
suaugusiems
asmenims,
turintiems proto ir
(ar) psichikos
negalią, vaikams ir
jaunimui,
turintiems proto ir
(ar) psichikos
negalią.

1.1.Bendruomeninių
namų vaikams
apgyvendinimo
organizavimas

SB – 17,5
tūkst. Eur

Atsakingi
vykdytojai
Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai
Pajūrio paramos
šeimai padalinys

ES – 159,5
tūkst. Eur

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai

1.2. Palydimosios
globos paslaugos
teikimas

SB – 13,2
tūkst. Eur

Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai
Pajūrio paramos
šeimai padalinys

1.3.Apgyvendinimas
savarankiško
gyvenimo namuose
jaunuoliams

SB – 13,2
tūkst. Eur

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai
Pajūrio paramos
šeimai padalinys,

1.4. Grupinių
gyvenimo namų ir
socialinių dirbtuvių
kūrimas, informacijos
sklaida

ES -587,2
tūkst. Eur

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai,
Asociacija

Laukiami
rezultatai
Gyvenamojo
namo
Drobūkščiuose
išlaikymas,
kuriuose
apgyvendinti iki
8 vaikų,
netekusių tėvų
globos, iš
institucijos.
Gyvenamojo
namo pirkimas (8
km. nuo Šilalės
atstumu),
pritaikymas ir
remontas.
Numatoma iki 8
paslaugų gavėjų
teikti šias
paslaugas:
pasiruošimo
savarankiškam
gyvenimui;
perėjimo į
savarankišką
gyvenimą be
apgyvendinimo ir
pasiruošimo
savarankiškam
gyvenimui su
apgyvendinimu
bei vaikams iš
institucinės
globos bei iš
socialinę riziką
patiriančių šeimų.
Apgyvendinami 8
16 -21 metų
jaunuoliai,
kuriems buvo
teikiama
institucinė
socialinė globa
bei jaunuoliai iš
šeimų patiriančių
socialinę riziką.
Žadeikių
gyvenvietėje
buvusio
mokyklos pastato
pritaikymas ir 1
namo statyba
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,,Žadeikių
sūkurys‘,
Adakavo
socialinės globos
namai

1.5. Apsaugoto būsto,
pagalbos priimant
sprendimus bei
įdarbinimas su
pagalba

ES projektų
lėšos

VšĮ „Sundoku“

Kvėdarnos mstl.
bei socialinių
dirbtuvių
įkūrimas dalinai
savarankiškiems
asmenims su
proto ir (ar)
psichikos negalia.
Vykdyti
susitikimus su
vietos
bendruomenėmis
dėl informacijos
teikimo steigiant
grupinio
gyvenimo namus.
Socialinių,
darbinių įgūdžių
vertinimas,
ugdymas ir
palaikymas.
Konsultavimas,
tarpininkavimas
ir atstovavimas
ieškant būsto,
asmeniui ieškant
darbo ar pagalba
priimant
sprendimus.
Pagalba asmeniui
atliekant
įsidarbinimo
procedūras.
Lydimoji pagalba
įsidarbinus.
Tarpininkavimas
ir/ar atstovavimas
tarp asmens,
darbdavio ir (ar)
bendradarbių,
suinteresuotų
asmenų,
pavyzdžiui,
Užimtumo
tarnybos
tarpininko,
Neįgalumo ir
darbingumo
nustatymo
tarnybos atstovo,
asmens sveikatos
priežiūros
įstaigos
darbuotojo ir kt.
pagal poreikį.
Konsultavimas,
tarpininkavimas
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ir atstovavimas
tarp asmens ir jo
šeimos narių.
Numatoma teikti
2 asmenims
turintiems
proto/psichikos
negalią.
5. Plėsti vaikui ir šeimai teikiamas socialines paslaugas.
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos
Atsakingi
vykdytojai
1. Įgyvendinti
1.1. Pagalbos
SB – 95,0
Savivaldybės
socialinių paslaugų
pinigų mokėjimas tūkst. Eur
administracija,
prieinamumą vaikus vaikus
Turto ir
globojančioms
globojančioms
socialinės
šeimoms, globėjams šeimoms ir
paramos
(rūpintojams),
budintiems
skyrius
įtėviams ar
globotojams
besirengiantiems
jais tapti asmenims.

2. Įgyvendinti
vaiko socializacijos
priemones

1.2. Pagalba
budintiems
globotojams,
viešinimas, atlygis

SB – 60,0
tūkst. Eur

Savivaldybės
administracija,
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius, Šilalės
rajono
socialinių
paslaugų namai

1.3. Nuolatinių
socialinių globėjų
paieška

SB – 2,5 tūkst.
Eur

Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai

1.4. Socialinių
paslaugų
prieinamumas
vaikus
globojančioms
šeimoms,
globėjams

ES-95,2 tūkst.
Eur

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai
(Globos
centras)

2.1.Įgyvendinamos VB – 30,0
Vaikų dienos
tūkst. Eur,
centro programos
SB – 14,0
tūkst. Eur,

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai

Laukiami rezultatai
Teikiamos socialinės
globos paslaugos
vaikams, siekiama
mažinti globojamų
(rūpinamų) vaikų
skaičių institucijoje.
Mokama 3 BSI už
kiekvieną globojamą
vaiką.
Rengiami ir
konsultuojami
asmenys,
pageidaujantys
globoti ir (ar)
įvaikinti vaikus savo
šeimos aplinkoje (4
budintys globotojai).
Viešinimui skrajutės,
plakatai, informacija
interneto svetainėse,
stendas, mokymai,
psichologo
konsultacijos.
Reikalingi rajone 2
nuolatiniai socialiniai
globėjai
Globos centro veikla.
Teikiamos
psichologo,
socialinio
darbuotojo, globos
koordinatoriaus
paslaugos
darbuotojams,
globėjams, vaikams,
atitinkančios
individualius klientų
poreikius.
Įgyvendinami
projektai. Teikiamos
akredituotos
socialinės priežiūros
paslaugos Vaikų
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ES – 5 proc.
nuo maisto ir
higienos
priemonių
vertės,
(papildomoms
priemonėms
skirtos lėšos)

dienos centre Šilalėje
ir filialuose
Laukuvoje,
Kaltinėnuose,
Pajūryje paslaugas
teikti iki 84 rajono
vaikams.

2.2. Steigti Vaikų
dienos centrus
Kvėdarnos ir
Upynos
seniūnijose bei
Šilalės mieste

ES – 25,3
tūkst. Eur

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų
namai,
Šilalės švietimo
pagalbos
tarnyba

2.3. Mediacijos ir
psichologo
paslaugų teikimo
plėtra

-

Savivaldybės
administracija,
Šilalės rajono
socialinių
paslaugų namai

3. Ikimokyklinio
amžiaus vaikų
ugdymo ir
priežiūros
finansavimo
programa

3.1. Vaiko
priežiūros
paslaugų
finansavimas

SB – 5,0 tūkst.
Eur

Savivaldybės
administracija,
Švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius,
Turto ir
socialinės
paramos
skyrius

4. Šilalės rajono
savivaldybės
priklausomybės nuo
alkoholio ir
psichotropinių
medžiagų mažinimo
programa

4.1. Paslaugų
teikimas socialinę
riziką
patiriantiems
asmenims, testų
atlikimas nuo
paviršių dėl
psichotropinių
medžiagų
naudojimo

SB – 5,0
tūkst. Eur

Šilalės rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

5. Psichologinės
pagalbos programa

5.1. Individualios
psichologo
konsultacijos

VB-1,8
tūkst. Eur

Didinti vaikų
užimtumą
popamokiniu metu,
socialinių įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas,
neformalus ugdymas
teikiant akredituotas
socialinės priežiūros
paslaugas vaikams
Teisės aktų
parengimas, bei
paslaugų teikimas
socialinė riziką
patiriančioms
šeimoms
Vaiko priežiūros ir
ugdymo paslaugos
finansavimas tėvams,
kurie negavo vietos
ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje,
kas mėnesį mokant
100 Eur
kompensaciją

Priklausomybės
konsultanto
teikiamos
konsultacijos,
asmenų išvežimas
gudyti dėl
priklausomybės nuo
alkoholio, testų
atlikimas nuo
paviršių dėl
psichotropinių
medžiagų naudojimo
švietimo įstaigose
Šilalės rajono
Individualios
savivaldybės
psichologo
visuomenės
konsultacijos
sveikatos biuras socialinė riziką
patiriantiems
asmenims
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6. Tuberkuliozės
profilaktikos Šilalės
rajone programa

6.1. Profilaktiniai
tyrimai ir kontrolė

SB – 1,0
tūkst. Eur

Šilalės rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

seniūnijose
Programoje dalyvaus
socialinė riziką
patiriančios šeimos

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2020 m.
Eil.
Nr.

Socialinių paslaugų rūšys
žmonių socialines grupes

1.

Ilgalaikė socialinė globa

pagal

Socialinės globos įstaiga

Mastas (vietų
sk.)

1. Socialinės globos namai
asmenims su proto negalia
2. Likusiems be tėvų globos
vaikams,
vaikams
su
negalia, kuriems nustatyti
mišrių raidos ar intelekto
sutrikimai

5
1

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

Pagal
faktines
išlaidas
(tūkst. Eur)

Pagal
planines
išlaidas
(tūkst.
Eur)
praėję metai einamieji
2020 m.
metai

Nr.

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

1

2

3

Savivaldybės biudžetas, tūkst. Eur

26873,0

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms
paslaugoms, tūkst. Eur

2898,6

4756,4

1.1.

palyginti su bendru savivaldybės biudžetu,
proc.

10,8

16,5

2.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos, tūkst. Eur

616,5

731,4

4
28864,9

iš jų:
2.1.

socialinę riziką patiriančių šeimų socialinei
priežiūrai organizuoti

286,3

275,8

2.2.

asmenų su sunkia negalia socialinei globai
organizuoti

202,9

455,6

2.3.

asmenų su sunkia negalia dienos socialinei
globai organizuoti

127,3

158,0
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3.

Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas

430,6

400,0

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas
Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo finansavimo šaltinis – Savivaldybės ir valstybės
biudžeto lėšos. Nevyriausybinės organizacijos savo veiklų vykdymui naudoja lėšas, gautas iš
Savivaldybės biudžeto, taip pat dalyvauja Europos Sąjungos ir Lietuvos fondų projektinėje veikloje,
kai kurios gauna 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą.
13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai
Eil.
Nr.

Lėšos (tūkst. Eur)
Finansavimo būdai
Socialinių paslaugų pirkimas:

99,5

einamieji
metai
88,6

1.1.

VšĮ Kaltinėnų PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninė

5,6

10,0

1.2.

Kvėdarnos, Kaltinėnų parapijos senelių globos namai

93,9

78,6

1355,0

2039,8

1239,1

1834,8

100,5

-

1138,6

1834,8

Socialinės globos namams pagal lėšų kompensavimo sutartis

115,9

205,0

3.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms
organizacijoms (programų įgyvendinimui)

7,6

7,6

4.

Pagalbos pinigai už likusius be tėvų globos vaikus

92,1

92,0

5.

Išmokos už socialinę globą budintiems globotojams

55,7

60,0

1609,9

2288,0

1.

2.
2.1.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas, iš jo:
savivaldybės pavaldumo įstaigoms:
Pajūrio VGN iki 2020-07-01
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

2.2.

Iš viso (1+2+3+4+5):

praėję
metai

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai
Siekiant efektyvinti socialinių paslaugų organizavimą, būtina investuoti į specialistų
kvalifikacijos kėlimą. Įvertinus socialinių darbuotojų poreikį ir jų kvalifikaciją, numatoma sudaryti
sąlygas tolesniam profesiniam tobulėjimui. 2020 metais skirtos lėšos socialinių darbuotojų,
dirbančių su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, kurių darbo užmokestis finansuojamas iš
valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (2,5 proc. nuo socialinių darbuotojų darbo
užmokesčiui patvirtintų asignavimų) jų supervizijoms ir iš dalies profesinės kompetencijos
tobulinimui finansuoti.
Socialinius darbuotojus ir/ar socialinių darbuotojų padėjėjus, tiesiogiai dirbančius su
klientais, apdrausti nuo galimo smurto ir nelaimingų atsitikimų darbe, skiepyti nuo gripo, erkinio
encefalito, tikrintis profilaktiškai nuo užkrečiamųjų ligų (TBC).
15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu
Šilalės rajono savivaldybėje gyvena įvairių socialinių grupių asmenys, kuriems reikalinga
nuolatinė ar vienkartinė socialinė parama ir socialinės paslaugos. Daugeliui jų užtikrinamos
kokybiškos socialinės paslaugos, tačiau kaip ir kitos savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybė neturi
tiek finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad visiems esamiems ir potencialiems socialinių paslaugų
gavėjams galėtų būti užtikrinamas aukštos kokybės socialinių paslaugų teikimas. Todėl išskiriamos
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prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys, kurios numatytos šio plano 9 punkte.
15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas
Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija vykdoma keliomis pagrindinėmis
kryptimis: darbas su neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmonėmis, socialinę riziką patiriančioms
šeimomis bei šiose šeimose augančiais vaikais. Šioms veikloms yra tikslinga rengti atskiras socialines
programas, projektus ir jas įgyvendinti, organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą Šilalės rajone.
Siekiant efektyvinti socialinių paslaugų organizavimą, būtina skatinti socialinių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą, plėtoti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, intensyvinti socialinių įstaigų
vykdomos veiklos viešinimą (per rajono masinės informacijos priemones, susitikimus, pasitarimus,
seminarus kt.), skatinti visuomeninių organizacijų veiklą.
Atsižvelgiant į finansines savivaldybės galimybes ir į kasmet didėjantį socialinių paslaugų
poreikį, tikslinga ieškoti pigesnių socialinių paslaugų. Viena iš socialinių paslaugų užtikrinimo
krypčių yra socialinės paslaugos asmens namuose, tai pagalbos į namus paslaugos, integralios
pagalbos paslaugos neįgaliesiems ir jų artimiesiems. Tai perspektyvi veiklos plėtros sritis, nes
pirmiausiai ekonomiškai palanki ir psichologiškai priimtiniausia klientui bei labiausiai
individualizuota, o tai reiškia, kad teikiama socialinių paslaugų kokybė yra optimali.
V SKYRIUS
PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ
16. Socialinių paslaugų plėtros vizija
Šilalės rajono savivaldybės ateinančių 3 metų socialinių paslaugų plėtros vizija – sukurti
gyventojų poreikius atitinkantį socialinių paslaugų įstaigos padalinio ir filialų tinklą, siekti
socialinių paslaugų teikimo optimizavimo bendruomenėje ir šeimose, užtikrinti reikalingų
socialinių paslaugų teikimo tęstinumą.
17. Prognozuojamos socialinės paslaugos
Per ateinančius 3 metus numatoma plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą:
•
išvystyti socialinių paslaugų tinklą socialinę riziką patiriančioms šeimoms,
auginančioms nepilnamečius vaikus, kad kuo mažiau vaikų liktų be tėvų globos; organizuoti tėvų
mokymus, padedančius nepatekti į socialinę riziką patiriančių šeimų gretas taip pat tėvų mokymus,
orientuotus į paauglius ir/ar specialiųjų poreikių turinčius vaikus, plėsti vaikų dienos centrų tinklą,
įsteigiant juos didesnėse seniūnijose;
• stiprinti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos ir rengimo paslaugos teikimą,
siekiant vaikus globoti (rūpinti) šeimos aplinkoje ar juos įvaikinti, skatinti budinčius globotojus,
globėjus bei teikti jiems pagalbą ir konsultacijas;
• pertvarkyti vaikų globos sistemą ir kurti bendruomeninius vaikų globos namus
bendruomenėse; labiau rūpintis pilnametystės sulaukusiais globotiniais – kurti grupinio gyvenimo
namus, ruošti savarankiškam gyvenimui, teikiant palydimąsias globos paslaugas;
•
teikti socialines paslaugas pagal poreikį visiems socialiai pažeidžiamiems
savivaldybės gyventojams arčiausiai gyvenamosios vietos, teikti integralios pagalbos paslaugas jų
namuose bei atokvėpio paslaugas neįgalius asmenis slaugantiems asmenims;
•
sukurti kompleksinę paslaugų sistemą psichinę negalią turintiems asmenims; teikti
paslaugas namuose, dienos užimtumo centre; ieškoti galimybių gyventi grupiniuose gyvenimo
namuose;
•
išlaikyti savarankiško gyvenimo ir grupinio gyvenimo namus; siekti, kad
savarankiško gyvenimo namuose būtų teikiamos paslaugos asmenims, nereikalaujantiems
nuolatinės intensyvios priežiūros, sukurti jiems namų gyvenimo sąlygas, turintiems judėjimo
negalią, sulaukusiems pilnametystės vaikų globos namų globotiniams, turintiems vidutinį
neįgalumą, našlaičiams bei vienišiems, sunkiai save apsitarnaujantiems asmenims;
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•skatinti socialinių paslaugų įstaigų, nevyriausybinių ir atvirojo darbo su jaunimu
organizacijų glaudesnį bendradarbiavimą su seniūnijų bendruomenėmis, siekiant sukurti
efektyvesnį socialinių paslaugų tinklą;
•plėtoti kompleksinių paslaugų tinklą šeimoms, susiduriančioms su psichologinėmis ir
krizinėmis problemomis;
•skatinti socialinius darbuotojus kelti kvalifikaciją, semtis naudingų darbo žinių ir įgūdžių
bei kvalifikuotai atlikti socialinį darbą.
18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis
Numatomi materialiniai ištekliai, kurie leistų siekti geresnio socialinių paslaugų poreikio
tenkinimo:
Išlaidų, skiriamų socialinėms paslaugoms – 4756,4 tūkst. Eur.
19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams
Reikalingi materialiniai, finansiniai, žmogiškieji ištekliai ir politiniai sprendimai, norint
teikti savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančias ir kokybiškas socialines paslaugas:
reikalingos papildomos lėšos dirbančių socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų darbo
užmokesčiui ir kvalifikacijai kelti;
didėja institucijose teikiamų ilgalaikės socialinės globos paslaugų kainos, daugėja
paslaugų gavėjų, todėl didėja išlaidos;
globos paslaugų teikimo tėvų globos netekusiems vaikams išlaidos finansuojamos iš
Savivaldybės biudžeto lėšų, reikalingi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai ieškant profesionalių
socialinių globėjų;
įkurti didesnėse seniūnijose vaikų socialinės priežiūros dienos centrus, pritaikyti patalpas
šioms paslaugoms teikti.
20. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas
Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes
Suaugusių neįgalių asmenų ir senyvo amžiaus asmenų ilgalaikė
socialinė globa socialinės globos namuose asmenims su proto
negalia

Mastas (vietų skaičius)
3

VI SKYRIUS
PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo ir priežiūros vykdytojai.
Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano vykdytojai: Turto ir socialinės paramos
skyrius, seniūnijos, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, socialines paslaugas teikiančios
nevyriausybinės organizacijos. Turto ir socialinės paramos skyrius renka, sistemina ir analizuoja
informaciją apie teikiamas socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje. Plano įgyvendinimą
kontroliuoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai
Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planas bus vertinamas metams
pasibaigus. Plano vertinimo metu pasiekti rezultatai bus aptariami su socialines paslaugas teikiančių
įstaigų vadovais, socialiniais darbuotojais, Šilalės rajono savivaldybės administracijos vadovais bei
Neįgaliųjų reikalų komisijos posėdžiuose. Kiekvienais metais analizuojamas Socialinių paslaugų
plano vykdymas, įvertinant, ar yra pasiekti planuoti rezultatai, analizuojant, kokie veiksniai galėjo
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nulemti veiklos rezultatus, numatant priemones trūkumams pašalinti.
Siekiant sėkmingo socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, numatoma:
•visas savivaldybėje teikiamas socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas
registruoti Socialinės paramos informacinėje duomenų bazėje (SPIS);
•kelti darbuotojų kvalifikaciją bei didinti žmogiškuosius išteklius, siekiant gerinti klientų
aptarnavimo kokybę;
•bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant
gerinti socialines paslaugas gaunančių asmenų gyvenimo kokybę;
•2021 m. socialinių paslaugų planą skelbti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje
www.silale.lt.
23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas
Pasiekti rezultatai, įgyvendinti tikslai ir uždaviniai bus analizuojami ir tikslinami
pasitarimuose, bendrų susirinkimų metu, bendradarbiaujant su socialinių paslaugų įstaigų vadovais
bei darbuotojais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais.
Plano vertinimo kriterijai:
- pasiekti rezultatai, tikslai ir uždaviniai;
- priemonių laukiamiems rezultatams pasiekti įgyvendinimas;
- numatytų lėšų skyrimas;
- nepasiekti tikslai (veiksniai, turintys įtakos rezultatams, pandemija ir karantino skelbimas
šalyje, numatomos priemonės jiems pašalinti ar sumažinti)
Planas gali būti tikslinamas pagal kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius
turėti įtakos planui įgyvendinti bei tikslams pasiekti, numatytų priemonių efektyvumas vertinamas
pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamus socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo
kriterijus. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūra bus derinama su Savivaldybėje nustatyta
bendra Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės strateginio veiklos
plano stebėsenos tvarka.
____________________________

2021 m.
d.
Lėšų teikimo sutarties Nr.
1 priedas

(Dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

2021 M. PROGRAMOS SĄMATA

(data ir numeris)
Šilalė
(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:
Ministerija Departament Biudžetinė įstaiga
as
(Kodas)

Programa:

Jaunimo politikos įgyvendinimo programa

Priemonė:

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020 – 2022 metų plėtros programa

Finansavimo šaltinis

14

1

Savivaldybės biudžeto lėšos

5

14.01.02.01.

1
(Kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:
01

06

01

02

(Kodas)

(Eurais)

Kodas

2
2
2
2
2
9

Sąmatos straipsnių pavadinimas

Iš viso:

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

IŠLAIDOS
8
Kitos išlaidos
8 1
Kitos išlaidos
8 1 1
Einamiesiems tikslams
8 1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams
9 9 9 9 99 IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (2+3)

(Organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

0 iš 1

Forma patvirtinta
Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. kovo
d. įsakymu
Nr. DĮV-

LĖŠŲ TEIKIMO SUTARTIS
20 m.

d. Nr. _____
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau sutartyje – Užsakovas), atstovaujama
Administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės
tarybos įgaliojimus, ir ____________________________________________ (toliau sutartyje –
(organizacijos pavadinimas)

Vykdytojas), atstovaujama _______________________________________ veikiančio (-ios) pagal
(atstovo vardas pavardė)

organizacijos nuostatus, toliau kartu sutartyje vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, sudarė
šią sutartį.
I.

SUTARTIES OBJEKTAS

Jaunimo politikos įgyvendinimo programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės jaunimo
politikos 2020–2022 metų plėtros programos (toliau – Programos) projektas
_____________________________________________________________________
(projekto pavadinimas)

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1. Užsakovas įsipareigoja:
1.1. pervesti į Vykdytojo sąskaitą Programai vykdyti _______ eurų (suma žodžiu), pagal Vykdytojo
(suma)

sudarytą ir Užsakovo patvirtintą sąmatą, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis (1 priedas).
1.2. konsultuoti Vykdytoją iškilusiais klausimais ir suteikti reikalingą informaciją.
2. Užsakovas turi teisę:
2.1. iki sutarties pasirašymo pareikalauti, kad Vykdytojas pateiktų reikalingus duomenis apie
Programas ir Programų vykdytojus;
2.2. kontroliuoti Programų vykdymą ir lėšų panaudojimą;
2.3. paaiškėjus, kad Vykdytojas arba Programų vykdytojai panaudoja Programoms skirtas lėšas ne
pagal paskirtį ir/arba laiku nepateikia Užsakovui reikiamų dokumentų, sustabdyti tolesnį Programų
finansavimą ir/arba nutraukus šią sutartį pareikalauti nedelsiant grąžinti pervestas lėšas. Vykdytojui
negrąžinus lėšų, Užsakovas turi teisę skirtą lėšų sumą išieškoti ne ginčo tvarka.
3. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1. gautas lėšas panaudoti tik Programai vykdyti pagal sąmatą, pridėtą prie šios sutarties.
3.2. įvykdžius Programą atsiskaityti Užsakovui už Programos vykdymą ir jai skirtų lėšų panaudojimą
– Programos įvykdymo ataskaita (2 priedas) bei teisinę galią turinčių dokumentų apie lėšų
panaudojimą (sutarčių, mokėjimo pavedimų ar banko sąskaitos išrašų, PVM sąskaitų – faktūrų ir kt.)
patvirtintos kopijos pateikiamos Užsakovui (Centralizuotam buhalterinės apskaitos skyriui) ne vėliau
kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

2
III. SUTARTIES TERMINAS
4. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško atsiskaitymo už Programos vykdymą
ir jai skirtų lėšų panaudojimą.
5. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą šalių susitarimu.
6. Užsakovas gali nutraukti sutartį, jeigu Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius
įsipareigojimus.
7. Vykdytojas gali nutraukti šią sutartį prieš terminą, raštu įspėjęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 30
dienų.
IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8. Už sutartinių įsipareigojimų vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami abipusiu susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta
tvarka.
10. Vykdytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už tikslingą gautų biudžeto lėšų panaudojimą.
Nepanaudotos lėšos ir ne pagal paskirtį panaudotos lėšos grąžinamos į Užsakovo sąskaitą baigus
Programas vykdyti, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d.
V. KITOS SĄLYGOS
11. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal sutartį tretiesiems asmenims.
12. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, kai jie įforminami raštu ir pasirašomi abiejų šalių
įgaliotų atstovų.
13. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
Užsakovas
Šilalės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188773720
J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė
A. s. Nr. LT 524010044500040033
Bankas „Luminor Bank“, AB
Banko kodas 40100
Tel. (8-449) 76114, faksas (8-449) 76118
el. paštas: administratorius@silale.lt

_______________________
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
(parašas)

___________
A.V.

Vykdytojas

____________________
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
(parašas)

___________
A.V.

2021 m.
d.
Lėšų teikimo sutarties Nr.
2 priedas

(programą vykdančios institucijos pavadinimas)

PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITA
Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Centralizuotam buhalterinės apskaitos skyriui
(data, Nr.)

Programa
Priemonė
Finansavimo šaltinis
Lėšų paskirtis
(renginys, priemonė)*

Jaunimo politikos įgyvendinimo programa
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos
2020 – 2022 metų plėtros programa
Šilalės rajono savivaldybės biudžetas

kodas

14

kodas

14.01.02.01

kodas

151

Rezultatų aprašymas

Duomenys apie lėšų panaudojimą
Išlaidų pavadinimas*

skirta*

Suma (Eur)
panaudota

likutis

2 8 1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams
Iš viso
PRIDEDAMA. _____________ lapai.
(pateisinamųjų dokumentų kopijos)

Organizacijos vadovas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

*Pildoma, kaip nurodyta sąmatoje, pridėtoje prie dokumento (įsakymo, lėšų naudojimo sutarties), pagal
kurį skirta lėšų.
______________
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