
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ 2021 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITAI

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-118

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

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

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktais, atsižvelgdama į Šilalės rajono

socialinių paslaugų namų 2022 m. balandžio 15 d. raštą Nr. S18-526 (4.4) „Dėl informacijos

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

1. Pritarti Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2021 metų veiklos ataskaitai

(pridedama).

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

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

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

Savivaldybės meras  Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt/


PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos  

2022 m. balandžio 28 d. sprendimu

Nr. T1-118

ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ 2021 METŲ VEIKLOS

ATASKAITA

I SKYRIUS

ĮSTAIGOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai (toliau – Socialinių paslaugų namai) yra Šilalės

rajono savivaldybės mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas

įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje. Socialinių paslaugų namai yra pelno nesiekiantis

viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Socialinių paslaugų namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

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

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

potvarkiais, Administracijos direktoriaus, Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais bei

socialinių paslaugų namų nuostatais.

Socialinių paslaugų namai yra asignavimų valdytojas, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį

savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.

Įstaigos buveinė: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

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

dienos centras, Savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Šiauduvoje

ir Pajūrio paramos šeimai padalinį.

Socialinių paslaugų namų veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir kitų valstybės

biudžeto lėšų.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaiga yra paramos gavėjas.

Socialinių paslaugų namų steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba.

Socialinių paslaugų namų veiklos tikslas – teikiant socialines paslaugas ugdyti ir

stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo

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

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

padėti įveikti socialinę atskirtį.

Socialinių paslaugų namų pagrindinės veiklos kryptys:

1. Užtikrinti globojamam (rūpinamam) vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo,

lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti

aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui

visuomenėje; 

2. Teikti socialines paslaugas, atsižvelgiant į asmeniui nustatytą socialinių paslaugų

poreikį; ugdyti darbinės veiklos įgūdžius, meninį užimtumą, atsižvelgiant į klientų galimybes ir

interesus;

3. Pagal Socialinių paslaugų namų galimybes tenkinti pagyvenusių asmenų, neįgaliųjų,

socialinės rizikos asmenų, šeimų ir vaikų iš socialinės rizikos šeimų, globojamų (rūpinamų) vaikų ir

kitų Socialinių paslaugų namų klientų psichologinius, socialinius, kultūros poreikius ir teikti

informaciją;

4. Ugdyti Socialinių paslaugų namų klientų sugebėjimus, atstovauti jiems ir ginti jų

interesus, teises ir orumą teisės aktų nustatyta tvarka;

5. Užtikrinti buitinę, asmens higienos priežiūrą;
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6. Tarpininkauti Socialinių paslaugų namų klientams ieškant metodinės, pedagoginės,

sveikatos priežiūros ir teisinės pagalbos;

7. Organizuoti kultūrinius, pramoginius renginius ir jų lankymą, ekskursijas, integruoti

pagyvenusius asmenis, neįgaliuosius ir socialinės rizikos asmenis, šeimas ir vaikus iš socialinės

rizikos šeimų į visuomenę per viešą kultūrinę veiklą;

8. Bendradarbiauti su rajono gyventojams socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis,

nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, siekiant didinti socialinių paslaugų

įvairovę, prieinamumą ir veiksmingumą; 

9. Užtikrinti, kad įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių

globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globėjų prižiūrimiems vaikams ir budintiems

globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems

jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga visapusiška pagalba siekiant tinkamo vaiko,

įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje;

10. Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, Socialinių paslaugų

katalogu;

11. Pasitelkti savanorius nuostatuose numatytos veiklos rūšims vykdyti;

12. Organizuoti ir teikti maitinimo, informavimo, konsultavimo ir sociokultūrines

paslaugas; 

13. Organizuoti ir teikti specialaus transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios ar

senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

14. Aprūpinti neįgaliuosius kompensacine technika;

15. Teikti socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas;

16. Teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo,

intensyvių krizių įveikimo pagalbos paslaugas;

17. Teikti socialinės pagalbos į namus paslaugas vienišiems, pagyvenusiems ir neįgaliems

asmenims;

18. Teikti ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos, dienos socialinės globos, integralios

pagalbos,  socialinės globos ir slaugos paslaugas;

19. Vykdyti globos centro funkcijas, organizuoti tinkamą vaikų priežiūrą pas budinčius

globotojus ir (ar) laikiną ar nuolatinę globą (rūpybą) vaikus globojančiose šeimose ar pas kitus

socialinius globėjus (rūpintojus), taip pat pas globėjus giminaičius; 

20. Atlikti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką ir

konsultavimą;

21. Bendradarbiauti su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais,

paruošti vaiką susitikimams su jais, dalyvauti vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras

sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje

vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;

22. Vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus;

23. Dalyvauti rengiant socialines paslaugas reglamentuojančius savivaldybės teisės aktus;

24. Rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines

paslaugas.

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

2.1. Personalo valdymas

Socialinių paslaugų namuose pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio

10 d. sprendimą Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose

nustatymo“ patvirtinta 111,5 pareigybės (etatai) (žiūr. 1 lentelė), darbuotojų skaičius – 96. 
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Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Pareigybės

 lygis
Patvirtin-

tas etatų

skaičius

Pasta-

bos

ADMINISTRACIJA

1. Direktorius A2 1

2. Vyriausiasis buhalteris A2 1

3. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams A2 1

4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams A2 1

5. Pajūrio paramos šeimai padalinio vadovas A2 1

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

6. Sekretorius B 1

7. Personalo specialistas B 0,75

8. Buhalteris B 1

9. Vyr. virėjas C 1

10. Virėjas C 1

11. Pastatų ir sistemų priežiūros darbuotojas B 1

12. Vairuotojas C 2

13. Slaugytojas B 1

14. Psichologas A1 1

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI (SU

PROTINE NEGALIA), KRIZIŲ CENTRAS, 

NAKVYNĖS NAMAI, VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Paslaugų teikimo vieta: Vytauto Didžiojo 17, Šilalė

15. Socialinis darbuotojas A2 2

16. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 5

ŠIAUDUVOS SAVARANKIŠKO GYVENIMO 

NAMAI (SU FIZINE NEGALIA IR SENYVO 

AMŽIAUS ASMENIMS)

Paslaugų teikimo vieta: Šventupio g. 3, Šiauduvos k., 

Laukuvos sen., Šilalės r.

17. Koordinatorius C 1

LAUKUVOS VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Paslaugų teikimo vieta: Varnių g. 10, Laukuvos mstl.,

Šilalės r. 

18. Socialinis darbuotojas A2 1

19. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 1

KALTINĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Paslaugų teikimo vieta: Varnių g. 19, Kaltinėnų mstl.,

Šilalės r.

20. Socialinis darbuotojas A2 1

21. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 1

PAGALBA Į NAMUS
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Paslaugos teikiamos asmens namuose

22. Socialinis darbuotojas A2 0,5

23. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 12

SLAUGA IR GLOBA ASMENS NAMUOSE

Paslaugos teikiamos asmens namuose

24. Socialinis darbuotojas A2 0,5

25. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 7,5

26. Slaugytojas B 2

27. Kineziterapeutas A2 1

28. Slaugytojo padėjėjas C 7,5

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ĮSTAIGOJE

Paslaugų teikimo vieta: Vytauto Didžiojo 17, Šilalė

29. Socialinis darbuotojas A2 2

30. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 2

31. Užimtumo specialistas B 3,5

GLOBOS CENTRAS

32. Socialinis darbuotojas (atestuotas pagal GIMK 

programą)

A2 2

33. Globos koordinatorius A2 1

34. Socialinis darbuotojas A2 0,5

35. Psichologas A1 1

PAGALBA ŠEIMAI

Paslaugos teikiamos šeimoms, auginančioms vaikus

36. Atvejo vadybininkas A2 4

37. Socialinis darbuotojas A2 11,75

ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

Paslaugos teikiamos asmens namuose

38. Asmeninis asistentas C 6

PAJŪRIO PARAMOS ŠEIMAI PADALINYS

Paslaugų teikimo vieta: Ateities g. 4, Pajūrio mstl., Šilalės r.

SOCIALINĖ GLOBA VAIKAMS, PALYDIMOJI

GLOBA, KRIZIŲ CENTRAS (MOTERIMS AR

(IR) ŠEIMAI SU VAIKAIS)

39. Socialinis darbuotojas A2 4

40. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 6

41. Vairuotojas C 1

42. Kūrikai C 2
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PAJŪRIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

43. Socialinis darbuotojas A2 1

DROBŪKŠČIŲ BENDRUOMENINIAI VAIKŲ

GLOBOS NAMAI

Paslaugų teikimo vieta: Jūros g. 16, Drobūkščių k., 

Traksėdžio sen., Šilalės r. 

44. Socialinis darbuotojas A2 2

45. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 4

IŠ VISO 111,5

1 lentelė. 2021 m. įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašas

Visi socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojai, slaugytojo

padėjėjai, kineziterapeutas atitinka jų specialybei keliamus reikalavimus. 21 socialinis darbuotojas

turi socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1 socialinis darbuotojas turi aukštąjį

neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu. Iš jų 6 socialiniai

darbuotojai turi magistro kvalifikacinį laipsnį. Socialinio darbuotojo padėjėjai visi yra išklausę

įvadinius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus. 1 slaugytoja turi visuomenės sveikatos

bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2 slaugytojos turi aukštesniojo mokslo diplomus su medicinos

sesers kvalifikacija. Kineziterapeutė yra įgijusi magistro kvalifikacinį laipsnį. 9 slaugytojo

padėjėjos turi atitinkamos kvalifikacijos diplomą arba yra išklausę 160 valandų trukmės mokymus,

suteikiančius teisę dirbti minėtose pareigose.  

Per 2021 metus kvalifikaciją kėlė visi socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo

padėjėjai, slaugytojos, slaugytojo padėjėjos ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus.

Administracijai, aptarnaujančiam personalui ir kitiems darbuotojams yra suteikiamos galimybės

dalyvauti kvalifikacijos ar žinių pagilinimo mokymuose. 

2.2. Dokumentų valdymas

Per 2021 m. Socialinių paslaugų namuose priimti šie vidaus tvarką reguliuojantys

dokumentai: įsakymai veiklos klausimais – 613, įsakymai personalo valdymo klausimais – 587,

įsakymai komandiruočių ir atostogų klausimais – 596, užregistruota vidaus dokumentų – 1197.

Gautų dokumentų registre užregistruota 2636 raštai. Buvo išsiųsti 2343 informaciniai,

veiklą reguliuojantys dokumentai. Sudaryta sutarčių: bendradarbiavimo – 25, dienos socialinės

globos asmens namuose – 59 , globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir

paslaugų teikimo – 2, intensyvios krizių įveikimo pagalbos – 10, pagalbos į namus paslaugų

teikimo – 33, savanoriškų darbų atlikimo – 4, savarankiško gyvenimo paslaugų gavėjų - 4, trišalė

paslaugų teikimo – 14, globojamo (rūpinamojo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat

Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį ir darbo sutarčių – 40.

             Informacija apie Šilalės rajono socialinių paslaugų namų įvykdytus viešuosius pirkimus 

2021 metais:

Mažos vertės pirkimai atlikti per centrinę perkančiąją organizaciją (CVP IS):

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur) Bendras pirkimų skaičius

Prekės 57279,66 23

Paslaugos 56344,19 4

Darbai 4040,19 2

Iš viso: 117664,04 29

Mažos vertės pirkimai atlikti neskelbiant apie pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86

straipsnio 9 dalimi:
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Bendra sudarytų sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimus, vertė (Eur)              1888117,49

Bendras pirkimų skaičius                                                                                          1061

Mažos vertės pirkimai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi:

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimus, vertė (Eur)                     242,00

Bendras pirkimų skaičius                                                                                              1

2.3. Įstaigos veikalai vykdyti išduoti leidimai ir licencijos

1. Licencija teikti socialinę globą 2014 m. gegužės 26 d. Nr. L000000088 (Institucinė

socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos

vaikams); 

2. Licencija teikti socialinę globą 2014 m. gegužės 26 d. Nr. L000000089 (Institucinė

socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia); 

3. Licencija teikti socialinę globą 2014 m. gegužės 26 d. Nr. L000000090 (Socialinė globa

suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose); 

4. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos 2013 m. gruodžio 31 d. Nr. 3552

(patikslinta 2020 m. liepos 14 d.; adresu Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, Šilalės r., veiklos:

bendrosios – bendruomenės slauga, kineziterapija, bendrosios praktikos slauga); 

5. Leidimas – higienos pasas 2019 m. liepos 17 d. Nr. (7-12 14.2.1)LHP-2108 (adresu

Šventupio g. 3, Šiauduvos k., Šilalės r., veiklos: stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų

veikla, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla); 

6. Leidimas – higienos pasas 2020 m. birželio 15 d. Nr. (7-21 14.2.1)LHP-2374 (adresu

Jūros g. 16, Drobūkščių k., Šilalės r., veiklos: stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų

veikla, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla, bendruomeniniai vaikų globos

namai);

7. Leidimas – higienos pasas 2020 m. birželio 15 d. Nr. (7-21 14.2.1)LHP-2348 (adresu

Ateities g. 4, Pajūrio mstl., Šilalės r., veiklos: stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų

veikla, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla, Šilalės rajono socialinių

paslaugų namų Pajūrio paramos šeimai padalinys); 

8. Leidimas – higienos pasas 2013 m. gruodžio 4 d. Nr. LHP-263 (adresu Vytauto Didžiojo

g. 17, Šilalė, Šilalės r., veikla: ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla); 

9. Leidimas – higienos pasas 2013 m. spalio 9 d. Nr. LHP-213 (adresu Vytauto Didžiojo g.

17, Šilalė, Šilalės r., veiklos: stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla, stacionarių

vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla); 

10. Leidimas – higienos pasas 2013 m. spalio 9 d. Nr. LHP-212 (adresu Vytauto Didžiojo

g. 17, Šilalė, Šilalės r., veiklos: stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla, stacionarių

vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla); 

11. Leidimas – higienos pasas 2019 m. liepos 17 d. Nr. (7-21 14.2.1)LHP-2107 (adresu

Šventupio g. 3, Šiauduvos k., Šilalės r., veiklos: stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų

veikla, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla);

12. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas 2013 m. kovo 14 d. Nr. 8 (maisto

tvarkymo subjekto adresas: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, Šilalės r.);

13. Leidimas įrengti įšorinę reklamą 2021 m. sausio 25 d. Nr. 36-3 (6.17.) (adresu Vytauto

Didžiojo g. 17, Šilalė, Šilalės r.).

2.4. Informacija apie suteiktas paslaugas

Socialinių paslaugų namai teikė šias socialines paslaugas:

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

rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslauga.
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Per 2021 metus pagrindinius (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių,

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus išklausė 7 asmenys. Išklausyti

Specializuotus asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas ir bendruomeninių vaikų

globos namų darbuotojų mokymus, pageidaujančių nebuvo. Parašytos išvados 7 asmenims,

norintiems tapti nuolatiniais globėjais (rūpintojais) ir 5 asmenims, norintiems tapti laikinaisiais

globėjais (rūpintojais). Parašytos svečiavimosi išvados 9 asmenims. Vesti tęstiniai mokymai

budintiems globotojams. Organizuotos savitarpio paramos 9 grupės.

Suteikta konsultavimo ir informavimo paslaugų, susijusių su globa (rūpyba) budinčio

globotojo veikla – 96.  Budinčių globėjų  2 asmenys. Pas budinčius globėjus apgyvendinta 4 vaikai.

Surengta globos viešinimo renginių savaitė (2021-06-28 – 2021-07-04). Rajono spaudoje

išspausdinti 7 skelbimai dėl globėjų paieškos. Rajono spaudoje parašyti 2 globos viešinimo

straipsniai. Dalyvavome Tarptautinėje vaikų gynimo dienos minėjime, išdalinta apie 400 skrajučių,

kviečiančių tapti globėjais. Globėjams / rūpintojams suorganizuota išvyka į sąskrydį „Vaikai yra

vaikai“, vykusį Kaune bei ekskursijos į Klaipėdą ir Palangą. Sukurtas Facebook puslapis „Vaikai

yra vaikai“.

2. Priežiūros – pagalbos į namus paslaugos.

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

tvarkytis buityje. Pagalba teikiama asmenims, kuriems nustatytas priežiūros-pagalbos poreikis.

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

turintys fizinę ar proto negalią. 2021 m. pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos 154 neįgaliems

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

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

Paslaugas teikiantys specialistai – socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai. 2021

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

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

12 paslaugų gavėjų.

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

paslaugos.

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

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

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

2021 metus paslaugų suteikta 40 asmenų. Projektu siekiama padėti suaugusiems šeimos nariams,

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

teikiant jų artimiesiems integralią pagalbą namuose bei suteikti reikiamą integralią pagalbą

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

prižiūrintiems neįgalius ir senyvo amžiaus artimuosius slaugos ir priežiūros klausimais. 

Projekto metu globos paslaugos finansuojamos biudžeto lėšomis, o slaugos paslaugos

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

4. Bendrosios socialinės paslaugos.

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros

teikiamos paslaugos.

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

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

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

konsultavimo, tarpininkavimo nemokamų paslaugų suteikta 440 asmenų.

Bendrosiomis paslaugomis per 2021 m. naudojosi 98 asmenys.

Transporto paslaugomis naudojosi 88 asmenys.

5. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Vykdydami šią veiklą socialinių

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

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

priemonėmis individualiai per 2021 metus buvo aprūpinta 217 asmenų. Išduotos technikos 321 vnt.
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Grąžino į įstaigą pasinaudoję techninės pagalbos priemonėmis 102 asmenys. Bendrosiomis

socialinėmis paslaugomis pasinaudojo 98 asmenys.

6. Savarankiško gyvenimo namuose Šilalėje ir Šiauduvoje paslaugos buvo teikiamos 24

asmenims.

7. Laikino apgyvendinimo paslauga suteikta - 18 asmenų (7 moterims ir 11 vaikų).

8. Laikino apnakvindinimo paslauga suteikta – 8 asmenims (2 moterims ir 6 vyrams).

9. Trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugos (vaikai laikinai netekę tėvų

globos arba iš socialinės rizikos šeimų) suteiktos:

9.1. Drobūkščių bendruomeniniuose vaikų globos namuose – 8 vaikams;

9.2. Pajūrio paramos šeimai padalinyje – 15 vaikų.

10. Palydimosios globos paslauga su apgyvendinimu suteikta - 12 asmenų, be

apgyvendinimo paslaugos – 2 asmenims (16-21 metų amžiaus asmuo, paliekantis/palikęs globos

sistemą arba socialinę riziką patiriančią šeimą).

11. Vaikų dienos centrų (Laukuvos, Kaltinėnų, Šilalės, Pajūrio) paslaugomis naudojosi

79 vaikai.

Su globotiniais ir vaikų dienos centrą lankančiais vaikais nuolat rengiame įvairias

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

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

noriai įsijungia į įvairias veiklas.

Vykdėme Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamus projektus:

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

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

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

panaudotos vaikų ekskursijoms, bilietų įsigijimui. Dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje

paskelbimo, dalis ekskursijų ir kitų suplanuotų išvykų buvo atidėtos.

12. Dienos socialinė globa institucijoje.

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

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

susiklosčiusių aplinkybių yra nesaugūs savo namuose, jiems reikalingas užimtumas,

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

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

globojami (rūpinami) vaikai:

-  pynimas iš vytelių – mokoma pynimo iš vytelių technologijų;

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

darbštumas, kruopštumas bei kūrybiškumas;

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

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

plėtotis, padedama pajausti malonumą išreiškiant savo gebėjimus dailės srityje;

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

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

kalbinės saviraiškos procesus;

- rankdarbių užsiėmimai – mokome siuvimo ir rankdarbių technologijų, kruopštumo,

atidumo, supažindinama su rankdarbių įvairove;

- mankšta;

- teatras;

- vėlimas iš vilnos;

- kompiuterinis raštingumas ir biblioteka – ugdomi kompiuterinio raštingumo įgūdžiai,

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

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

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

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

literatūra. Mokoma savarankiškai pasirinkti literatūrą. Informuojame apie naujas knygas ir įvairius
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leidinius. Formuojami savarankiškumo įgūdžiai, higienos, sveikatos priežiūros, namų ruošos,

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

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

tradicijos, bendraujama ir žaidžiama. 

Vidutiniškai per 2021 metus buvo 23 dienos socialinės globos institucijoje paslaugų

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

maža klientų kaita ir paslaugų gavėjų didėjimas.

Vyko nuostabios šventės įstaigoje, tai į įstaigą buvo atvykę „Trys Karaliai“, dalyvavome

„Laisvės gynėjų diena paminėti“, „Užgavėnės“, „Valentino diena“, Lietuvos valstybės atkūrimo

diena. Kaziuko šventė, sveikinimai su pavasariu, virtuali darbelių prekyba. Dalyvavome

Lietuvos Respublikos seimo nario Jono Gudausko organizuojamame piešinių konkurse „Ką man

reiškia Kovo -11- oji“. Kovo 21 d. paminėjome pasaulinę „Dauno sindromo diena“. Kovo 31 d.

buvo pristatytas „Baublių“ maketas, tai labai didelio ir kruopštaus darbo iš popieriaus kūrinys.

Balandžio 9 d. vyko atvelykio renginys „Kieno kietesnis kiaušinis“. Paminėta Mamos diena,

dovanėles mamoms įteikė namuose. Joninių šventė, „Kalėdinė eglutė“ bei kitos šventės. Dienos

socialinės globos paslaugų gavėjams organizuotos ekskursijos po mūsų rajono įžymias vietas,

išvyka į Kvėdarnos Paragaudžio piliakalnį, K. Jauniaus sodybą. Susipažinome su Šilalės Vlado

Statkevičiaus muziejuje organizuojamomis parodomis. Ne kartą apsilankėme Šilalės miesto

bibliotekoje organizuojamose parodose. Kartu su Laukuvos VDC ir Šiauduvos gyventojais

dalyvavome edukacijoje „Draugystė rudens spalvose“. Dienos socialinės globos lankytojas Viktoras

pravedė edukacinę pamokėlę Laukuvos VDC mokiniams „Pynimas iš popieriaus“. Taip pat

paminėjome „Šypsenos dieną“ Šilalės bibliotekoje dalyvavome spalvų terapijoje, kurį vedė

menininkas Edvardas Gasinskas. Šilalės bibliotekos darbuotojos atvykusios į įstaigą pravedė

edukacinę pamokėlę „Šilalės krašto kulinarijos paveldo puoselėjimas“ Minėjome „Pyragų“ dieną,

virėja Jovita mokino, kaip iškepti skanų pyragą. Spalio mėnesį įstaiga pasipuošė „Helovino“

dekoracijomis, kartu su lankytojais skaptavome moliūgus. Įstaigoje vyko „Adventinė“ popietė.

Turėjome susitikimą su vienuole, kuri Šilalės bažnyčioje supažindino su „Advento laikotarpio

tradicijomis“ Taip pat dalyvavome Šilalės miesto organizuojamose renginiuose

13. Atliekame Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus

vertinimą ir pateikiame išvadas.

Įstaigoje paskirti du socialiniai darbuotojai, galintys atlikti minėtą vertinimą. Per 2021

metus atlikta 13 vertinimų ir pateiktos išvados.

14. Vykdome atvejo vadybos funkcijas. Įstaigoje dirba 4 atvejo vadybininkai, kurie

koordinuoja socialinį darbą su šeimomis. Per 2021 metus šeimų, patiriančių socialinę riziką,

rajone - 182, šiose šeimose auga 354 vaikai, atvejo vadyba pradėta 147 šeimoms.

                15. Asmeninio asistento paslaugų suteikta – 9 asmenims.

16. Vykdome „Maisto banko“ akciją. Iš Maisto banko akcijos surinkti maisto

produktai išdalinti 239 asmenims. Taip pat daliname maisto produktus Šilalės miesto gyventojams

pagal „Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašą“

(6 kartus per metus).

2.5. Informacija apie 2021 metais vykdytus projektus

 Socialinių paslaugų namai per 2021 metus vykdė projektus:

1. Šilalės rajono etninės plėtros programai „Atrask save praeities lobiuose-11“ skirta 300

Eur (programa vykdyta įtraukiant Pajūrio vaikų dienos centro lankytojus bei Pajūrio paramos

šeimai padalinyje gyvenančius globotinius (rūpintinius)).

2. Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

programos priemonių įgyvendinimo programai vykdyti skirta 480 Eur, organizuota 5 dienų vaikų ir

jaunimo vasaros poilsio stovykla „Pasisemk vasaros energijos“ (programa vykdyta įtraukiant 10

12-17 metų vaikų, iš vaikų gyvenančių Pajūrio paramos šeimai padalinyje, lankančių VDC).
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3. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos

„Sveikatingumo išvykos -2“ programai vykdyti skirta 500 Eur (programos dalyviais buvo Pajūrio

paramos šeimai padalinyje bei Drobūkščių BVGN gyvenantys globotiniai (rūpintiniai)).

4. Projektas „Integralios pagalbos plėtra Šilalės rajone“. Teikiamos slaugos ir globos

paslaugos asmens namuose;

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

2017 m. gegužės 29 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projektą

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

savivaldybėje“, kuriame Šilalės rajono socialinių paslaugų namai yra  partneriai. Projektas baigtas

2020 m. rugsėjo mėn. Tęsiamas projektas „Asmeninio asistento paslaugų organizavimas ir

teikimas“.

6. Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams

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

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

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

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

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

visose savivaldybėse.

III SKYRIUS

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Skirtos  ir panaudotos lėšos per 2021 metus:

      Finansavimas Planuota  skirti   lėšų  

(eurais)

Lėšų panaudojimas 

(eurais)

IŠ VISO: 1 990 883 2 192 435

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS

Iš jų : 151 programa 09 1 404 619 1 403 617

Darbo užmokesčiui 1 160 163 1 160 163

Socialiniam draudimui 17700 17700

Komunalinės paslaugos 47660 47652

Apranga ir patalynė 9060 9060

Ryšių paslaugos 5150 5150

Transporto panaudojimas 51412 51412

Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 40997 40358

Kvalifikacijos kėlimas 4500 4490

Materialiojo turto einamasis remontas 2000 2000

Mityba 12000 11834

Medikamentai 5250 5250

Informacinių technologijų išlaidos 5331 5154

Materialiojo ilgalaikio turto įsigijimas 3796 3795

Socialinė parama pinigais 39600 39599

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS

Iš jų: 142,1422, 1425,144 programa 08 525542 518621

Darbo užmokestis 295705 295705

Socialiniam draudimui 4345 4345

Kvalifikacijos kėlimas 3210 3210

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 222282 215361

SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ 

VYKDYMO PROGRAMOS
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Iš jų: 3.3, 3.5 60722 54418

Mitybos išlaidos 12729 10226

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 35722 31922

Kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 12271 12270

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS

IŠMOKOS VAIKAMS 28278

Vaikų išlaikymui skirtos lėšos 28278

ALIMENTAI 2454

Prekės 2454

Projekto

,,Integralios pagalbos plėtra Šilalės 

rajone‘‘

Nuo 2021-01-01 – iki 2021-12-31
112463

112463

Projekto veiklai vykdyti

Projektas Parama maisto produktais ir 

higienos prekėmis 

Nr.EPSF-2020-07-V-01

Nuo 2021-01-01 – iki 2021-12-31

7758

Projekto veiklai vykdyti 7758

Projektas ,,Kompleksiškai teikiamų 

paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono 

savivaldybėje‘‘ (Asmeninis asistentas)

Nr.08.4.1-ESFA-416-07-0001/P1

Nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

32803

Projekto veiklai vykdyti 32803

Projektas ,,Vaikų gerovės ir saugumo 

didinimo, paslaugų šeimai, globėjams 

(rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtra“(Globos centras)

Nr.08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Nuo 2021-01-01 – iki 2021-12-31

31748

Projekto veiklai vykdyti 31748

Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 

galintiems gauti paramą gavėjams

275

IV SKYRIUS

VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

Šiuo metu Šilalės rajono socialinių paslaugų namai teikia daugumą Socialinių paslaugų

kataloge numatytų paslaugų: 

 dienos socialinės globos paslaugas institucijoje ir asmens namuose;

 socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugas;

  bendrąsias socialines paslaugas;

 aprūpina gyventojus kompensacine technika;

  organizuoja maitinimo ir pavėžėjimo paslaugas įstaigos paslaugų gavėjams;

 yra savarankiško gyvenimo namai;

 krizių centras, teikiantis  laikino apgyvendinimo krizių centre bei nakvynės namuose;

 trumpalaikės socialinės globos paslaugas;

 vaikų dienos centras, teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu;

 paramos šeimai tarnyba, teikianti bendrąsias socialines paslaugas.
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Įstaiga organizuoja akcijas ir vykdo programas įvairioms rajono gyventojų socialinėms

grupėms, bendradarbiaudami su Savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriumi

ir kitais skyriais, socialinės veiklos nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėsaugos ir teisėtvarkos

institucijomis, švietimo, gydymo ir sveikatos priežiūros bei kitomis įstaigomis. 

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

fizine ir proto negalia socialinės priežiūros, dienos socialinės globos paslaugų poreikį. Išanalizavus

paslaugų poreikį, rajono gyventojai Socialinių paslaugų namuose noriai dalyvauja kompiuterinio

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

organizavimo, skalbimo, lyginimo, dušo paslaugomis. 

Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

 2022 m. toliau gerinsime paslaugų kokybę įvairioms klientų grupėms, tobulinsime

socialinių paslaugų organizavimo, koordinavimo ir vykdymo procesus;

 nuolat gerinsime darbuotojų mikroklimatą, gerinsime darbo sąlygas ir telksime

darbuotojus komandiniam darbui;

 teikdami socialines paslaugas aktyviai bendradarbiausime su kitomis rajono

institucijomis ir organizacijomis (Savivaldybės administracijos skyriais, nevyriausybinėmis

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

bei kitomis įstaigomis);

 bendradarbiaudami su Maisto banku įsijungėme į maisto produktų surinkimo ir

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

 įstaigos biudžete esame nusimatę įsigyti du naujus autobusus skirtus neįgaliųjų

pervežimui.

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

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

vietos globos centro darbuotojams ir įgytas automobilis. 

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

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

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

renginius, skirtus neįgaliesiems, bei kitais būtinais atvejais.
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