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PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-57

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
PLANAS
I. ĮVADAS
1. Bendra informacija
Šakių rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų planas parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika, socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos
ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ bei kitais poįstatyminiais teisės
aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą ir teikimą.
Šakių rajono savivaldybės 2015 metų Socialinių paslaugų planas parengtas siekiant
užtikrinti socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams, nustatyti socialinių paslaugų
mastus bei rūšis. Savivaldybės socialinio darbo misija – formuoti socialinių paslaugų teikimo
strategiją, rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo planus bei programas, organizuoti
socialinių paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems žmonėms bendradarbiaujant su
nevyriausybinėmis, religinėmis bendruomenėmis, fiziniais ir juridiniais asmenimis.
Šio plano išdėstymas atitinka rajono savivaldybės strateginio plėtros plano viziją ,,Šakių
rajonas − tai savo gamta, etnine kultūra ir istoriniu paveldu turtingas, agroverslą plėtojantis kraštas,
patrauklus gyvenimui ir poilsiui. Jame puikiai dera tradicinės ir modernios visuomenės vertybės,
kaimas ir miestas darniai papildo vienas kitą kuriant visuotinę gyvenimo kokybę“ bei jame
numatytoje vienoje iš prioritetinių krypčių „Visuomenės švietimo, mokymo(si) ir sveikatingumo
gerinimas, socialinio saugumo užtikrinimas“ iškeltus tikslus:
„2.4. Plėtoti ir gerinti sveikatos ir socialinių paslaugų infrastruktūrą“,
„2.7. Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir įvairovę“,
„2.8. Užtikrinti saugią aplinką“,
„9. Modernizuoti sveikatos priežiūros ir socialines įstaigas“.
Savivaldybė yra atsakinga už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams
užtikrinimą, už šių paslaugų planavimą, organizavimą bei administravimą. Savivaldybės pareiga garantuoti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą gyventojams, didinti jų įvairovę ir prieinamumą.
Nustatant socialinių paslaugų teikimo prioritetus, būtina įvertinti įvairių socialinių grupių asmenų
socialinę padėtį, poreikius socialinėms paslaugoms, realias savivaldybės finansines galimybes
socialinėms paslaugoms teikti.
Rengiant planą naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Socialinio žemėlapio, Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriaus, savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių, rajono įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, pateikti
duomenys.

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai
Pagrindiniai Šakių rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
1. Didinti pagalbos į namus paslaugų apimtis seniems ir neįgaliems asmenims bei socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams,
siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų savarankiškumą kasdieninėje veikloje;
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2. Plėtoti socialines paslaugas krizių atvejais moterims su vaikais, patyrusioms smurtą
šeimoje, nukentėjusioms nuo priverstinės prostitucijos, asmenims, atsidūrusiems socialinėje
atskirtyje ir kitais krizių atvejais, sudarant sąlygas adaptacijai ir integracijai į visuomenę.
3. Aktyvinti nevyriausybines organizacijas, teikiančias socialines paslaugas įvairių
socialinių grupių asmenims, remti jų švietėjiškas, sociokultūrines bei kitas programas.
4. Užtikrinti esamo ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos paslaugų poreikio
tenkinimą, plėtrą ir tęstinumą.
5. Skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą su kitomis savivaldybės ir valstybės
institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis (Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Darbo birža,
sveikatos priežiūros įstaigomis, policijos komisariatu, mokyklomis ir ikimokyklinėmis įstaigomis,
psichikos sveikatos centrais, NVO ir kitomis).
6. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei užtikrinti informacijos apie socialinių
paslaugų prieinamumą gyventojams, didinti žmogiškuosius išteklius ir kelti darbuotojų
kvalifikaciją.
7. Skatinti ir remti savanorišką socialinių paslaugų teikimą ir jų efektyvų naudojimą.

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai
Planą rengė rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, kuris yra
atsakingas už socialinių paslaugų planavimą ir jų organizavimo administravimą, vedėja Leonora
Pocevičiūtė ir socialinių paslaugų koordinatorė Virginija Ratkevičienė.
Rengiant planą duomenis teikė ir aptarimuose dalyvavo savivaldybės administracijos
Biudžeto ir turto, Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai, Šakių socialinių paslaugų centro,
seniūnijų, bendruomenių, neįgaliųjų asociacijų ir kiti socialines paslaugas teikiančių įstaigų
atstovai.

II. BŪKLĖS ANALIZĖ
4. Savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės padėties įvertinimas
Šakių rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas pietvakarių Lietuvoje,
pasienyje su Kaliningrado sritimi. Rajono savivaldybės teritorija - 1453 km2, ją sudaro 3 miestai Kudirkos Naumiestis, Gelgaudiškis, Šakiai, 8 miesteliai - Barzdai, Griškabūdis, Kriūkai, Lekėčiai,
Lukšiai, Sintautai, Žemoji Panemunė ir Žvirgždaičiai, 533 kaimai. Rajone yra 14 seniūnijų, kurių
išsidėstymas pavaizduotas 1 paveiksle.
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1 paveikslas

Šakių savivaldybėje 2015 m. metų pradžioje gyveno 30342 žmonės, iš jų – 29,8 %
(mieste ir 70,2 % kaime. Lietuvoje šie rodikliai tokie: miestuose gyvena 67,2 % gyventojų,
kaimuose – 32,8 %. Rajono savivaldybėje palyginus su Lietuvos rodikliais kaimo gyventojų
procentas yra didesnis, dėl to ir socialinių įstaigų kūrimas orientuotas į kaimiškąją teritoriją.
Gyventojų tankumas Šakių rajone – 21,2 žmonės viename kvadratiniame kilometre.
Gyventojų skaičiaus kitimas rajono savivaldybėje

Šakių raj.
savivaldybė
Marijampolės
apskritis
Iš
viso
Lietuvoje

1 lentelė
2015 m. 2015 m. palyginus
pradžioje
su 2012 m., proc.
30342
94,6

2012 m.

2013 m.

2014 m.

32052

31402

30861

159447

156455

154084

151848

95,2

3007758

2971905

2943472

2921920

97,1

Šaltinis. 2015-03-20 www.stat.gov.lt

Pensinio amžiaus gyventojų proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
2 lentelė
Šaltinis. 2015-03-20 www.stat.gov.lt

Šakių raj. sav.
Marijampolės apskritis
Iš viso Lietuvoje

Pensinio amžiaus gyventojų proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
2012 m.
2013 m.
2014 m.
22,6
24,5
24,3
22,5
22,5
22,5
22,4
22,4
22,4

5
Iš 2 lentelės duomenų matyti, kad rajono savivaldybėje pensinio amžiaus gyventojų
procentas nuo bendro gyventojų skaičiaus yra didesnis, negu Lietuvoje ar Marijampolės apskrities
savivaldybėse.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis
3 lentelė
Eil.
Nr.

Gyventojų skaičius Gyventojų skaičius
2013 m.
2014 m.
3
4

Rodiklis
1

2

1.

Gyventojų skaičius

31402

30861

iš jų:
1.1.

mieste

9203

9117

1.2.

kaime

22199

21744

18598

18400

7696

7520

2663

2663

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:
darbingo amžiaus gyventojai
pensinio amžiaus gyventojai
suaugę
amžiaus)

asmenys

su negalia

(be

pensinio

2.4.

vaikai

6037

5632

2.5.

vaikai su negalia, iš to sk.

145

149

25

24

su sunkia negalia
3.

Socialinės rizikos šeimos

188

169

4.

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

395

383

5.

Kiti demografiniai rodikliai1
Šaltinis. 2015-03-20 www.stat.gov.lt

Pensinio amžiaus gyventojai rajono savivaldybėje sudaro 24,3 % (2013 m.-24,5 %), suaugę
neįgalūs asmenys – 8,5 % (2013 m. -8,5 %), vaikai – 18,2 (2013 m.-19,2 %), taigi, net 51,0 %
(2013 m. – 52,2 %) rajono savivaldybės gyventojų nedalyvauja ar dalyvauja ne visišku pajėgumu
darbo rinkoje, neretai jiems reikalinga įvairi socialinė parama ar pagalba.
Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai
Įvertinus bendrąjį socialinį visuomenės padėties pjūvį ir socialinių rodiklių kaitos dinamiką,
galima apžvelgti šiandienos aktualijas, kurios sudaro prielaidas vertinti ir numatyti konkrečias
socialinių paslaugų teikimo veiklas.
IŠORĖS VEIKSNIAI

Politiniai veiksniai. 2006 metų liepos mėnesį patvirtintas Socialinių paslaugų įstatymas ir
poįstatyminiai aktai (metodikos, poreikių vertinimo tvarkos aprašai ir t.t.), kuriuose apibrėžiami
socialinių paslaugų pavadinimai, trukmės, dažnumai, paslaugų sudėtys, mokėjimas už paslaugas,
naujai patvirtinti socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 patvirtintos 2012–
2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės. Jose skatinamas perėjimas nuo
institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.
Gyventojų senėjimas. Socialinės apsaugos sistemai didelės įtakos turi socialiniai pokyčiai,
demografinė situacija. Pagrindiniai pastarųjų metų demografiniai pokyčiai: sumažėjęs
gimstamumas; neigiamas gyventojų prieauglis; tradicinės šeimos institucijos transformacija; dideli
migracijos srautai. Šių pokyčių pasekmė – gyventojų skaičiaus mažėjimas, demografinės
pusiausvyros praradimas. Gyventojų senėjimą didžiąja dalimi lemia gimstamumo mažėjimas ir
vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimas. Visuomenės demografinis senėjimas verčia peržiūrėti ir
naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius ir socialinėje srityje. Senstant
visuomenei, mažėja dirbančių žmonių skaičius, didėja socialinių paslaugų ir socialinės globos
poreikis, išlaidos socialinei apsaugai. Gyventojų senėjimas – sudėtingas reiškinys, sukeliantis
įvairių socialinių ir ekonominių pasekmių. Todėl būtina ieškoti būdų, kaip išvengti dėl gyventojų
senėjimo kylančių problemų ir pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurias atveria pailgėjęs
gyventojų amžius.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 737 patvirtintoje
Nacionalinėje gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijoje sakoma:
1.,,Būtina užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių gerovę, sveikatą, teikti jiems būtinas
socialines paslaugas“.
2. ,,Sukurti vyresnius žmones palaikančią ir leidžiančią jiems veikti gyvenimo aplinką –
reikiamą būsto, aplinkos pritaikymo ir kitokias sąlygas, kad net labai seni žmonės galėtų gyventi
nepriklausomai ir savarankiškai, taip pat užkirsti kelią vyresnių žmonių diskriminavimui ir
prievartai, ypač pasirūpinti specifinėmis vyresnio amžiaus moterų problemomis.“
Siekiant įgyvendinti šio nutarimo tikslus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A1-209 patvirtintas nacionalinės demografinės
(gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės srityje įgyvendinimo 2015 metų veiksmų planas.
Jame numatyti veiksmai, kuriais bus padidintos galimybės kiekvienam šalies gyventojui, norinčiam
ir galinčiam dirbti, bet kuriuo gyvenimo etapu užsidirbti pragyvenimui laisvai pasirenkamu darbu,
numatomi užimtumo didinimo 2014-2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos
plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204
"Dėl Užimtumo didinimo 2014-2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo". Veiksmai, susiję su palankesnės aplinkos verslumui skatinti ir verslui plėtoti kūrimu,
numatyti Verslumo veiksmų plano įgyvendinimo Lietuvoje 2014-2020 m. priemonių plane.
Rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, vyrauja senyvos visuomenės tipas, ryškėja įvairios
socialinės grupės, kurioms yra didelis poreikis gauti socialines paslaugas. Pensinio amžiaus
gyventojai rajono savivaldybėje sudaro 24,3 %, suaugę neįgalūs asmenys –8,6 %.
Sparčiai senstant visuomenei, darbingo amžiaus gyventojams tenka išlaikyti vis daugiau
senyvo amžiaus žmonių: didėja pensijų fondas, sparčiai plečiasi medicininės priežiūros ir specialaus
socialinio aptarnavimo poreikis.
Neįgaliųjų asmenų skaičius Šakių savivaldybėje
4 lentelė
Rodiklio pavadinimas

2013
m.

2014
m.

Neįgalių gyventojų skaičius

5181

5361

Darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius

2663

2663

Neįgalių vaikų skaičius

145

149

Iš jų:

Neįgalūs pensinio amžiaus asmenys, kuriems nustatytas:
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Didelių specialiųjų poreikių lygis

889

1030

Vidutinių specialiųjų poreikių lygis

1375

1410

Nedidelių specialiųjų poreikių lygis

109

109

Šaltinis. 2015-03-20 www.stat.gov.lt

Nustatytas specialiųjų poreikių lygis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316 patvirtintomis Specialiųjų
poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, gyventojams yra nustatomas
specialiųjų poreikių lygis.
2014 metais priimti dokumentai iš 469 pensinio amžiaus asmenų, jiems nustatyta: 411 –
didelių specialiųjų poreikių lygis, 58 - vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
2014 metais iš 116 darbingo amžiaus asmenų priimti dokumentai dėl slaugos tikslinės
kompensacijos skyrimo ir iš 213 darbingo amžiaus asmenų priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės
kompensacijos skyrimo.
Įvertintas poreikis įvairioms paslaugoms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 patvirtintu Asmens
(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, Senyvo amžiaus asmens
bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika ir Šakių rajono
savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl asmens (šeimos) socialinių
paslaugų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ per 2014 m. nustatytas socialinių
paslaugų poreikis:

pagalbai namuose – 32 asmenims;

dienos globai asmens namuose – 21 asmeniui;

ilgalaikei socialinei globai –51 asmeniui;

dienos socialinei globai institucijoje – 1 asmeniui.
Socialinė rizika. Tai yra veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus
patirti jiems socialinę atskirtį: suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus
stoka ar nebuvimas; vaikų visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo
sąlygų neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis
įsitraukti į nusikalstamą veiką; piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis,
alkoholiu, priklausomybė nuo azartinių lošimų, alkoholio; elgetavimas, valkatavimas, skurdas ir
benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.
Socialinės rizikos šeimų ir jose gyvenančių vaikų skaičius

Socialinės rizikos šeimos, vnt.
Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose, vnt.

2012 m.
209
444

2013 m.
188
395

5 lentelė
2014 m.
169
383

Vaiko teisų apsaugos skyriaus duomenys

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, kurias teikia socialiniai darbuotojai
darbui su rizikos šeimomis, leido sumažinti socialinės rizikos šeimų skaičių. Socialinės rizikos
šeimų skaičiaus sumažėjimą įtakojo ir tai, kad daugėja išvykstančių šeimų į užsienį, dalis šeimų
išvyksta gyventi į kitas savivaldybes, vaikai tampa pilnamečiais,
2014 m. iš socialinės rizikos šeimų sąrašo buvo išbrauktos 38 (2013m.- 34) šeimos, naujai
įrašyta 18 (2013m. - 13) šeimų.
Per 2014 m. laikina globa (rūpyba) nustatyta 34 vaikams (2013 m. -57 vaikams).
Rajono savivaldybės socialinių paslaugų sistemos stiprybių, silpnybių, galimybių ir
grėsmių (SSGG) analizė:
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Stipriosios pusės:
aukšta socialines paslaugas administruojančių darbuotojų kvalifikacija – žinios ir patirtis;
bendradarbiavimas su kitais savivaldybės skyriais, seniūnijomis, globos įstaigomis ir
kitomis institucijomis;
platus nevyriausybinių organizacijų sektorius teikiant socialines paslaugas;
sparčiai išaugusi socialinių paslaugų įvairovė Šakių rajone, padidėjęs savivaldybės, kaip
pagrindinės socialinių paslaugų organizatorės, bei socialinių darbuotojų vaidmuo organizuojant ir
teikiant socialines paslaugas;
sukaupta duomenų bazė apie neįgalius asmenis, socialinės rizikos šeimas, globojamus bei
įvaikintus vaikus;
pakankamai glaudus bendradarbiavimas tarp vietos valdžios ir socialines paslaugas
teikiančių institucijų;
vieninga apskaitos sistema ir duomenų bazė (SPIS);
bendruomenių vaidmuo;
Silpnosios pusės:
nepakankamas socialinių paslaugų teikėjų partnerių (ypač nevyriausybinių organizacijų)
finansavimas ir žmoniškųjų išteklių stoka;
maži socialinės priežiūros paslaugas namuose teikiančių darbuotojų bei kitų socialinių
darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų atlyginimai;
nepakankama nevyriausybinių organizacijų darbuotojų kvalifikacija;
neaiški kvalifikacijos kėlimo sistema socialinio sektoriaus darbuotojams;
ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims, neturintiems gyvenamojo būsto;
nepakantus visuomenės požiūris į socialinės rizikos asmenis;
ne visa visuomeninė aplinka pritaikyta neįgaliesiems judėti.
Grėsmės:
darbo jėgos, ypač aukštos kvalifikacijos specialistų, emigracija;
blogėjanti demografinė situacija;
prognozuojamas tolesnis visuomenės senėjimas didina poreikį socialinių paslaugų išlaidoms
ir gali priversti santykinai mažinti socialines išmokas;
žema socialinę paramą gaunančių asmenų motyvacija reintegracijai į darbo rinką;
nepalankus visuomenės požiūris į socialinės rizikos grupėms priklausančius asmenis;
socialinis darbas tampa vis labiau rizikingas darbuotojų saugumui dėl didėjančio skaičiaus
socialinės rizikos asmenų ir kitų veiksnių.
Galimybės:
Išorinių finansavimo šaltinių pritraukimas;
Ekonomikos plėtra derinama su teisingai orientuota, asmens motyvaciją skatinančia
socialine ir užimtumo politika, suteikia galimybę žymiai sušvelninti ir ilgainiui išspręsti užimtumo,
aprūpinimo būstu, skurdo, socialinės atskirties, nepakankamo socialinės apsaugos lygio problemas;
Nevyriausybinis ir privatus sektorius gali būti sėkmingai panaudotas socialinių
paslaugų kokybinei plėtrai užtikrinti;
Gyventojų užimtumo mažėjimas ir nedarbo lygio didėjimas
Esant vis dar dideliam nedarbo lygiui, didelė dalis darbingo amžiaus žmonių yra neužimti.
Per 2014 m. Marijampolės TDB Šakių skyriuje buvo registruoti 2472 (2013m.- 3204)
ieškantys darbo asmenys, iš jų 2259 (2013 m. – 2929) – bedarbiai.
Bedarbių sudėtis:
moterų ...................................................................... 973 (1144)
vyrų ............................................................................1286 (1785)
kaimo gyventojų .........................................................1522 (1932)
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jaunimo iki 25 m. ........................................................466 (703)
vyresnių nei 50 m. .......................................................502 (527)
nekvalifikuotų .............................................................1010 (1272)
niekur nedirbusių .........................................................220 (289)
turinčių papildomo rėmimo požymį .............................1526 (1919)
*skliausteliuose pateikti duomenys palyginimui su 2013 m.
Kaip matome, bedarbių skaičius 2014 m. palyginus su 2013 m. sumažėjo 670 vnt.
2014 m. Marijampolės TDB Šakių skyriuje įregistruotos 1684 laisvos darbo vietos. Tai 88
laisvomis darbo vietomis mažiau nei 2013 m. (1772).
Bendras nedarbo lygis sumažėjo 1,2 procentais. 2014 m. buvo 11,5 procento, (2013 m.
buvo 12,7 procento).
Jaunimo nedarbo lygis sumažėjo 1,5 procentais. 2014 m. buvo 4,3 procentai, (2013 m. buvo
5,8 procentai).
Per 2014 m. įdarbinti 1766 ieškantys darbo asmenys, tai yra 71,4 procentai nuo visų per
metus registruotų ieškančių darbo asmenų. 2013 m. įdarbinta 1793 asmenų, 55,9 procentai nuo visų
per metus registruotų ieškančių darbo asmenų.
Kiti rodikliai:
Iš viso dalyvavo užimtumo priemonėse:
2014 m. - 3488 asmenys, 141,1 proc. nuo visų per metus registruotų ieškančių darbo
asmenų.
2013 m. - 3368 asmenys, 105,1 proc. nuo visų per metus registruotų ieškančių darbo
asmenų.
Iš jų aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse: 2014 m. – 873 asmenys (35,3proc.), 2013
m.- 984 asmenys (30,7 proc.)
Bedarbių skaičius Marijampolės apskrityje
6lentelė
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Vilkaviškio skyrius

Šakių skyrius

Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriaus duomenys

Marijampolės skyrius: 2014 m.- 7370; (2013 m.-8227)
Vilkaviškio skyrius:
2014 m. - 3897; (2013 m. -4808)
Šakių skyrius:
2014 m.- 2259; (2013 m. -2929)
Nedarbo lygis Šakių skyriuje 2014 m.
7 lentelė
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MĖNESIAI

Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriaus duomenys

Bendras nedarbo lygis 2014 m. buvo 11,5 procento, (2013 m. buvo 12,7 procentų).
Gimstamumo, mirtingumo, migracijos ir kt. rodikliai Šakių rajone
8 lentelė
Rodikliai

Rajono savivaldybėje

Lietuvoje
2011 m.
34385
10,0

2012 m.
34068
10,2

2013 m.
30858
10,1

2014 m.
31276
10,6

2011 m.
317
9,7

2012 m.
341
10,6

2013 m.
312
9,9

2014m
282
9,1

41037
13,5

40914
13,6

41556
14,0

40253
13,7

527
16,2

531
16,6

534
17,0

524
17,0

Neto migracija

-38178

-21257

-16748

-12327

-383

- 391

-333

-293

Ištuokų sk.

10341
3,4

10399
3,5

9914
3,4

9843
3,3

97

Gimusiųjų sk.
Gimusiųjų sk. 1000
gyv.
Mirusiųjų sk.
Mirusiųjų sk. 1000
gyv.

Ištuokų sk. 1000 gyv.

110
87
99
3,0
3,4
2,8
3,2
Šaltinis. 2015-03-20 www.stat.gov.lt

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius
9 lentelė
Rodikliai

Rajono savivaldybėje

Lietuvoje
2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2011 m.

Socialinės
pašalpos
gavėjų sk.

221062

221922

190009

140114

3097

Išlaidos,
tūkst.. Lt.

612272,7

599483,3

508162,7

-

2012 m.
3604

7562,3

8584,1

2013 m.
3154

2014
m.
2466

7652,9

5921,4

Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius savivaldybėje mažėja Šį mažėjimą sąlygojo sumažėjęs
bedarbių skaičius, padidėjęs įdarbintų asmenų skaičius. Nuo 2014 m. sausio 1 d. socialinių pašalpų
mokėjimas, kaip savarankiška funkcija, perduotas savivaldybėms. Šios funkcijos įgyvendinimui
savivaldybės mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė. Kiekvienoje seniūnijoje sudarytos
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Paramos teikimo komisijos. Jos svarsto išskirtinius asmenų prašymus socialinėms pašalpoms,
kurios neskiriamos bendra tvarka. Dalis asmenų patys nesikreipia, nes už gaunamą socialinę pašalpą
reikia dirbti visuomenei naudingus darbus.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius savivaldybėje mažėja ir 2015 metais.
Iš visų socialinėms pašalpoms skirtų lėšų per 2014 m. sutaupyta 1,7 mln. litų.
2014 m. savivaldybėje toliau vykdoma lėšų pervedimo socialinės rizikos šeimoms į
socialines korteles programa, bendradarbiaujant su UAB ,,Gulbelė“. Tokiu būdu sėkmingai
sprendžiama daugelį metų besitęsianti socialinių išmokų panaudojimo rizikos šeimose, lėšų
saugojimo seniūnijose problema. 2014 m. iš seniūnijų gauti 115 prašymų su rekomendacijomis dėl
išmokų asmenims pervedimo į socialines korteles.
Migracija
Tai sudėtingas daugiaplanis reiškinys, turįs poveikio ekonominiams, socialiniams,
demografiniams bei etniniams procesams. Būtent dėl migracijos daugėja tėvų paliktų vaikų, vaikai
išvykdami palieka vienus savo senus tėvus. Dėl to didėja socialinių paslaugų poreikis šiems
asmenims.
Šakių rajono gyventojų migracija 2012-2014 m.
10 lentelė
Vidaus ir tarptautinė migracija
Atvyko
Išvyko
Neto migracija

596
987
-391

2013 m.
668
1001
-333

757
1050
-293

Tarptautinė migracija
Atvyko
Išvyko
Neto migracija

114
256
-142

123
273
-150

162
231
-69

2012 m.

2014 m.

Šaltinis. 2015-03-20 www.stat.gov.lt

Lietuva ES šalių kontekste
Valstybė
Airija

Neto migracija (1000 gyventojų)
-7.6

Lietuva

-7.1

Latvija

-5.8

Graikija

-4

Portugalija

-3.6

Ispanija

-3

Estija

-2.8

Kipras

-0.7

Bulgarija

-0.3

Lenkija

-0.2

Slovėnija

0.3

Slovakija

0.6

Prancūzija

0.6

Rumunija

0.8

Nyderlandai

0.8
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Čekija

1

Vengrija

1.6

Jungtinė Karalystė

2.5

Danija

3

Suomija

3.3

Belgija

4.3

Vokietija

4.9

Austrija

5.2

Švedija

5.4

Italija

6.2

Malta

7.4

Liuksemburgas

18.9
Šaltinis: Eurostatas, 2014-06-02 duomenys

Dėl migracijos daugiausia prarandama darbingo amžiaus gyventojų. Lietuva šiuo metu ES yra viena
iš pirmaujančių pagal emigravusių šalies gyventojų skaičių. Lietuvos neto migracija 2014 m. 12327.
Žemas gimstamumo ir gana aukštas mirtingumo lygis, migracijos srautai turi įtakos visuomenės
išsibalansavimui ir gyventojų demografinės elgsenos kaitai, kuri dažnai nėra pozityvi –
minimizuojama demografinė elgsena (šeima, vaikai, švietimas), maksimizuojami socialiniai
padariniai.

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros rajono savivaldybėje analizė
Rajono savivaldybėje socialinių paslaugų infrastruktūra yra plėtojama atsižvelgiant į
gyventojų poreikius. Dabartiniu metu socialinės paslaugos savivaldybės gyventojams yra teikiamos
šiose institucijose:
11 lentelė
Eil.
Nr.
1.

Socialinių
paslaugų įstaigos
tipas pagal žmonių
socialines grupes
Socialinės
globos namai

Socialinių paslaugų įstaigos
pavadinimas
Kukarskės globos namai
VšĮ Šakių vaikų globos namai

Pavaldumas
Šakių
savivaldybės taryba
Steigėjų taryba

Vietų (gavėjų)
skaičius
iš
iš jų
viso
finansuoja
savivaldybė
45
45
48

44

Kudirkos Naumiesčio parapijos
socialinės pagalbos centras

Kudirkos Naumiesčio
parapija

50

26

Šakių parapijos VšĮ „Vaikų ir
jaunimo centras“ globos namai
Didvyžių socialinės globos namai

Šakių Šv. Jono
Krikštytojo parapija
Valstybiniai soc.
globos namai

15

11

Ilguvos socialinės globos namai

Valstybiniai soc.
globos namai
Valstybiniai soc.
globos namai
Valstybiniai soc.

Suvalkijos socialinės globos namai
Marijampolės

specialieji

globos

300

6

75

7

185

4

41

3

13
namai
Padvarių socialinės globos namai
VšĮ Globos ir priežiūros centras
Skemų socialinės globos namai
Prienų globos namai
2.

3.
4.

5.
6.

Šeimynos

Laikino
gyvenimo namai
Dienos
socialinės globos
centrai

Savarankiško
gyvenimo namai
Socialinės
priežiūros centrai

Lekėčių šeimyna
G. Dobilevičiūtės šeimyna
I. Leleivienės šeimyna
D. Jasiukynienės šeimyna
Moterų namai – krizių centras
Sutrikusio intelekto asmenų dienos
užimtumo centras prie VĮ Šakių vaikų
globos namų
Gelgaudiškio
specialiosios
mokyklos neįgaliųjų dienos užimtumo
centras
VšĮ „Vilties žiedas“
Lekėčių bendruomenės fondo vaikų
dienos centras
Gelgaudiškio bendruomenės centro
„Atgaiva“ vaikų dienos centras
Kudirkos
Naumiesčio
bendruomenės vaikų dienos centras

7.
8.

Bendruomenin.
įstaigos
Kitos socialinių
paslaugų įstaigos

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių dienos
centras „Šypsenos“
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių dienos
centras Sintautų sen. „Aš mokausi
augti“
Griškabūdžio sen. vaikų dienos
centras
Lukšių vaikų dienos centras
Šakių neįgaliųjų draugijos Kudirkos
Naumiesčio bendruomenės neįgaliųjų
dienos centras
Šakių žmonių su negalia sąjungos
Janukiškių neįgaliųjų dienos centras
Žmonių su negalia sąjungos Šakių
dienos centras
Šakių socialinių paslaugų centras

globos namai
Valstybiniai soc.
globos namai

Prienų
savivaldybė

raj.

211

1

30

1
1
1

210
6
6
8
9
12

Steigėjas – 5
fiziniai asmenys
Steigėjų taryba
Šakių
rajono
savivaldybės taryba

1 et.
1 et.
1 et.
1 et.

11

11

14

12

16
Lekėčių
bendruomenė
Gelgaudiškio
bendruomenės
centras „Atgaiva“
Kudirkos
Naumiesčio
bendruomenė
VšĮ
„Gelbėkit
vaikus“
VšĮ
„Gelbėkit
vaikus“

23

Griškabūdžio sen.

35

15

20

26
15

Lukšių seniūnija
Šakių neįgaliųjų
draugija

15
152

Šakių žmonių su
negalia sąjunga
Šakių žmonių su
negalia sąjunga

302

Šakių

175

savivaldybės

589

45,55

taryba;
UAB Dalios Zaleskienės
ambulatorija
VšĮ Šakių vaišnavų kultūros centro
labdaros valgykla

privati
privati

20

7,6

20

Šakių socialinių paslaugų centras. Centras, vadovaudamasis teisės aktais, Šakių savivaldybės
tarybos sprendimais, Centro įstatais, savo veiklą vykdo nuo 2007 m. balandžio 1 d.
Centre teikiamos šios paslaugų grupės: informavimo, konsultavimo, pagalbos į namus,
aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis. Centras nuomoja techninės pagalbos priemones,
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aprūpina būtiniausiais daiktais, čia teikiamos specialiojo transporto paslaugos.
Kas metai Šakių rajone daugėja pensinio amžiaus bei neįgalių gyventojų, stokojančių
artimųjų pagalbos, gyvenančių atokiose kaimo vietovėse, kuriems reikalinga valstybės skiriama
socialinė pagalba, paslaugos į namus.
Pagalbos į namus paslaugos organizuojamos ir teikiamos 14 Šakių rajono seniūnijų. Šias
paslaugas rajone teikia 38 socialinių darbuotojų padėjėjai (16,25 etatų). Vienam socialinio
darbuotojo padėjėjui priklausomai nuo aplinkybių (seniūnijos dydžio, atstumo tarp gavėjų, asmens
savarankiškumo, artimųjų galimybės suteikti pagalbą) vidutiniškai tenka 4 paslaugos gavėjai.
Pagalba į namus teikiama atsižvelgiant į individualius asmens interesus ir poreikius, nuolat
vertinant teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą asmens (šeimos) galimybėms ir gebėjimams
rūpintis asmeniniu gyvenimu. Įvertinus kliento savarankiškumą ir asmens poreikį socialinėms
paslaugoms, yra teikiamos šios paslaugos: buto tvarkymas, asmens higienos ir priežiūros paslaugos,
maisto pirkimas ir ruošimas, buto nuomos, komunalinių mokesčių mokėjimas, gydytojo
iškvietimas, nupirkimas vaistų, skalbimas, patalynės keitimas, ūkinių darbų organizavimas ir kitos
paslaugos.
2014 m. pabaigoje pagalbos namuose ir dienos socialinės globos paslaugos į namus buvo
teikiamos 175 asmenims.
Pagalbos namuose paslaugų gavėjai 2014 metais (nuo metų pradžios pagal sąrašą)
12 lentelė
Lankomo asmens kategorija
Vyrai
Pagyvenę, neįgalūs žmonės, pensinio amžiaus
žmonės
Neįgalūs darbingo amžiaus asmenys
Probleminės šeimos

2014 metai
Moterys

Iš viso

14

105

119

1
-

7
4

8
4 šeimos,
12 vaik.

Šakių socialinių paslaugų centro duomenys

2013 m. gegužės 8 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Integralios pagalbos namuose plėtra
Šakių rajone“. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Bendra projekto vertė –
518 637 eurai(1 790 750 Lt), tame skaičiuje 344 865,04 eurų, (1 190 750,00 Lt.) iš finansuojama iš
ES struktūrinių fondų, 173 772 eurai (600 000 Lt)iš savivaldybės biudžetui skirtų valstybės tikslinių
dotacijų.
Projekto pareiškėja – Šakių rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai
- savivaldybės BĮ Šakių socialinių paslaugų centras ir UAB D. Zaleskienės ambulatorija. 2014 m.
pabaigoje Šakių socialinių paslaugų centras integralią pagalbą teikė 32 asmenims, UAB
D. Zaleskienės ambulatorija-20 asmenų. Šiuo projektu yra išplėstos dienos socialinės globos
paslaugos asmens namuose. Įgyvendinant projektą socialinės paslaugos teikiamos suderinus jas su
asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra. Tai padeda asmenims su sunkia
negalia kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti socialinius ryšius su šeima ir
visuomene. Tokiu būdu neįgalūs asmenys išvengia institucinės globos, o jų šeimos nariai gali dirbti.
Projekto lėšomis įdarbinta 19 etatų slaugos darbuotojų (3 slaugytojai, 14 slaugytojų
padėjėjų, 2 masažistai).
Socialinių paslaugų centre teikiama socialinė pagalba rizikos šeimoms ir jose augantiems
vaikams. 2014 m. centre paslaugos buvo teikiamos 4 šeimoms, kuriose gyvena 12 vaikų.
Daugelyje šių šeimų vyrauja nedarbas, ekonominiai nepritekliai, girtavimas, vaikų
nepriežiūra, apleista buitis, nemaži įsiskolinimai už komunalines paslaugas, socialinių poreikių
netenkinimas. Savo elgesiu, neturėdami darbo bei pakankamų pajamų, tėvai neužtikrina vaikų
socialinio išprusimo.
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Šeimoms teikiamos tarpininkavimo, informavimo bei konsultavimo paslaugos, ugdomi
socialiniai įgūdžiai, teikiama pagalba perkant produktus. Vienas pagrindinių Centro uždavinių –
kartu su šeimos nariais pirkti būtiniausius produktus, padėti tvarkyti finansinę apskaitą.
Pagalbos į namus paslaugos apmokamos pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.
Šakių socialinių paslaugų centre teikiamos specialiojo transporto paslaugos. 2014 metais
transporto paslauga pasinaudojo 195 asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Šakių rajone. Dažniausiai
minimi asmenys transporto paslauga naudojosi Šakių mieste ir rajone. Retkarčiais transporto
paslauga naudojosi vykti į Kauno klinikas, Neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnybos
Marijampolės teritorinį skyrių, Druskininkų bei Birštono reabilitacines sanatorijas, socialinės
globos įstaigas ir kita.
Kukarskės globos namai.
Šiuose namuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos
paslaugos: apgyvendinimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, gyvenimo
įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo, asmeninės higienos, maitinimo, sveikatos
priežiūros ir kt. 2014 m. globos namuose gyveno vidutiniškai 42 gyventojai (metų pabaigoje - 45)
Per metus globos namuose apsigyveno 8 rajono gyventojai. Globos namuose asmenims pagal jų
poreikį teikiamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos, veikia biblioteka, lankosi kunigas,
norintys gali dalyvauti darbinės terapijos užsiėmimuose, vyksta kultūriniai renginiai.
Ilgalaikės globos paslaugas teikia Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos
centras ir Šakių parapijos VšĮ „Vaikų ir jaunimo centras“ globos namai.
Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centre savivaldybė finansuoja išlaikymą 26
asmenims (11 – iš savivaldybės biudžeto lėšų, 15- iš savivaldybei skiriamų valstybės tikslinių

dotacijų). 2014 m. užbaigta globos namų pastatų modernizavimas pagal globos įstaigų
licencijavimo reikalavimus ir veiklą pradėjo naujas korpusas asmenims su specialiuoju slaugos
poreikiu.
Šakių parapijos VšĮ „Vaikų ir jaunimo centras“ globos namuose savivaldybė finansuoja
išlaikymą 11 asmenų (3 – iš savivaldybės biudžeto lėšų, 8- iš savivaldybei skiriamų valstybės
tikslinių dotacijų).
Iš savivaldybės biudžeto 2014 m. šioms įstaigoms skirta 192,03 tūkst.
Lt. specialiųjų tikslinių dotacijų asmenų su sunkia negalia globai organizuoti.
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos Šakių rajono gyventojams yra teikiamos ir valstybiniuose
Ilguvos, Didvyžių, Suvalkijos, Padvarių, Skemų, Prienų socialinės globos namuose,
Marijampolės specialiuose globos namuose, VšĮ Globos ir priežiūros centre. Šiuo metu iš
savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos 6 asmenims, gyvenantiems Didvyžių, 7 Ilguvos, 1 Padvarių,
3 Marijampolės specialiuose, 4 Suvalkijos , 1 Prienų , 1 Skemų socialinės globos namuose , 1 VšĮ
Globos ir priežiūros centre išlaikyti.
VšĮ Šakių vaikų globos namai. VšĮ Šakių vaikų globos namuose 2014 m. gyveno 30 - 44
vaikai. Dauguma vaikų augo mažas pajamas gaunančių arba bedarbių, nepilnose šeimose, namuose
patyrė smurtą, matė girtaujančius ir smurtaujančius tėvus. Globos namams už kiekvieną globojamą
vaiką skiriamos 4 BSI dydžio globos išmokos. Globos namuose teikiamos ilgalaikės ir
trumpalaikės socialinės globos paslaugos.
2014 metais užbaigti naujų globos namų, pritaikytų socialinės globos teikimui šeimyniniu
principu, statybos darbai, įsigyta licencija.
Tokias pačias paslaugas teikė ir rajone esančios Lekėčių, G. Dobilevičiūtės, D.
Jasiukynienės, I. Leleivienės šeimynos.
Šeimynose už kiekvieną globojamą vaiką buvo skiriama 4 BSI dydžio globos išmoka ir 4
BSI dydžio tikslinis priedas, šeimynos dalyviams mokamas patvirtinto dydžio atlyginimas.
Šeimynos turi juridinio asmens statusą.
Vaikų dienos centrai teikia socialinės priežiūros paslaugas nepasiturinčių ir socialinės
rizikos šeimų vaikams.
Lekėčių bendruomenės fondo vaikų dienos centras;
Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ vaikų dienos centras;
Kudirkos Naumiesčio bendruomenės vaikų dienos centras;
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių padalinys;
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VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių padalinys Sintautų sen.;
Griškabūdžio seniūnijos vaikų dienos centras;
Lukšių vaikų dienos centras.
Centrų finansavimas remiasi projektine veikla, kurios pagrindinis rėmėjas yra Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija. Vaikų dienos centruose teikiamos šios paslaugų grupės:
1. maitinimo organizavimas,
2. psichologinis konsultavimas (individualūs pokalbiai),
3.sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių
problemų, mažinant socialinę atskirtį),
4. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
5. asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
6.pagalba ruošiant pamokas, bendradarbiavimas su mokytojais ir socialiniais pedagogais,
7. individualus darbas su tėvais ir kitais šeimos nariais.
Sutrikusio intelekto asmenų dienos užimtumo grupė prie VšĮ Šakių vaikų globos namų
Prie VšĮ Šakių vaikų globos namų 2009 metais įsteigtame Dienos užimtumo centre
sutrikusio intelekto asmenims teikiamos dienos socialinės globos paslaugos: tai informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir kt. Asmenys maitinami, ugdomi jų higienos, darbiniai,
bendravimo, meniniai įgūdžiai, mokosi kompiuterinio raštingumo, dalyvauja kultūriniuose
renginiuose, įvairiose sportinėse varžybose.
Taip pat surengtos parodos Šakių rajono savivaldybėje, Ritinių bendruomenės centre,
Briedžių bendruomenės centre, Zanavykų krašto muziejuje. Gruodžio mėnesį įvyko spektaklio
„Skrido angelo daina puošta svajonėmis“ premjera, dalyvauta kalėdinių rankdarbių mugėse
Šakiuose, Jurbarke ir Vilkaviškyje.
2014 metais Dienos užimtumo centrą lankė 10 neįgaliųjų, turinčių sunkią negalią ir 1 asmuo
iš dalies darbingas. Į dienos centrą neįgalieji atvežami ir po užsiėmimų parvežami namo įstaigos
transportu.
Nuo 2015 m. balandžio mėn. 1d.už dienos socialinės globos paslaugas yra mokama ir 15
proc. asmens pajamų dydžio.
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Dienos užimtumo centras
Dienos užimtumo centras veiklą pradėjo nuo 2012 metų. Centre teikiamos dienos socialinės
globos paslaugos sutrikusio intelekto asmenims. 2014 m. centrą lankė 12 negalią turinčių asmenų.
Čia vykdomos šios veiklos: individualus darbas su centro lankytojais; darbas su centro lankytojų
šeimomis; dienos darbinis užimtumas; sportiniai užsiėmimai; meninė, kūrybinė, muzikinė veikla;
socialinių įgūdžių lavinimas; maisto gaminimo pradmenų mokymas; neįgaliųjų žmonių
integravimas į visuomenę; ryšiai su visuomene; materialinės bazės turtinimas; informacinė
šviečiamoji veikla, taip pat informavo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo, užimtumo ir kitos
paslaugos.
Į dienos centrą neįgalieji atvežami ir po užsiėmimų parvežami namo įstaigos transportu.
Centro veikloje daugiausia dėmesio skiriama turiningam dienos užimtumui, integravimui į
visuomenę, tolerancijos skatinimui; todėl centro lankytojai mokėsi išklausyti vieni kitus, gamino
įvairiausius rankdarbius, lankėsi sporto salėje, dalyvavo įvairiose parodose ir konkursuose, šventė
šventes.
2014 metais vyko daug ir įvairių renginių: valstybinių švenčių minėjimai, „Šypsenos
diena“, piešinių konkursas, sportiniai, pažintiniai žygiai, susitikimas su gaisrininkais, religinių
švenčių paminėjimas.
Kovo mėnesį centras minėjo antrąjį gimtadienį. Centro lankytojai kartu su darbuotojomis
dainavo, šoko, vaišinosi tortu. Vyko tęstinis projektas „Eismo saugumas bendruomenėse 2013“,
kuriame dalyvavo ir centro lankytojai. Saugaus eismo projekto vykdytojos pasidžiaugė, kad
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vasaros atostogų metu centro lankytojai saugojo save, nepateko į eismo įvykius. Pedagogės priminė
kaip reikia eiti keliu, šalikele, įlipti į autobusą ir išlipus iš jo pereiti gatvę. Rudenį, kada ilgėja
tamsesnis paros laikas, labai svarbu dėvėti atšvaitus, kuriuos projekto vykdytojos išdalino
kiekvienam. Organizuotas susitikimas su gaisrininkais. Popietės metu ugniagesiai vaizdžiai
papasakojo mokiniams apie jų darbo specifiką, aptarė, kokius gelbėjimo darbus, be gaisrų gesinimo,
atlieka šios srities specialistai. Neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojai kartu su darbuotojomis
ir tėvais vyko į pažintinę – ekskursinę kelionę į Jūrų muziejų.
Specialaus transporto paslaugų teikimo tikslas – sudaryti sąlygas neįgaliesiems
integruotis į visuomenę; paskirtis – teikti transporto paslaugas neįgaliesiems ir kitiems asmenims,
kurie dėl sunkios ligos ar sužalojimo, senatvės negalios nepajėgūs patys vairuoti automobilį arba
motorinį vežimėlį ar naudotis bendruoju transportu.
Specialusis transportas naudojamas vykti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos
įmones, vykti sanatoriniam – kurortiniam gydymui, į medicininės – socialinės ekspertizės komisiją
pirminiam bei pakartotiniam neįgalumui nustatyti, neįgaliųjų ir jiems prilyginamų asmenų
aprūpinimui kompensacine technika bei jos remontui, buitinės pagalbos organizavimui,
aprūpinant vaistais, maistu, drabužiais, avalyne, įvairių didesnio svorio ir gabaritų remontuotinų
buitinių reikmenų pervežimui ir pan., išvykoms įvairiais asmeniniais reikalais, kultūriniams ir
laisvalaikio poreikiams tenkinti.
2014 metais specialiomis transporto paslaugomis naudojosi 1148 socialiai remtinų žmonių
bei neįgaliųjų. Specialaus transporto paslaugas Šakių savivaldybėje teikė 2 nevyriausybinės
organizacijos: Šakių žmonių su negalia sąjunga, Šakių neįgaliųjų draugija, Šakių Socialinių
paslaugų centras.
Savivaldybė iš biudžeto lėšų finansuoja šių transporto priemonių išlaikymą ir vairuotojų
etatus.
2014 m. 4 asmenims buvo pritaikytas būstas, iš viso už 48,64 tūkst. Lt. Iš jų – 28,64 tūkst.
Lt iš valstybės biudžeto, 20,00 tūkst. Lt – iš savivaldybės biudžeto. Vykstant darbams komisija ir
Socialinės paramos skyriaus specialistai kontroliavo atliekamų darbų kokybę, priėmė darbus,
Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM teikė ataskaitas apie panaudotas lėšas ir darbų
kokybę.
2014 metais paramai maisto produktais gauti iš intervencinių atsargų rajono savivaldybėje
kreipėsi 5341 labiausiai nepasiturintys rajono gyventojai. Paramą gavo 3 kartus per metus. Buvo
organizuotas produktų parvežimas, paskirstymas seniūnijoms, iš viso per metus išdalintos 58 tonos
9 pavadinimų maisto produktų. Teiktos ataskaitos VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos reguliavimo agentūrai.
.
Aktyvūs partneriai, teikiant socialines paslaugas rajono savivaldybėje, yra nevyriausybinės
organizacijos. Vienos iš didžiausių nevyriausybinių organizacijų, yra Šakių žmonių su negalia
sąjunga bei Šakių neįgaliųjų draugija, kurios teikia bendrąsias, aprūpinimo būtiniausiais daiktais,
sociokultūrines ir kt. paslaugas. Šių dviejų draugijų iniciatyva įsteigti Kudirkos Naumiesčio,
Janukiškių ir Šakių dienos centrai, kurie tarnauja ne tik neįgaliesiems, bet ir kitiems bendruomenės
nariams. Didžiausia nevyriausybinių organizacijų pagalba vieni kitiems – tai psichologinės,
bendravimo, užimtumo, palaikymo paslaugos. Šias paslaugas teikia rajono Kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų draugija, aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šakių skyrius, cukriniu diabetu sergančiųjų
klubas „Linelis“, Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, sutrikusio intelekto
žmonių bendrija „Šakių Viltis“, pensininkų draugija „Bočiai“, Pagyvenusių žmonių ir antrojo
pasaulinio karo dalyvių draugija. 2005 m. rajone savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus iniciatyva įkurta rajono neįgaliųjų reikalų Koordinacinė taryba, kuri renkasi spręsti
neįgaliųjų reikalus kartą į ketvirtį kartu su politikais ir atsakingais savivaldybės darbuotojais.
Šakių rajono savivaldybės 2014 m. lapkričio 7 d. mero potvarkiu Nr. MT-58 patvirtinta
Šakių rajono viešosios aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams problemų sprendimo darbo grupė.
2011 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM perdavė savivaldybėms socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą ir įgyvendinimą.
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Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos ir vertinimo komisija ir jos darbo organizavimo
aprašas. 2014 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM projektams finansuoti skyrė 199,0
tūkst. Lt, iš savivaldybės biudžeto skirta 19,9 tūkst. Lt. Vertinimui buvo pateikti 9 projektai.
Įvertinus projektus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas lėšų
paskirstymas.
2015 m. toliau vykdoma ši veikla. Šiais metais Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM
projektams finansuoti skyrė 60677 eurus, iš savivaldybės biudžeto skirta 6068 eurai.
Vertinimui
buvo pateikti 9 projektai.
Projektų vykdymo metu teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:
Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir
atkūrimas;
Asmeninio asistento pagalba;
Užimtumas įvairiuose būreliuose ir klubuose;
Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose ir
klubuose;
Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose ir klubuose.
Per metus aplankytos organizacijos veiklų vykdymo vietose.
Lėšų paskirstymas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
finansuoti
13 lentelė
Eil.N
r.
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.

Pareiškėjo pavadinimas

2014 m.
tūkst.Lt

2015 m.
Eurais

55,0
11,9

15060
4199

24,0
45,0

6068
15060

15,0
24,0

5648
6806

Šakių rajono neįgaliųjų draugija
Lietuvos kurčiųjų
draugijos Kauno teritorinė valdyba
Viešoji įstaiga Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras
Šakių rajono žmonių su negalia sąjunga.
Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
Viešoji įstaiga Šakių vaikų globos namai dienos užimtumo centras
sutrikusio intelekto žmonėms
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šakių viltis“
Šakių sporto klubas „Audra“
Šakių rajono cukralige sergančiųjų klubas „Linelis“
Iš viso

22,0
5300
12,0
4404
10,0
4200
218,9
66745
Socialinės paramos skyriaus duomenys

Marijampolės apskrities Moterų namai – krizių centras.
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos krizių centre (laikino apgyvendinimo
įstaigoje) teikiamos smurtą šeimoje ar poroje patiriančioms, laikinai neturinčioms ar negalinčioms
gyventi savo namuose dėl krizės šeimoje ar šeimą ištikusios nelaimės, saugaus būsto neturinčioms
moterims ir jų šeimos nariams. Laikinai apgyvendintiems asmenims buvo teikiamos informavimo,
socialinės paslaugos, nemokamos teisinės, psichologinės konsultacijos. 2014 metais centras teikė
minimalias paslaugas. 2015 metais konkursą dėl paslaugų teikimo moterims, patyrusioms smurtą
šeimoje ar poroje, laimėjo Kauno moterų draugija.
Labai svarbią pagalbą rajone teikia jau daugiau nei 10 m. gyvuojantis anoniminių
alkoholikų klubas „Feniksas“.
Svarbią paramą rajone suteikė seniūnijose visuomenei naudingus darbus už gautą
socialinę paramą dirbę asmenys. Buvo atliekami įvairūs darbai, padedama seniems vienišiems
asmenims, socialinės rizikos šeimoms, neįgaliesiems, vyko aplinkos tvarkymo ir kiti darbai.
Asmenų, dirbusių visuomenei naudingus darbus, skaičius pagal seniūnijas
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14 lentelė
Eil.
Nr.

Seniūnija

Dirbusių asmenų

Pagrindiniai darbai

skaičius
2013 m.
301
83

2014 m.
247
104

1
2

Šakių seniūnija
Lukšių seniūnija

3

Plokščių seniūnija

40

40

4

Kriūkų seniūnija

43

54

5

Slavikų seniūnija

30

49

6
7
8

Sudargo seniūnija
Barzdų seniūnija
Lekėčių seniūnija

30
69
55

49
74
71

9
10
11
12
13
14

Sintautų seniūnija
Kudirkos Naumiesčio
Žvirgždaičių seniūnija
Griškabūdžio seniūnija
Gelgaudiškio seniūnija
Kidulių seniūnija

75
64
43
91
67
20

72
129
33
138
74
111

Tvarkė aplinką, krovė maisto produktus, valė sniegą.
Gamino malkas, remontavo patalpas, teikė pagalbą
senyvo amžiaus žmonėms, genėjo medžius, prižiūrėjo
gėlynus, šienavo pakeles, tvarkė šaligatvius, valė
sniegą.
Genėjo medžius, tvarkė aplinką, teikė pagalbą senyvo
amžiaus žmonėms.
Remontavo patalpas, valė sniegą, tvarkė aplinką,
kapines, padėjo senyvo amžiaus žmonėms;
Pagalba senyvo amžiaus žmonėms; Valė sniegą, tvarkė
aplinką.
Tvarkė aplinką, ruošė malkas, šienavo.
Tvarkė aplinką, teikė pagalbą senyvo amžiaus
žmonėms.
Tvarkė aplinką, skaldė malkas.
Tvarkė aplinką, kapines, genėjo medžius.
Valė sniegą, tvarkė aplinką.
Tvarkė aplinką, ruošė malkas.
Valė sniegą, tvarkė aplinką.
Valė sniegą, tvarkė aplinką.
Socialinės paramos skyriaus duomenys

Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo
savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis
2 paveikslas

Raudonais taškais - vaikų dienos centrai.
Žaliais taškais
- ilgalaikės socialinės globos paslaugų įstaigos suaugusiems asmenims.
Mėlynais taškais - ilgalaikės socialinės globos paslaugų vaikams įstaigos.
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Rudais taškais
Rožiniais taškais
Violetiniais taškais
Geltonais taškais

- nevyriausybinių organizacijų neįgaliųjų dienos centrai.
- dienos socialinė globa institucijoje.
- dienos socialinė globa asmens namuose.
- pagalbos namuose paslaugos.

Rajono savivaldybėje socialinių paslaugų tinklas gana tolygus: kai kurios socialines
paslaugas teikiančios įstaigos yra Šakių mieste, kitos - seniūnijose. Savivaldybėje yra siekiama, kad
būtų užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas visiems gyventojams. Tam yra naudojamos
specialaus transporto paslaugos, neįgalieji iš kaimiškų teritorijų yra atvežami į dienos centrus ir
parvežami iš jų. Tokiu būdu yra siekiama, kad įstaigos (ar teikiamos paslaugos) vieta nesąlygotų
klientų socialinės atskirties. Pagalbos namuose paslaugos yra teikiamos ir mieste, ir kaimiškų
seniūnijų gyventojams.
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, pradėjus vykdyti projektą ‚Integralios
pagalbos namuose plėtra Šakių rajone“, iš 14 seniūnijų teikiamos 11. Šios paslaugos neteikiamos
tik trijose seniūnijose – Slavikų, Kidulių ir Žvirgždaičių.
Iš 7 įsteigtų vaiko dienos centrų 6 yra įsteigti kaimiškose seniūnijose: Šakių – 1, po vieną
Kudirkos Naumiesčio, Gelgaudiškio, Lekėčių, Griškabūdžio, Lukšių seniūnijose. 2015 m. VšĮ
„Gelbėkit vaikus“ Šakių dienos centras vykdo 2 projektus: Šakių m., Sintautų seniūnijose.
Ilgalaikės socialinės globos paslaugų įstaigos suaugusiems, neįgaliems, pensinio amžiaus
asmenims išsidėsčiusios taip: Kukarskės globos namai – Kidulių seniūnijoje; parapijos globos
namai – Kudirkos Naumiestyje ir Šakiuose.
Ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams teikia VšĮ Šakių vaikų globos namai, kurie
yra Šakių seniūnijoje, Lekėčių šeimyna, kuri yra Lekėčių seniūnijoje, G. Dobilevičiūtės šeimyna –
Kudirkos Naumiestyje, D. Jasiukynienės šeimyna – Griškabūdyje, I. Leleivienės –Barzduose.
Darbinio užimtumo paslaugos sutrikusio intelekto ir kitokią negalią turintiems asmenims
teikiamos VšĮ Šakių vaikų globos namai Dienos užimtumo centre sutrikusio intelekto asmenims ir
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre.
Nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialines paslaugas, įsikūrusios Šakių mieste,
tačiau jų įsteigti dienos centrai Kudirkos Naumiestyje, Janukiškiuose (Žvirgždaičių sen.) teikia
paslaugas ir kaimiškųjų seniūnijų gyventojams.
Daugumos socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra yra gera, pastatai naujai statyti arba
naujai rekonstruoti, panaudojant lėšas, gautas dalyvaujant projektinėje veikloje, taip pat padedant
užsienio partneriams. Lėšomis prisideda ir rajono savivaldybė.
Socialinės paslaugos savivaldybėje yra orientuotos į šias pagrindines specialius poreikius
turinčių asmenų grupes:

Neįgalius ir vienišus asmenis;

Be tėvų globos likusius ir globojamus vaikus;

Socialinės rizikos šeimas ir šiose šeimose augančius vaikus;

Priklausomybes turinčius kitus socialinės rizikos asmenis.

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų
poreikio 2014 m. įvertinimas
15 lentelė
Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes

Eil.
Nr.

1.

Ilgalaikė socialinė globa (įskaitant
nevyriausybinių org.)

Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų
poreikis
įvertintas

nepatenkintas

51

4

21
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Trumpalaikė socialinė globa
Dienos socialinė globa institucijoje
Dienos socialinė globa asmens
namuose
Apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose
Pagalba į namus
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas institucijoje
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas asmens (šeimos) namuose
Laikina nakvynė
Kitos socialinės priežiūros paslaugos
Bendrosios socialinės paslaugos:

1

-

1

-

21

-

-

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1343

-

-

-

-

-

115

-

Sociokultūrinės paslaugos
Transporto organizavimas
Asmeninės higienos ir priežiūros
paslaugų
Aprūpinimas būtiniausiais daiktais
Maitinimo organizavimas

Kaip matyti iš 12 lentelės, rajono savivaldybėje 2014 m. nebuvo patenkintas poreikis
ilgalaikei socialinei globai 4 asmenims – dėl vietų trūkumo asmenų pasirinktose globos įstaigose.

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius
savivaldybėje
Šakių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - savivaldybės padalinys organizuojantis, administruojantis socialines paslaugas. Skyriuje dirba 7 darbuotojai. Socialines
paslaugas administruoja 2 darbuotojai.
Visi darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 darbuotojai įgiję magistro laipsnį.
Šakių sen. socialinė darbuotoja pasikėlė kvalifikacinę kategoriją į vyresniojo socialinio darbuotojo.
14 seniūnijų yra 30,75 socialinių darbuotojų etatų, 14 socialinių darbuotojų etatų tenka
darbui su socialinės rizikos šeimomis, 18,15 etato – su likusiomis asmenų grupėmis, socialinėmis
paslaugomis bei socialinėmis išmokomis.
Socialinių paslaugų teikimas rajone organizuojamas tokiu principu:
Paslaugos gavėjas ---- seniūnija-----savivaldybės administracija---socialines paslaugas
teikianti įstaiga-- paslaugos gavėjas
Asmuo, kuriam nustatomas socialinių paslaugų poreikis, kreipiasi į gyvenamosios vietos
seniūniją, kur pildo prašymą ir pateikia kitus reikalingus dokumentus. Seniūnija šiuos gavėjo
dokumentus pristato savivaldybės administracijai, kuri priima sprendimą dėl paslaugos teikimo ir
priėmus teigiamą sprendimą byla su asmens dokumentais nukreipiama į socialines paslaugas
teikiančią įstaigą.
Seniūnijų socialiniai darbuotojai aprūpinti transportu, kompiuteriais, programine įranga.
Šakių socialinių paslaugų centre yra 25,5 etatų socialinių darbuotojų padėjėjų etatų, 3
socialiniai darbuotojai; Kukarskės globos namuose dirba 10,5 etatų socialinių darbuotojų padėjėjai,
2 socialiniai darbuotojai; VšĮ Šakių vaikų globos namuose yra 5,0 socialinių darbuotojų etatai, 5
socialinių darbuotojų padėjėjų etatai, 1 etatas vyr. socialinio darbuotojo.
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8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa

apžvalga
2014 m. Šakių savivaldybės Socialinių paslaugų plane buvo numatyta daug priemonių,
kurios reikalingos socialinių paslaugų teikimui rajone.
Penkios organizacijos dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomame vaikų
dienos centrų projekte ir gavo finansavimą. Tai Gelgaudiškio bendruomenė „Atgaiva“, Kudirkos
Naumiesčio bendruomenė „Santaka“, Griškabūdžio seniūnija, Organizacijos „Gelbėkit vaikus“
Šakių skyrius, Lekėčių bendruomenė.
2014 m. sėkmingai veiklą tęsė sutrikusio intelekto asmenų dienos užimtumo centrai prie
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir VšĮ Šakių vaikų globos namų.
Užbaigti Plokščių socialinių paslaugų centro pritaikymo darbai. Nuo 2014 m. gruodžio
mėnesio VšĮ „Vilties žiedas“ padalinyje Mišrių socialinių paslaugų padalinyje pradėtos teikti šios
paslaugos:
apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
laikino apgyvendinimo paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų nariams.
Socialinės globos įstaigos BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, Kukarskės globos namai,
VšĮ Šakių vaikų globos namai, VšĮ Kudirkos Naumiesčio „Socialinės pagalbos centras“ įsigijo
licencijas, reikalingas socialinių paslaugų teikimui.
Sėkmingai vykdo veiklą labdaros valgykla, kurios veiklą organizuoja VšĮ Vaišnavų kultūros
centras. Per dieną pamaitinama apie 20- 30 Šakių miesto nepasiturinčių gyventojų. Esant poreikiui,
maistas nuvežamas į namus.
Vyko 2 pavasario ir rudens „Maisto banko“ akcijos, kurias vykdė 4 rajono įstaigos,
pasitelkdamos savanorius moksleivius.
Rasti trūkumai ir pastabos aptarti su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
Sėkmingai vykdomas savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus parengtas
projektas „Integralios pagalbos namuose plėtra Šakių rajone“. Projekto vykdytojai: UAB Dalios
Zaleskienės ambulatorijos 2 komandos – teikia paslaugas 20 rajono sunkią negalią turinčių asmenų;
Šakių socialinių paslaugų centro 3 komandų specialistai teikia paslaugas 30 rajono sunkią negalią
turinčių asmenų. Nuo projekto pradžios integralios pagalbos paslaugas gavo 75 asmenys, 68 šeimos
nariams suteiktos konsultacijos, sėkmingai baigė mokymus ir įgijo kvalifikacijos pažymėjimus 51
darbuotojas ir 7 savanoriai.
Kudirkos Naumiesčio profesinio rengimo centre toliau rengiami socialinių darbuotojų
padėjėjai.
Sėkmingai toliau įgyvendinama socialinių išmokų naudojimo socialinės rizikos šeimoms
per socialines korteles programa bendradarbiaujant su UAB „Gulbelė“.
Teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos, socialinės priežiūros,
piniginių išmokų teikimo socialinėmis paslaugomis rizikos šeimoms paslaugos.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų veiklos
koordinavimas leido žymiai pagerinti teikiamų paslaugų kokybę rajono neįgaliesiems asmenims.
Gerinant socialinį komandinį darbą, 2014 m. vyko 4 susirinkimai socialinio darbo
organizatoriams. Rugsėjo mėnesį organizuotas tarptautinis kvalifikacijos tobulinimosi seminaras
socialiniams darbuotojams Lenkija- Vokietija. Aplankytos 5 socialinių paslaugų įstaigos. Vyko 2
socialinių paslaugų įstaigų, dienos centrų, vadovų susirinkimai.
2014 m. spalio mėnesį vyko 2014 m. socialinių paslaugų plano rezultatų bei pasiūlymų
naujam 2015 m. planui aptarimas.
Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje šiek tiek perskirsčius
funkcijas tarp darbuotojų ir pareigybėje nustačius viešinimo priemonių funkciją, žymiai pagerėjo
rajono gyventojų informavimas apie vykdomas veiklas socialinėje srityje per vietines sklaidos
priemones.
Socialinės paramos skyrius planuoja ir pateikia poreikį valstybės tikslinėms dotacijoms,
skirtoms asmenų su sunkia negalia paslaugų teikimui. Pateikiame informaciją kaip kito šis poreikis
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per keletą paskutinių metų:
Valstybės tikslinių dotacijų panaudojimas paslaugų teikimui

Tūkst.Lt.

2010 m.
333,1

2011m
520,5

2012m.
739,9

2013m.
810,2

16 lentelė
2014m.
1 075,9

III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys
Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmens namuose;
Dienos globos paslaugų teikimas institucijoje sutrikusio intelekto asmenims;
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo reorganizavimas rizikos
šeimoms;
Labdaros valgyklos paslaugų plėtra;
Laikino atokvėpio tarnybos paslaugos;
Savanoriškos veiklos reglamentavimas ir tobulinimas rajone;
Dienos užimtumo ir savarankiško gyvenimo paslaugos neįgaliesiems ir pensinio amžiaus
asmenims;
Teikiant socialines paslaugas rajone pritraukti privačią iniciatyvą; toliau plėsti
bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis šias paslaugas;
Kelti socialinių darbuotojų kvalifikaciją rajone, artinant mokymo priemones prie darbuotojų
gyvenamosios vietos.

10 . Priemonių planas
17 lentelė
1 tikslas. Socialinės infrastruktūros plėtra
Uždaviniai

Priemonės

1.1. Išplėsti
socialines
paslaugas
teikiančių
institucijų
tinklą .

1.1.1.
Svarstyti
galimybes įsteigti
laikino atokvėpio
tarnybą.

1.2. Plėsti
įstaigų,
teikiančių
dienos
socialinę
globą, tinklą

1.2.1. Svarstyti
galimybes dėl
dienos socialinės
globos paslaugų
teikimo
institucijoje
sutrikusio
intelekto
asmenims
Griškabūdžio –
Kudirkos
Naumiesčio
regione.
1.2.2. Teikti
dienos
globos paslaugas

Lėšos, Eur,
finansavimo
šaltiniai
Savivaldybės
biudžeto lėšos,
asmeninės
paslaugų gavėjų
lėšos.

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Įvykdymo
terminas

Neįgaliųjų
NVO vadovai,
Socialinės
paramos skyrius
(L. Pocevičiūtė)

Teikiamos laikino
atokvėpio šeimoms
auginančioms neįgalius
vaikus ir slaugančioms
neįgalius asmenis
namuose.

2015m.

Valstybės tikslinės
dotacijos, privačios
asmenų mokėjimo
lėšos.

Neįgaliųjų
NVO vadovai,
Socialinės
paramos skyrius
(L. Pocevičiūtė),
seniūnijos
(seniūnai),
bendruomenės
(G.Šnirpūnienė).

Susitikimai su
bendruomenėmis,
seniūnais, finansavimo
šaltinių paieška.

2015m.
II-III ketv.

Valstybės tikslinės
dotacijos.

Švietimo ir
sporto skyrius
(E.Pauliukėnas)

Paslaugos kiekvieną
mėnesį vidutiniškai
bus teikiamos 8

2015 m.

24
vaikams,
turintiems
negalią.

1.4. Gerinti 1.4.1.Pritaikyti
socialines
Šakių socialinių
paslaugas
paslaugų centro
teikiančių
patalpas
įstaigų
neįgaliųjų
infrastruktūrą
poreikiams.
2 tikslas. Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos, Eur
finansavimo
šaltiniai
2.1. Teikti
2.1.1. Įsteigti 18
Valstybės
dienos
socialinio
biudžetas tikslinės
socialinės
padėjėjo etatų; 22 dotacijos; ES
globos
slaugos
struktūrinių fondai.
paslaugas
specialistų etatų.
namuose
sunkios
negalios
asmenims.
2.2. Teikti
2.2.1. Ieškoti
Privati iniciatyva,
labdaros
galimybių plėsti
VšĮ Vaišnavų
valgyklos
labdaros
kultūros centras.
paslaugas.
valgyklos
paslaugas .

2.3. Teikti
mokamas
socialines
paslaugas
namuose

2.3.1. Paslaugas
pagal patvirtintą
įkainį teiks
privati bendrovė.

Asmeninės
paslaugų gavėjų
lėšos.

2.4. Teikti
savarankiško
gyvenimo,
laikino
apnakvindinim
o paslaugas.

2.4.1.
Plokščių mišrių
socialinių
paslaugų centras.

5700 savivaldybės
biudžeto, privačios
lėšos.

„Berželio“
mokykla;
Socialinės paramos
skyrius
(L. Pocevičiūtė),
Šakių socialinių
paslaugų centras
(V.Bielskienė),
Ūkio skyrius
(K. Kuncaitis)

neįgaliems vaikams

Pritaikytos naujos
patalpos Šakių
S P C.

2015 m.

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Įvykdymo
terminas

BĮ Šakių socialinių
paslaugų centras
(V. Bielskienė); UAB
Dalios Zaleskienės
ambulatorija
(D.Zaleskienė).

Dienos
socialinės
globos namuose
paslaugos
teikiamos 60
sunkią negalią
turinčių
asmenų.

2015 m.

VšĮ Vaišnavų kultūros
centras
( G. Šedbarienė) Socialinės
paramos skyrius
(L.Pocevičiūtė); kiti
suinteresuoti asmenys.

Labdaros
valgyklos
paslaugos
teikiamos
Gelgaudiškio,
Lukšių ir kt.
seniūnijų
gyventojams.
Teikiamos
paslaugos
namuose: nuo
buities
tvarkymo iki
atokvėpio bei
slaugos
socialinių
paslaugų .
Teikiamos
savarankiško
gyvenimo namų
, laikino
apnakvindinimo
socialinės
paslaugos
neįgaliems
ir
pensinio
amžiaus
asmenims;

2015 m.

UAB Dalios
Zaleskienės ambulatorija
(D.Zaleskienė).

VšĮ Vilties žiedas

2015 m.

2015m.

3 tikslas
Užtikrinti kokybiškas, subalansuotas, socialiai teisingas ir ekonomiškai efektyvias socialines paslaugas atsižvelgiant į
gyventojų poreikius
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos, Eur,
Atsakingi vykdytojai
Laukiamas Įvykdymo
finansavimo
rezultatas
terminas
šaltiniai
3.1.
3.1.1. Finansuoti
185 519 iš
Vaiko teisių apsaugos
Paslaugos bus
2015 m.
Suteikti pagal
ilgalaikės
savivaldybės
skyrius (R.
suteiktos 40
poreikį
socialinės globos biudž.;
Lebedžinskienė),
globojamų
ilgalaikės
paslaugų teikimą 55 100 – valstybės Socialinės paramos skyrius vaikų
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socialinės
globos
paslaugas
vaikams

vaikams VšĮ
Šakių vaikų
globos namuose
šeimyniniu
principu.

3.1.2. Finansuoti
socialinės globos
paslaugas
vaikams Lekėčių
šeimynoje
G. Dobilevičiūtės
šeimyną; D.
Jasiukynienės
šeimyną ;
I. Leleivienės
šeimyną.
3.2.
Suteikti pagal
poreikį
ilgalaikės
socialinės
globos
paslaugas
suaugusiems
seniems ir
neįgaliems
asmenims

3.2.1. Finansuoti
ilgalaikės
socialinės globos
paslaugų teikimą
Kukarskės
globos namuose

biudžetas (vaiko
išmokos)

17 380 –
savivaldybės
biudžetas;
130 140 valstybės biudžeto
lėšos(vaiko
išmokos it tikslinis
priedas)

3.3. Tęsti
bendradarbiav.
su Kudirkos
Naumiesčio ir

3.3.1.Apmokėti
socialinės globos
paslaugas rajono
asmenims.

Vaiko teisių apsaugos
skyrius (R.
Lebedžinskienė),
Socialinės paramos skyrius
(L. Pocevičiūtė),
Centralizuotos
buhalterijos
skyrius(V.Tumienė)

85 978 –
savivaldybės
biudžetas;
60 870 valstybės
biudžetas;
128 040 - paslaugų
gavėjų mokestis.

Socialinės paramos skyrius
(L. Pocevičiūtė),
Biudžeto ir turto skyrius
(E. Grigaitienė); Kukarskės
globos namų direktorė
(A. Pranaitienė).

100 695 – spec.
tikslinės dotacijos.

Centralizuotos buhalterijos
skyrius(V.Tumienė),
Socialinės paramos skyrius
(L. Pocevičiūtė),

3.2.2.Apmokė
ti ilgalaikės
globos paslaugas
asmenims,
nukreiptiems į
valstybinius
socialinės globos
namus.
3.2.3. Teikti
darbinio
užimtumo
paslaugas, dienos
socialinės globos
paslaugas
asmenims,
turintiems
intelekto
sutrikimų,
3.2.4. Teikti
ugdymo
paslaugas
vaikams,
turintiems
negalią.

(L. Pocevičiūtė);
Centralizuotos buhalterijos
skyrius
(V. Tumienė )

2015m.
Kiekvieną
mėnesį
paslaugos
vidutiniškai bus
teikiamos 36
vaikams

Paslaugos
bus suteiktos
45
savivaldybė
s gyventojų

2015 m.

2015m.
Kiekvieną
mėnesį
paslaugos bus
suteiktos
vidutiniškai
20 asmenų

60 870 – valstybės
biudžeto lėšos.
38 381 savivaldybės
biudžeto lėšos

VšĮ Šakių vaikų globos
namai
(V. Kelertas),
Gelgaudiškio
specialiosios mokyklos
dienos užimtumo centras
(B. Navikienė).

Paslaugos
kiekvieną
mėnesį bus
teikiamos 25
asmenims

2015 m.

61 200 savivaldybės
biudžeto lėšos.
9 200 -valstybės
biudžeto lėšos.
28 650 - tikslinis
krepšelis.
60 000– valstybės
biudžeto lėšos.

Švietimo ir sporto
skyrius
(E.Pauliukėnas)
„Berželio“ mokykla;
Biudžeto ir turto skyrius
(E. Grigaitienė);

Paslaugos
kiekvieną
mėnesį
vidutiniškai
bus teikiamos 8
neįgaliems
vaikams
Kiekvieną
mėnesį globos
paslaugos
bus suteiktos

2015 m.

48 694 -

Centralizuotos buhalterijos
skyrius(V.Tumienė),
Socialinės paramos skyrius
(L. Pocevičiūtė).

2015 m.
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Šakių
parapijiniais
globos namais
dėl globos
paslaugų
teikimo rajono
asmenims.
3.4. Teikti
pagal poreikį
socialinės
priežiūros
paslaugas
namuose

savivaldybės
biudžeto lėšos.

3.4.1.Teikti
pagalbos
namuose
paslaugas
seniems,
vienišiems,
neįgaliems
asmenims
3.4.2.Teikti
socialinių
įgūdžių ugdymo
ir palaikymo
paslaugas
socialinės rizikos
šeimoms, kuriose
auga vaikai
3.5.1. Teikti
socialinių
įgūdžių ugdymo
ir palaikymo
paslaugas
socialinės rizikos
šeimoms, kuriose
auga vaikai

131 206 savivaldybės
biudžeto lėšos;
36 000 - paslaugų
gavėjų mokestis.
52 174 - valstybės
biudžeto lėšos.
_„_

3.5. Teikti
126 344 –
socialinės
valstybės biudžeto
priežiūros
lėšos;
paslaugas
socialinės
rizikos
šeimoms
seniūnijose
4 tikslas .
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas
Uždaviniai

Priemonės

4.3. Didinti
neįgaliųjų
savarankiškum
ą

4.2.1. Siųsti
darbuotojus į
mokymus,
seminarus,
konferencijas
paslaugų
klausimais;
organizuoti
mokymus
vietoje.
4.3.1. Pritaikyti
aplinką ir
gyvenamąjį būstą
neįgaliesiems

4.4.Rengti
projektus dėl
socialinio

4.3.2. Įsigyti
vieną ar du laiptų
kopiklius
neįgaliems
asmenims.
4.4.1.Parengtas
1 kvalifikacijos
kėlimo projektas

4.2. Sudaryti
sąlygas
darbuotojų
kvalifikacijai
kelti.

Lėšos, Eur,
finansavimo
šaltiniai

vidutiniškai
40 asmenims.

Šakių socialinių paslaugų
centras
(V. Bielskienė);
Socialinės paramos skyrius
(L. Pocevičiūtė),
Biudžeto ir turto skyrius
(E. Grigaitienė);
- „-

Seniūnijos (seniūnai),
14 et. socialinių darbuotojų
darbui su rizikos šeimomis,
Vaiko teisių apsaugos
skyrius
(R. Lebedžinskienė),
Socialinės paramos skyrius
(L. Pocevičiūtė).

Atsakingi vykdytojai

Paslaugos
kiekvieną
mėnesį bus
teikiamos
120 rajono
vienišų,
neįgalių
asmenų.
Paslaugos
kiekvieną
mėnesį bus
teikiamos
3 rizikos
šeimoms

2015 m.

Paslaugos
teikiamos 188
soc. rizikos
šeimoms,
kuriose auga
395 vaikai.

2015 m.

2015 m.

Laukiamas
rezultatas

Asmeninės lėšos,
savivaldybės
biudžeto lėšos.

Seniūnijos(seniūnai);
Socialinės paramos
skyrius(L. Pocevičiūtė).

Pagerės teikiamų
paslaugų kokybė

2015
m.

5 797 savivaldybės
biudžeto lėšos;
3 607 valstybės
biudžeto lėšos.
Savivaldybės
biudžeto lėšos;
Kitos lėšos

Socialinės paramos skyrius
(L. Pocevičiūtė), Ūkio
skyrius(K. Kuncaitis).

Būstas bus
pritaikytas 3
neįgaliesiems

2015
m.
II-IIIIV
ketv.

Socialinės paramos
skyrius, Biudžeto ir turto
skyrius

Laiptų kopiklius
neįgalūs asmenys
galės nuomoti pagal
poreikį.

2015
m.

Valstybės biudžeto
lėšos,
ES lėšos, rėmėjų

Regioninės plėtros
tarnyba
( V. Girdauskas),

Suteiktos
kvalifikacinės žinios
50 socialinių

2015
m.
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darbo veiklos
lėšos.
Socialinės paramos skyrius
gerinimo
(L. Pocevičiūtė).
5 tikslas
Teikiant socialines paslaugas plėtoti bendradarbiavimą su NVO
5.1. Remti
5.1.1. Remti
19 420 –
Neįgaliųjų NVO vadovai,
NVO
NVO programas, savivaldybės
Socialinės paramos skyrius
socialines
teikiamas
biudžeto lėšos;
(L. Pocevičiūtė).
programas
paramai iš
savivaldybės
gauti.
6068 –
5.1.2.Finansuoti
savivaldybės
socialinės
biudžeto lėšos;
reabilitacijos
230 457paslaugų
valstybės biudžeto
neįgaliesiems
lėšos.
bendruomenėje
projektų
įgyvendinimą.

darbuotojų.

Bus teikiamos
socialinės paslaugos;
neįgaliųjų socialinės
reabilitacijos
paslaugos.

2015
m.

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

1.
1.1.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Pagal
faktines
išlaidas, tūkst.
Lt
2014m.

Pagal planines išlaidas,
tūkst. Eur

2015 m.

2016 m.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms
paslaugoms,
palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc.
LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos,
iš jų:
socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai
organizuoti

1965,0

572,9

580,0

2,4
2634,9

2,3
783,8

2,5
795,0

349,0

126,3

130,0

asmenų su sunkia negalia socialinei globai
organizuoti
vaikų globos (rūpybos) išmokoms
ES struktūrinių fondų lėšos,
Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas,
Kitos lėšos,
Iš viso,

1 075,9

321,5

325,0

1210,0
447,0
490,0
230,0
5766,9

336,0
107,0
164,0
72,5
1700,2

340,0
120,0
170,0
75,0
1740,0

Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas
Iš 18 lentelės duomenų matyti, kad lėšų poreikis socialinėms paslaugoms nuolat didėja ir
didės, nes reikės finansuoti ne tik jau apgyvendintus asmenis globos namuose, tačiau ir
kompensuoti paslaugų teikimo lėšas ir naujai apgyvendintiems asmenims bei naujų paslaugų
teikimui.
Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje finansavimo šaltinis – savivaldybės ir
valstybės biudžetų lėšos. Nevyriausybinės organizacijos savo veiklą vykdo, naudodamos ir kitus
finansavimo šaltinius – organizacijų narių mokestį, savanorių darbą ir pan.
Priežiūros
paslaugos vaikų dienos centrams finansuojamos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
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Nuo 2013 m. teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmenims, turintiems sunkią
negalią, namuose, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų.
Socialinių paslaugų teikimui naudojamos ir asmeninės lėšos, kuriomis paslaugų gavėjai
užsimoka už gaunamas paslaugas. Jų panaudojimui įstaigos tvirtina atskiras programas ir sąmatas.

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai
19 lentelė
Lėšos

Eil.
Nr.
Finansavimo būdai

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
4.

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

praėję
metai
(tūkst.Lt)
1734,0

einamieji
metai
(tūkst.Eur)
5,7
515,5

1200,0
-

273,6
-

534,0

241,9

136,0
95,0
1965,0

27,2
24,5
572,9

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai
Siekiant užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas būtina ne tik didinti žmogiškuosius
išteklius, bet taip pat skirti lėšų jų kvalifikacijai kelti bei darbo užmokesčiui didinti bei pačių
socialinį darbą dirbančių asmenų psichologinės, emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimui.
Įsigaliojus naujiems teisės aktams, vykdant Europos Sąjungos direktyvas, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus bei atsižvelgiant į poreikius, kuriuos diktuoja besikeičiančios
socialinės ir ekonominės aplinkybės, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui
atsirado naujų funkcijų ir veiklų :

bendrųjų, socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugų kontrolė, kokybės gerinimas;

sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymas ir reguliarus jų peržiūrėjimas;

paslaugų suvedimas į SPIS;

pagalba naujai besisteigiančioms bendruomeninių paslaugų įstaigoms;

lėšų socialinėms paslaugoms planavimas, ataskaitų rengimas;

socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo ir
įgyvendinimo vykdymas;

socialinių išmokų teikimo paslaugomis ( socialinės kortelės ir kt.) organizavimas;

visuomenei naudingų darbų reglamentavimas ir apskaita ;

priemonių, skirtų šeimos politikai stiprinti rajone, rengimas ;

labdaros ir paramos fondo Maisto bankas ir kt. akcijų koordinavimas ;

atnaujinti ir stiprinti Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Šakių skyriaus veiklą.
Plečiantis socialinių paslaugų tinklui, daugėjant įstaigų, sudėtingėjant planavimo ir koordinavimo
funkcijoms, manome, jog skyriuje turėtų atsirasti vyriausiojo specialisto etatas darbui su socialinių
paslaugų įstaigomis, kontrolės užtikrinimui ir paslaugų kokybės sekimui.
Etatas būtų išlaikomas iš savivaldybei skirtų valstybės tikslinių dotacijų administravimo lėšų.
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15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių
finansavimu
Šakių rajono socialinių paslaugų 2015 metų plane numatytos priemonės yra realiai
įgyvendinamos, tačiau dėl nestabilios finansinės situacijos visoje Lietuvoje (taip pat ir Šakių rajono
savivaldybėje) kyla grėsmė negauti reikalingo finansavimo. Šiuo atveju pirmiausia būtų
įgyvendinamos prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys, numatytos šio plano 10 dalyje.

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ
16. Socialinių paslaugų plėtros vizija
Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas visiems savivaldybės gyventojams,
atsižvelgiant į jų poreikius, išsaugoti žmogiškąjį orumą ir kuo ilgiau juos išlaikyti savo namuose ar
bendruomeninėje aplinkoje.

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos
Prognozinių socialinių paslaugų, numatytų 2013– 2017 m. rajono strateginiame plane yra
keletas rūšių:
Kiekvienoje seniūnijoje turėtų būti įsteigti dienos centrai rizikos šeimų vaikams;
Dienos socialinės globos paslaugų plėtra sunkią negalią turinčių asmenų namuose;
Bendruomeninių paslaugų plėtra: šeimyna Liepalotuose, Gustainiškių privatūs globos
namai, Lekėčių bendruomenės centro grupinio gyvenimo namai.

18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis
Numatomos savivaldybės biudžeto augimo perspektyvos 2014 m. – 82,7 mln.Lt, 2015m. –
25mln Eur., 2016m. – 25 mln. Eur. Išlaidų, skiriamų socialinėms paslaugoms, dalis 2014 m. –
1965,0 tūkst.Lt, 2015m. – 572,9 tūkst. Eur , 2016m. - 580 tūkst. Eur.

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
19. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai
Savivaldybės socialinių paslaugų plano įgyvendinimą ir stebėseną vykdys rajono
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo
rezultatai
Socialinių paslaugų planas bus vertinamas vieną kartą per metus. Plano vertinimo
rezultatai bus aptariami rajono savivaldybės administracijoje su socialines paslaugas teikiančių
įstaigų vadovais, tarybos nariais, seniūnais, bendruomenės nariais. Vertinimo metu bus aptariamos
iškilusios kliūtys numatytoms plane priemonėms įgyvendinti, ieškoma būdų šioms kliūtims
pašalinti. Bus vertinamas priemonių tikslingumas, žiūrima, ar pasiekti laukiami rezultatai, ar
įgyvendintos visos numatytos priemonės. Planas gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į kintančias
aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos socialinių paslaugų plano įgyvendinimui
bei tikslų pasiekimui. Bus vertinama teikiamų paslaugų kokybė bei vykdoma socialinės priežiūros
paslaugų kontrolė. Visos paslaugos bus registruojamos SPIS sistemoje.

