ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO
PATVIRTINIMO
2016 m. gegužės 27 d. Nr. T-179
Šakiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo
metodikos 33 punktu, rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).
2. Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Juozas Bertašius
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PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės tarybos
2016 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-179

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
PLANAS
I. ĮVADAS
1. Bendra informacija
Šakių rajono savivaldybės 2016 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 ir yra suderintas su 2016 metų
Savivaldybės biudžetu.
Šakių rajono savivaldybės 2016 metų Socialinių paslaugų planas parengtas siekiant
užtikrinti pakankamą 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. 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. Užtikrinti esamų socialinių paslaugų teikimą krizių atvejais moterims su vaikais,
patyrusioms smurtą šeimoje, 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.
8. Organizuoti socialinių paslaugų pirkimą iš kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų
viešųjų pirkimų būdu.

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, BĮ Šakių socialinių paslaugų centro, BĮ
Kukarskės globos namų, 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.
1 paveikslas
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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
1 lentelė
Šakių raj.
savivaldybė
Marijampolės
apskritis
Iš
viso
Lietuvoje

2015 m. pradžioje
30342

2016 m. pradžioje
29688

2013 m.
31402

2014 m.
30861

156455

154084

151793

149125

2971905

2943472

2921262

2888582
Šaltinis. 2016-04-20 www.stat.gov.lt

Pensinio amžiaus gyventojų proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
2 lentelė

Šakių raj. sav.
Marijampolės apskritis
Iš viso Lietuvoje

Pensinio amžiaus gyventojų proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
2013 m.
2014 m.
2015 m.
24,5
24,3
24,1
22,5
22,5
22,4
22,4
22,4
22,3
Šaltinis. 2016-04-20 www.stat.gov.lt

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

Gyventojų
skaičius
2014 m.

Rodiklis
1

1.

2

Gyventojų skaičius

Gyventojų
skaičius
2015 m.

3

4

30861

30005

iš jų:
1.1.

mieste

9117

8851

1.2.

kaime

21744

21154

2.
2.1.
2.2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:
darbingo amžiaus gyventojai
pensinio amžiaus gyventojai

18400

18262

7520

7310
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2.3.
2.4.
2.5.

suaugę asmenys su negalia (be pensinio
amžiaus)
vaikai
vaikai su negalia, iš to sk.
su sunkia negalia

2663

2707

5632

5613

149

143

24

25

3.

Socialinės rizikos šeimos

169

155

4.

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

383

350

5.

Kiti demografiniai rodikliai1
Šaltinis. 2016-04-20 www.stat.gov.lt

2015 m.pensinio amžiaus gyventojai rajono savivaldybėje sudaro 24,1 % , suaugę neįgalūs
asmenys – 8,9 % , vaikai – 18,5 , taigi, net 51,5 % (2014 m. – 51,0 %) 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
Gyventojų senėjimas, negalia.
Socialinės apsaugos sistemai didelės įtakos turi socialiniai pokyčiai, demografinė situacija.
Rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, vyrauja senyvos visuomenės tipas, ryškėja įvairios
socialinės grupės, kurioms yra didelis poreikis gauti socialines paslaugas. Pensinio amžiaus
gyventojai Šakių rajono savivaldybėje sudaro 24,1 %, suaugę neįgalūs asmenys –8,9 %.
Senstant visuomenei, mažėja dirbančių žmonių skaičius, didėja socialinių paslaugų ir
socialinės globos poreikis, išlaidos socialinei apsaugai. Senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims
dažniausiai reikalinga pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose ar institucijoje ir
apgyvendinimas globos namuose.
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
Neįgalių gyventojų skaičius
Iš jų:
Darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius
Neįgalių vaikų skaičius
Neįgalūs pensinio amžiaus asmenys, kuriems nustatytas:
Didelių specialiųjų poreikių lygis
Vidutinių specialiųjų poreikių lygis
Nedidelių specialiųjų poreikių lygis

2014
m.
5361

2015
m.
5670

2663
149

2707
143

1030
1410
109

1239
1466
109

Šaltinis. 2016-04-20 www.stat.gov.lt
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Nustatytas specialiųjų poreikių lygis.
2015 metais naujai priimti dokumentai iš 375 pensinio amžiaus asmenų, jiems nustatyta:
319 – didelių specialiųjų poreikių lygis, 56 - vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Įvertintas poreikis įvairioms paslaugoms.
2015 m. nustatytas socialinių paslaugų poreikis:

pagalbai namuose –52 asmenims;

dienos globai asmens namuose – 23 asmenims;

ilgalaikei socialinei globai –36 asmenims;

dienos socialinei globai institucijoje – 1 asmeniui;

laikino apgyvendinimo paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų nariams - 2 šeimoms;

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia - 2
asmenims.
Socialinė rizika.
Alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas bei psichologinė, fizinė
ar seksualinė prievarta, tai veiksniai lemiantys vaikų, suaugusių asmenų ir šeimų priskyrimą
socialinės rizikos grupei.
2015 m. į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytos 23 šeimos dėl šių priežasčių;
girtavimas - 13 šeimų, socialinių įgūdžių stoka, negebėjimas rūpintis vaiku – 7 šeimos,
psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta prieš vaikus -1 šeima, vaikui nustatyta laikinoji globa -2
šeimos. Socialinėmis paslaugomis (socialinių įgūdžių ugdymas, intensyvi krizių įveikimo pagalba,
psichosocialinė pagalba, apgyvendinimas krizių centre ir kitos) galima sumažinti neigiamas
socialinių problemų pasekmes.
Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius 2015m.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Seniūnija
Barzdų
Gekgaudiškio
Griškabūdžio
Kidulių
Kriūkų
Kudirkos Nauniesčio
Lekėčių
Lukšių
Plokščių
Sintautų
Slavikų
Sudargo
Šakių
Žvirgždaičių
Iš viso

*skliausteliuose pateikti duomenys palyginimui su 2014 m.

Socialinės rizikos
šeimų skaičius
13
18
11
13
7
17
9
11
5
11
3
5
29
3
155

(169)*

5 lentelė
Šiose šeimose
augančių vaikų
skaičius
39
46
25
22
12
40
24
18
9
22
11
9
68
5
350 (383)*

Vaiko teisių 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
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šeimų skaičiaus sumažėjimą įtakojo ir tai, kad daugėja išvykstančių šeimų į užsienį, dalis šeimų
išvyksta gyventi į kitas savivaldybes, vaikai tampa pilnamečiais,
2015 m. iš socialinės rizikos šeimų sąrašo buvo išbrauktos 37 (2014m.- 38) šeimos, naujai
įrašyta 23 (2014m. - 18) šeimų.
Per 2015 m. laikina globa (rūpyba) nustatyta 42 vaikams (2014 m. -34 vaikams).
- nedarbas. Nedarbas siejamas su asmens ir jo šeimos negebėjimu apsirūpinti pirmo
būtinumo prekėmis (maistas, drabužiai), apmokėti būsto, komunalines paslaugas, už vaikų ir (ar)
savo mokslą. Finansinis nepajėgumas yra susijęs su sveikatos draudimo nebuvimu, negalėjimu
apsidrausti nuo nelaimių. Čia gali padėti tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, aprūpinimo
drabužiais ir kitos bendrosios socialinės paslaugos.
Gyventojų užimtumo mažėjimas ir nedarbo lygio didėjimas
Per 2015 m. Marijampolės TDB Šakių skyriuje buvo registruoti 2795 (2014m.- 2472)
ieškantys darbo asmenys, iš jų 2478 (2014 m. – 2252) – bedarbiai.
Bedarbių sudėtis:
moterų .................................................................................................................................1065 (973)
vyrų ...................................................................................................................................1413 (1286)
kaimo gyventojų ................................................................................................................1670 (1522)
jaunimo iki 25 m. .................................................................................................................473 (466)
vyresnių nei 55 m. ................................................................................................................276 (502)
nekvalifikuotų ..................................................................................................................1069 (1010)
niekur nedirbusių .................................................................................................................194 (220)
turinčių papildomo rėmimo požymį .................................................................................1670 (1526 )
*skliausteliuose pateikti duomenys palyginimui su 2014 m.
Bedarbių skaičius Marijampolės apskrityje
6lentelė
12000
Bedarbių skaičius

10000

2015

2014

8000
2014

6000
2015

2015

4000

2014

2000
0

Marijampolės
skyrius

Vilkaviškio skyrius

Šakių skyrius

Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriaus duomenys

Marijampolės skyrius: 2015 m.- 7669; (2014 m.-7370)
Vilkaviškio skyrius:
2015 m. - 3558; (2014 m. -3897)
Šakių skyrius:
2015 m.- 2478; (2014 m. -2252)
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Gimstamumo, mirtingumo, migracijos ir kt. rodikliai Šakių rajone
7 lentelė
Rodikliai
Gimusiųjų sk.
Gimusiųjų
sk.
1000 gyv.
Mirusiųjų sk.
Mirusiųjų
sk.
1000 gyv.
Neto migracija
Ištuokų sk.

Rajono savivaldybėje

Lietuvoje
2013 m.
30858
10,1

2014 m.
31276
10,6

2015 m.
31968
10,9

2013 m.
312
9,9

2014 m.
282
9,1

2015 m.
310
10,2

41556
14,0

40253
13,7

41802
14,0

534
17,0

524
17,0

517
17,1

-16748

-12327

-22403

-333

-293

-422

9914

9843

9371

87

99

96

3,3

3,0

2,8

3,2

3,2

Ištuokų sk. 1000 3,4
gyv.

Šaltinis. 2016-04-20 www.stat.gov.lt

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius
8 lentelė
Rajono savivaldybėje

Lietuvoje

Rodikliai
2013 m.
Socialinės
pašalpos gavėjų 190009
skaičius
508162,7
Išlaidos,
tūkst. Lt.

147174
tūkst. Eur

2014 m.

2015 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

140114

110701

3154

2466

1624

7652,9
tūkst. Lt.
2216,4
tūkst. Eur

5921,4
tūkst. Lt.
1715,0
tūkst. Eur

1282,9
tūkst. Eur

358400,0
tūkst. Lt.
103799,8
tūkst. Eur

77323,2
tūkst. Eur

Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius savivaldybėje mažėja Šį mažėjimą sąlygojo, padidėjęs
įdarbintų asmenų skaičius, pakitusios LR Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms,
įstatymo nuostatos. Nuo 2014 m. sausio 1 d. socialinių pašalpų mokėjimas, kaip savarankiška
funkcija, perduotas savivaldybėms. Kiekvienoje seniūnijoje sudarytos Paramos teikimo komisijos,
savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Paramos teikimo komisijų tipiniai nuostatai, visuomenei
naudingos veiklos atlikimo aprašas, nauja piniginės socialinės paramos teikimo tvarka. Dalis
asmenų patys nesikreipia, nes už gaunamą socialinę pašalpą reikia dirbti visuomenei naudingus
darbus. Mažėjimą sąlygoja mažėjantis gyentojų skaičius rajone, emigracija. 2015 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. 2015 m. iš
seniūnijų gauti 110 prašymų su rekomendacijomis dėl išmokų asmenims pervedimo į socialines
korteles.
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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 2013-2015 m.
9 lentelė
Vidaus ir tarptautinė migracija
Atvyko
Išvyko
Neto migracija
Tarptautinė migracija
Atvyko
Išvyko
Neto migracija

2013 m.
668
1001
-333

2014 m.
757
1050
-293

2015 m.
615
1037
-422

123
273
-150

162
231
-69

114
327
-213

Šaltinis. 2016-04-20 www.stat.gov.lt

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
10 lentelė
Eil.
Nr.
1.

Socialinių
paslaugų įstaigos
Socialinių paslaugų įstaigos
tipas pagal
pavadinimas
žmonių socialines
grupes
Socialinės
Kukarskės globos namai
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 48

Kudirkos Naumiesčio parapijos Kudirkos
50 25
socialinės pagalbos centras
Naumiesčio
parapija
Šakių parapijos VšĮ „Vaikų ir Šakių Šv. Jono
15 11
jaunimo centras“ globos namai
Krikštytojo
parapija
Didvyžių socialinės globos namai
Valstybės BĮ
300
6

Ilguvos socialinės globos namai
Valstybės BĮ
Suvalkijos socialinės globos namai Valstybės BĮ
Marijampolės specialieji globos Valstybės BĮ
namai
Padvarių socialinės globos namai
Valstybės BĮ
VšĮ
„Specializuoti Muniškių

75
185
41
211

12
3
3
1
1
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

socialinės globos namai“
Skemų socialinės globos namai
Valstybės BĮ
Gerontologijos ir reabilitacijos Valstybės BĮ
centras
Pabradės socialinės globos namai
Valstybės BĮ
Prienų globos namai
Prienų
raj.
savivaldybė
Šeimynos
Lekėčių šeimyna
Fizinis asmuo
G. Dobilevičiūtės šeimyna
Fizinis asmuo
I. Leleivienės šeimyna
Fizinis asmuo
D. Jasukynienės šeimyna
Fizinis asmuo
Dienos socialinės Sutrikusio intelekto asmenų dienos
Steigėjų taryba
globos centrai
užimtumo centras prie VĮ Šakių
vaikų globos namų
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo Šakių
rajono
ugdymo centro Socialinių paslaugų savivaldybės taryba
skyrius
Savarankiško
Plokščių mišrių socialinių paslaugų VšĮ „Vilties žiedas“
gyvenimo namai
centras
Socialinės
Lekėčių bendruomenės fondo vaikų Lekėčių
priežiūros centrai dienos centras
bendruomenė
Gelgaudiškio bendruomenės centro Gelgaudiškio
„Atgaiva“ vaikų dienos centras
bendruomenės
centras „Atgaiva“
Kudirkos
Naumiesčio Kudirkos
bendruomenės vaikų dienos centras Naumiesčio
bendruomenė
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių dienos VšĮ
„Gelbėkit
centras „Šypsenos“
vaikus“
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių dienos VšĮ
„Gelbėkit
centras Sintautų sen. „Aš mokausi vaikus“
augti“
Griškabūdžio sen. vaikų dienos Griškabūdžio sen.
centras
Lukšių vaikų dienos centras
Lukšių seniūnija
Šakių neįgaliųjų draugijos Kudirkos Šakių
neįgaliųjų
Naumiesčio
bendruomenės draugija
neįgaliųjų dienos centras
Šakių žmonių su negalia sąjungos Šakių žmonių su
Janukiškių neįgaliųjų dienos centras negalia sąjunga
Žmonių su negalia sąjungos Šakių Šakių žmonių su
dienos centras
negalia sąjunga
Bendruomenin.
įstaigos
Kitos
Šakių socialinių paslaugų centras
Šakių savivaldybės
socialinių
taryba
paslaugų įstaigos

375
210

1
1

149
210

1
1

5
6
6
8
11

1,5 et.
2 et.
1,5 et.
1,5 et.
11

14

11

16

3

23
15

20

26
15

35
15
216

361
578

209

UAB Dalios Zaleskienės
ambulatorija
VšĮ Šakių Vaišnavų kultūros centro
labdaros valgykla

privati
Privati

28
115
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Šakių socialinių paslaugų centras
Pagalbos į namus paslauga teikiama iki 10 val. per savaitę, nustačius asmens (šeimos)
poreikį šiai pagalbai, priėmus sprendimą asmeniui (šeimai) skirti pagalbą į namus ir pasirašius
pagalbos į namus teikimo ir mokėjimo už ją sutartį.
Pagalbos namuose paslaugos organizuojamos ir teikiamos 14-oje Šakių rajono seniūnijų.
Šias paslaugas rajone teikia 39 socialinių darbuotojų padėjėjai (16,25 etatų). Per 2015 metus buvo
parengti 45 sprendimai naujiems asmenims. Iš viso 2015 metais pagalbos namuose paslauga buvo
teikta 164 asmenims.
2015 metais pagalbos į namus paslaugos teiktos 2 socialinės rizikos šeimoms, kurios
neturėjo galimybės mažamečių vaikų nuvežti į ikimokyklinio ugdymo įstaigą. 2015 m. teikiama
vaikų lydėjimo į darželį „Linelis“ ir atgal į namus paslauga 10 val./sav.
Transporto paslaugų teikimui 2015 metais buvo užregistruoti 125 prašymai (210 asmenų
pasinaudojo transporto paslauga).
Integrali pagalba asmens namuose. Paslaugos buvo teikiamos 5 kartus per savaitę, iki 6
val. per dieną. Per 2015 metus integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugos
namuose buvo suteiktos 45 asmenims.
Kukarskės globos namai
2015 m. globos namuose gyveno vidutiniškai 42 gyventojai (metų pabaigoje - 45). Per
metus globos namuose apsigyveno 13 rajono gyventojai, mirė -11. Įstaigoje asmenims pagal jų
poreikį teikiamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos, veikia biblioteka, lankosi kunigas,
norintys gali dalyvauti darbinės terapijos užsiėmimuose, vyko 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 25 asmenims. 2015 metais globos namuose apsigyveno 4 rajono gyventojai.
Šakių parapijos VšĮ „Vaikų ir jaunimo centras“ globos namuose savivaldybė finansuoja
išlaikymą 11 asmenų 2015 metais globos namuose apsigyveno 3 rajono gyventojai.
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos Šakių rajono gyventojams yra teikiamos ir
valstybiniuose socialinės globos namuose. Šiuo metu iš savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos 30
asmenų.
VšĮ Šakių vaikų globos namai
VšĮ Šakių vaikų globos namuose 2015 m. gyveno 48 vaikai. Globos namuose teikiamos
ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Tokias pačias paslaugas teikė ir rajone
esančios Lekėčių, G. Dobilevičiūtės , D. Jasukynienės, I. Leleivienės šeimynos. 2015 m.
šeimynose gyveno 25 vaikai.
Vaikų dienos centrai
Centrų finansavimas remiasi projektine veikla, kurios pagrindinis rėmėjas yra Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija. Vaikų dienos centruose nepasiturinčių ir socialinės rizikos šeimų
vaikams teikiamos šios paslaugos:
1. maitinimo organizavimas,
2. psichologinis konsultavimas (individualūs pokalbiai),
3.sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių
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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
2009 metais įsteigtame Dienos užimtumo centre sutrikusio intelekto asmenims teikiamos
dienos socialinės globos paslaugos: maitinimo organizavimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių
ugdymas ir palaikymas, kasdieninei veiklai naudingų asmenybės bruožų ugdymas, aplinkos ir ryšio
su ja suvokimo lavinimas, darbinių įgūdžių ugdymas, mokymas naudotis techninės pagalbos
priemonėmis.
Surengtos parodos Zanavykų muziejuje Lukšiuose, Sintautų kultūros centre ir Šakių
viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo rankdarbių mugėje Vilniuje, gruodžio 10-11 dienomis Kalėdinėje
rankdarbių mugėje Šakiuose ir Vilkaviškio miesto mugėje.
2015 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.
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. 2015 metų veikloje didelis dėmesys
buvo skiriamas turiningai dienos užimtumo veiklai, skyriaus lankytojų kūrybinių gebėjimų
ugdymui, socialinių įgūdžių formavimui, fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, savitvarkos bei
savarankiškumo stiprinimui. Lankytojai mokomi tvarkyti centro aplinką, siuvinėti, nerti, megzti,
atlikti įvairius darbelius iš popieriaus ir medžio. Pagamintais proginiais atvirukais sveikinami
draugai ir centro svečiai.
2015 metais Centro lankytojai dalyvavo VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
organizuotoje sporto šventėje, neįgaliųjų sporto šventėje Šakiuose, pavasarinėje „Stasiuko“ mugėje,
Kalėdinėje rankų darbų mugėje. Vasaros metu lankytojai aplankė Sudargo piliakalnius,
Gelgaudiškio apylinkių žymesnes vietas, dalyvavo centre organizuotoje „Dėdės Derliaus fiestos“
šventėje. 2015 m. centrą lankė 11 negalią turinčių asmenų. Į dienos centrą neįgalieji atvežami ir po
užsiėmimų parvežami namo įstaigos transportu, teikiama maitinimo paslauga.
Specialaus transporto paslaugų teikimas. Transporto paslaugos teikiamos neįgaliesiems
ir kitiems asmenims vykti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, į medicininės –
socialinės ekspertizės komisiją neįgalumui nustatyti, neįgaliųjų ir jiems prilyginamų asmenų
aprūpinimui kompensacine technika. 2015 metais specialiomis transporto paslaugomis naudojosi
1422 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.
Būsto pritaikymas. 2015 m. 6 neįgaliems asmenims buvo pritaikytas būstas, iš viso už
14311 Eur, iš jų – 8234, Eur iš valstybės biudžeto, 6077 Eur – 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.
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Parama maisto produktais. 2015 metais paramai maisto produktais gauti iš intervencinių
atsargų rajono savivaldybėje kreipėsi 5341 labiausiai nepasiturintys rajono gyventojai. Paramą gavo
5 kartus per metus. Buvo organizuotas produktų parvežimas, paskirstymas seniūnijoms, iš viso per
metus išdalintos 88 tonos 9 pavadinimų maisto produktų. Teiktos ataskaitos VĮ Lietuvos žemės
ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.
NVO. 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.
Vykdomi projektai, skirti jaunimui
Atviras jaunimo centras prie Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto
centro
Atviras jaunimo centras įsikūręs prie Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto
centro jaunimui paslaugas tiekia nuo 2014 m. vasario 21 d. Atviro jaunimo centro lankytojai turi
galimybę centre saugiai leisti laisvalaikį, pasirenkant laisvalaikio leidimo pobūdį – aktyvų
įsitraukimą į veiklas ar tiesiog stebėjimą, buvimą centre.
Tikslinė grupė – 14 – 29 m. amžiaus Šakių rajono jaunimas, ypatingą dėmesį skiriant
mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi
galimybių ar negali įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.
Teikiamos paslaugos:


Suteikiama saugi laisvalaikio praleidimo erdvė, sudaromos galimybės užsiimti
prasminga veikla ir organizuojamas saugus laisvalaikis saviraiškos erdvės
nerandantiems jauniems žmonėms, siekiant palengvinti jų integraciją į jų
gyvenamąją aplinką;



Vykdoma vaiko minimalios priežiūros priemonė;



Organizuojami motyvaciniai mokymai ir seminarai, supažindinant jaunuolius su
darbo rinka, mokslo siekimo galimybėmis, savanorystės galimybėmis Šakių rajone
ir visoje Lietuvoje, Šakių rajone veikiančiomis jaunimo organizacijomis, į kurių
veiklas jie gali įsitraukti, ir kitais, jaunimui aktualiais klausimais ir problemomis.



Jaunuoliai skatinami įsitraukti ir įtraukiami į savanorystės skatinimo programą
Šakių rajono jaunimui „Patsaunoris“;



Jaunuoliai nukreipiami į kitas institucijas, atitinkančias jų poreikius;
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Jaunuoliai konsultuojami laisvalaikio užimtumo, saviraiškos, dalyvavimo aktyvioje
veikloje galimybių bei kitais, jiems rūpimais klausimais;



Vykdomas individualus socialinis-pedagoginis darbas – ilgalaikės ar trumpalaikės
veiklos organizavimas, paremtas produktyviu ir pasitikėjimu pagrįstu bendravimu,
kartu padedant jaunam žmogui – centro lankytojui, jo šeimai suvokti aplinkybes,
padėtį, kurioje jie atsidūrė, sutelkti vidinius išteklius, įsisąmoninti savo vaidmenį,
skatinti ir (ar) organizuoti aktyvius veiksmus sprendžiant problemą;



Jaunuoliai gali teikti savo veiklos idėjas ir jas įgyvendinti;



Suteikiama pagalba įgyvendinant jaunimo iniciatyvas;



Jaunuoliai kviečiami aktyviai dalyvauti Atviro jaunimo centro ir kitų organizacijų
organizuojamuose renginiuose ir veiklose bei prisidėti prie jų organizavimo;



Teikiant Atviro jaunimo centro paslaugas, siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę,
sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti
visuomeniniame gyvenime bei plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas.

Jaunimo darbo centras prie Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriaus
Tikslinė grupė - jaunimas, pradedantis darbo veiklą, jaunimas „iškritęs“ iš švietimo ir
darbo rinkos sistemų, norintis įgyti profesiją, pakeisti arba kelti kvalifikaciją, studentai, moksleiviai
ir jų tėvai, švietimo institucijų vadovai ir pedagogai, darbdaviai, jaunimo organizacijų,
bendruomenių atstovai ir kiti socialiniai partneriai.
Teikiamos paslaugos:
 Individualiai konsultuojame dėl profesijos pasirinkimo ir įgijimo, supažindiname su
įsidarbinimo galimybėmis ir darbo paieškos būdais, padedame parengti gyvenimo
aprašymą ir motyvacinį laišką.
 Skelbiame aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų duomenis Talentų banko
programos duomenų bazėje.
 Informuojame apie mokymosi įstaigas, stojimo ir mokymosi sąlygas,
supažindiname su paklausiomis profesijomis.
 Telefonu informuojame apie Darbo biržos paslaugas, darbo laiką, registracijos
tvarką, laisvas darbo vietas.
 Informuojame moksleivius, pageidaujančius dirbti vasaros atostogų metu, apie
jaunų (iki 18 m.) asmenų darbo sąlygas ir įsidarbinimo galimybes.
 Organizuojame motyvacinius seminarus profesijos neturinčiam jaunimui.
 Organizuojame renginius ir seminarus jaunimui ir kitiems Jaunimo darbo centro
klientams apie situaciją darbo rinkoje, karjeros planavimą, profesijos įgijimo
galimybes, darbo paiešką, įsidarbinimui reikalingų dokumentų rengimą, verslumo
pradmenis.
 Organizuojame darbo muges, darbdaviams ieškantiems darbuotojų.
 Nemokamas internetas darbo informacijos paieškai;
 Savarankiškos informacijos paieškos (DBAIS) terminalai;
 372 profesijų aprašai;
 127 pažintiniai filmai apie profesijas – filmų sąrašas;
 Tinkamumo profesijai, asmeninių gebėjimų testai;
 Individualiai konsultuojama, kaip tinkamai parengti gyvenimo aprašymą (CV) ir
motyvacinį laišką, Taip pat juos galima rengti Jaunimo darbo centro kompiuteriais
ir vietoje nemokamai atsispausdinti.
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Projektas „Atrask save“
Neaktyvaus jauno žmogaus (re)integracija į švietimo sistemą (skirtas jaunimui (15 –
29 m.), kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose.
Projekto tikslas – suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai,
kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką.
Paslaugos:
 Vaiko minimalios priežiūros paslaugos, siekiant (re)integruoti į švietimo sistemą;
 Pagalba pažįstant save, siekiant (re)integruoti į švietimo sistemą;
 Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, siekiant (re)integruoti į švietimo sistemą;
 Motyvavimo paslaugos, siekiant (re)integruoti į švietimo sistemą;
 Informavimas ir konsultavimas apie jauno žmogaus galimybes,
siekiant
(re)integruoti į švietimo sistemą;
 Tarpininkavimas su švietimo įstaigomis, siekiant (re)integruoti į švietimo sistemą;
 Įtraukimas į visuomenei naudingą veiklą, siekiant (re)integruoti į švietimo sistemą;
 Savanorystės vietos paieška, siekiant (re)integruoti į švietimo sistemą;
 Savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas, siekiama (re)integruoti į švietimo
sistemą (trukmė iki 4 mėn.);
Neaktyvaus jauno žmogaus kokybiška praktika/ stažuotė (16-29 m. žmonėms)
Paslaugos:
 Motyvavimo paslaugos, siekiant atlikti kokybišką praktiką/stažuotę;
 Pagalbos pažįstant save, siekiant atlikti kokybišką praktiką/stažuotę;
 Savanorystės vietos paieška, siekiant atlikti kokybišką praktiką/stažuotę;
 Savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas, siekiant atlikti kokybišką
praktiką/stažuotę;
Neaktyvaus jauno žmogaus (re)integracija į darbo rinką (16-29 m. žmonėms)
Paslaugos:
 Pagalbos pažįstant save, siekiant (re)integruoti į darbo rinką;
 Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos, siekiant (re)integruoti į darbo
rinką;
 Motyvavimo paslaugos, siekiant (re)integruoti į darbo rinką;
 Informavimas apie jauno žmogaus galimybes, siekiant (re)integruoti į darbo rinką;
 Tarpininkavimas su teritorinėmis darbo biržomis, siekiant (re)integruoti į darbo
rinką;
 Savanorystės vietos paieška, siekiant (re)integruoti į darbo rinką;
 Savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas, siekiant (re)integruoti į darbo rinką.
Projektas „ Saugok sveikatą, kol jaunas“
Projekto tikslas – paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą, keliant jų
sąmoningumą; renkantis patiems atsakomybę už savo gyvenimo kokybę.
Projekto tikslinė grupė – 14 - 29 m. amžiaus jauni asmenys.
Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biure teikiamos šios paslaugos:
vertinamos jaunuolio psichologinės, asmenybinės ir kitos problemos;
konsultuojama psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius jaunuolius, jų tėvus
(globėjus, įtėvius) ir artimuosius šių problemų sprendimo klausimais
rengiamos individualios rekomendacijos jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymo
problemoms spręsti;
kitos sveikatinimo, švietimo paslaugos.
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2011 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM perdavė savivaldybėms socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektų
finansavimą
ir
įgyvendinimą.Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos ir vertinimo komisija ir jos
darbo organizavimo aprašas. 2015 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM projektams
finansuoti skyrė 60677, Eur, iš savivaldybės biudžeto skirta 6068 Eur. Vertinimui buvo pateikti 9
projektai. Įvertinus projektus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas lėšų
paskirstymas.
2016 m. toliau vykdoma ši veikla. Šiais metais Neįgaliųjų reikalų departamentas prie
SADM projektams finansuoti skyrė 56569 eur, iš savivaldybės biudžeto skirta 5657 Eur. Per metus
aplankytos organizacijos veiklų vykdymo vietose.
Lėšų paskirstymas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
finansuoti

Šakių rajono neįgaliųjų draugija

11 lentelė
2015 m.
Eurais
15060

2
3
4

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba
Viešoji įstaiga Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras
Šakių rajono žmonių su negalia sąjunga.

4199
6068
15060

4600
5800
16460

5
6

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

5648
6806

4305
4485

5300
4404
4200
66745

5905
4660
62226

Eil.
Nr.
1

7
8.
9.

Pareiškėjo pavadinimas

2016 m.
Eurais
16011

Socialinės paramos skyriaus duomenys

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
12 lentelė
Eil.
Nr.

Seniūnija

Dirbusių
asmenų skaičius

1

Šakių seniūnija

2014 m.
247

2015 m.
153

2

Lukšių seniūnija

104

94

3

Plokščių seniūnija

40

40

4

Kriūkų seniūnija

54

36

Pagrindiniai darbai

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
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žmonėms;
Pagalba senyvo amžiaus žmonėms; Valė
sniegą, tvarkė aplinką.
Tvarkė aplinką, ruošė malkas, šienavo.

5

Slavikų seniūnija

49

32

6
7
8

Sudargo seniūnija
Barzdų seniūnija
Lekėčių seniūnija

49
74
71

54
37
31

9
10

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

72
129

62
99

Tvarkė aplinką, teikė pagalbą senyvo amžiaus
žmonėms.
Tvarkė aplinką, skaldė malkas.
Tvarkė aplinką, kapines, genėjo medžius.

33

32

Valė sniegą, tvarkė aplinką.

138

112

Tvarkė aplinką, ruošė malkas.

74

74

Valė sniegą, tvarkė aplinką.

111

90

Valė sniegą, tvarkė aplinką.

11
12
13
14

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.
Rudais taškais
- nevyriausybinių organizacijų neįgaliųjų dienos centrai.
Rožiniais taškais - dienos socialinė globa institucijoje.
Violetiniais taškais - dienos socialinė globa asmens namuose.
Geltonais taškais
- 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
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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, Jankiškiuose (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.
Sėkmingą socialinių paslaugų teikimą stabdo šios problemos: ne visa visuomeninė aplinka
pritaikyta neįgaliesiems judėti, dideli darbuotojų darbo krūviai, mažas darbo užmokestis, darbuotojų
trūkumas. Socialinis darbas tampa vis labiau rizikingas darbuotojų saugumui dėl didėjančio
skaičiaus socialinės rizikos asmenų ir kitų veiksnių.

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų
poreikio 2016 m. įvertinimas
13 lentelė
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes
Ilgalaikė socialinė globa
(įskaitant nevyriausybinių org.)
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

Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių
paslaugų poreikis
įvertintas

nepatenkintas

36

1

-

-

3

-

23

-

2 šeimos

-

52

-

2

-

19

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas asmens (šeimos)
namuose
Laikina nakvynė
Kitos socialinės priežiūros
paslaugos
Bendrosios socialinės paslaugos:

-

-

-

-

-

-

-

-

1422

-

-

-

115

-

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

Kaip matyti iš 12 lentelės, rajono savivaldybėje 2015 m. nebuvo patenkintas poreikis
ilgalaikei socialinei globai 1 asmeniui – dėl vietų trūkumo asmenų pasirinktoje globos įstaigoje.

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.
Keturių seniūnijų Socialinės darbuotojos 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.
8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų

trumpa apžvalga
2015 m. Šakių savivaldybės Socialinių paslaugų plane buvo numatyta daug priemonių,
kurios reikalingos socialinių paslaugų teikimui rajone.
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Šešios 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, Lukšių seniūnija, Organizacijos
„Gelbėkit vaikus“ Šakių skyrius, Lekėčių bendruomenė.
2015 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
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos ir laikino apgyvendinimo paslaugos
socialinės rizikos šeimoms ir jų nariams. 2015 m. 2 asmenys su negalia apgyvendinti savarankiško
gyvenimo namuose ir 2 socialinės rizikos šeimoms ir 6 vaikams suteikta laikino apgyvendinimo
paslauga.
Sėkmingai vykdo veiklą labdaros valgykla, kurios veiklą organizuoja VšĮ Vaišnavų
kultūros centras. Per dieną pamaitinama apie 120- 130 asmenų. 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.
2015-11-30 Šakių savivaldybė ir labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ pasirašė
bendradarbiavimo sutartį dėl maisto produktų dalinimo labiausiai nepasiturintiems rajono
gyventojams. Dalį darbų, susijusių su dokumentų pildymu (krovinių važtaraščiai), perėmė MB.
Buvo toliau finansuojamas projektas „Integralios pagalbos namuose plėtra Šakių rajone“
2015 m. rugsėjo 30 d. projektas baigėsi. Projektas buvo finansuojamas iš ES struktūrinių fondų.
Bendra projekto vertė – 344865 eurų, kurie finansuojami iš ES struktūrinių fondų, 162299,68 eurai
iš savivaldybės biudžetui skirtų valstybės tikslinių dotacijų. Projekto vykdymo laikotarpiu
integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugos namuose buvo suteiktos 87
asmenims, įdarbinti 79 slaugos specialistai, 77 šeimos nariams suteiktos konsultacijos, sėkmingai
baigė mokymus ir įgijo kvalifikacijos pažymėjimus 51 darbuotojas ir 7 savanoriai.
Gegužės mėn. organizuotas pasidalinimas gerąja patirtimi, teikiant Integralios pagalbos
paslaugas asmens namuose. Dalyvavo Molėtų, Jurbarko, Kazlų Rūdos savivaldybių, Smalininkų
privačių senelių globos namų atstovai.
VšĮ Šakių vaikų globos namuose nuo 2015 m. rugpjūčio 1d. vaikui su sunkia negalia,
likusiam be tėvų globos, teikiama ilgalaikė socialinė globa. Nuo rugsėjo 1 d. sudaryta papildoma
paslaugų teikimo sutartis dėl papildomų apgyvendinimo paslaugų teikimo su „Berželio“ mokykla.
Atsirado poreikis Grupinio gyvenimo namų vaikams su negalia.
2015 m. kovo mėn. patvirtintoje mokėjimo už paslaugas tvarkoje numatyta, esant
galimybei, mokėti pagalbos pinigus šeimoms (šeimynoms), globojantiems vaikus, už globotinius,
kuriems sukako 18 m. ir jie mokosi vidurinėje ar profesinėje mokykloje ir važinėja iš namų
kiekvieną dieną į mokyklą.
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“ – 2015 m. naujai išduotos
110 kortelių .
Teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos, socialinės priežiūros,
piniginių išmokų teikimo socialinėmis paslaugomis rizikos šeimoms paslaugos.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų veiklos
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koordinavimas leido žymiai pagerinti teikiamų paslaugų kokybę rajono neįgaliesiems asmenims.
Gerinant socialinį komandinį darbą, 2015 m. vyko 4 susirinkimai socialinio darbo
organizatoriams.Metų pabaigoje organizuotas seminaras „Perdegimo sindromas socialiniame darbe“
2 d. teorija, 2 d. praktiniai užsiėmimai. Dalyvavo 40 socialinių darbuotojų iš seniūnijų. Seminaro
lektorė - Vilniaus moterų namų krizių centro direktorė L.H. Vasiliauskienė.
Aplankytos 5 socialinių paslaugų įstaigos. Vyko 2 socialinių paslaugų įstaigų, dienos
centrų, vadovų susirinkimai.
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.

III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. Prioritetinės socialinių paslaugų rajone 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;
Savanoriškos veiklos reglamentavimas ir tobulinimas rajone;
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
14 lentelė
1
tikslas.
Socialinės infrastruktūros plėtra
Uždaviniai

Priemonės

1.1. Išplėsti
socialines
paslaugas
teikiančių
institucijų tinklą.

1.1.1. Svarstyti
grupinio
gyvenimo namų
likusių be tėvų
globos,
neįgaliems
vaikams steigimo
klausimą.

1.1.2. Ieškoti
galimybių Šakių
mieste teikti viešo

Lėšos, Eur,
finansavimo
šaltiniai
Savivaldybės ir
valstybės
biudžetų lėšos,
projektinės
lėšos.

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Įvykdymo
terminas

Neįgaliųjų NVO
vadovai,
Gelgaudiškio
„Šaltinio“
specialiojo ugdymo
centras
(B. Navikienė ),
savivaldybės
tarybos Sveikatos
ir socialinės
politikos
komitetas.

Teikiamos
2016 m.
specializuotos globos
paslaugos neįgaliems
ir emocijų bei elgesio
sutrikimų vaikams,
likusiems be tėvų
globos.

Organizuoti
paslaugos
pirkimą viešųjų

Šakių seniūnas,
Socialinės paramos
skyrius

Teikiamos
dušo, 2016 m.
savitarnos skalbyklos
paslaugos.
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1.2. Plėsti
įstaigų, teikiančių
dienos socialinę
globą, tinklą.

dušo, savitarnos
skalbyklos
paslaugas.
1.1.3. Teikti
laikinos nakvynės
paslaugas
socialinės rizikos
suaugusiems
asmenims.
1.1.4. Svarstyti
savarankiško
gyvenimo namų
padalinio steigimą
prie VšĮ Šakių
vaikų globos namų
jaunuoliams
sulaukusiems 18
m. amžiaus.

pirkimų būdu.

(L. Pocevičiūtė).

Organizuoti
paslaugos
pirkimą viešųjų
pirkimų būdu.

Socialinės paramos Teikiamos nakvynės 2016 m.
skyrius
paslaugos
rajono
gyventojams.
(L. Pocevičiūtė).

1.2.1. Steigti
dienos socialinės
globos paslaugų
teikimo įstaigą
sutrikusio
intelekto
asmenims
Griškabūdžio –
Kudirkos
Naumiesčio
regione.

Savivaldybės ir Neįgaliųjų NVO
vadovai,
valstybės
Socialinės paramos
biudžetų lėšos, skyrius
(L. Pocevičiūtė),
projektinės
seniūnijos
(seniūnai),
lėšos.
bendruomenės
(G.Šnirpūnienė).

VšĮ Šakių vaikų Teikiamos
2016 m.
globos namai
savarankiško
gyvenimo paslaugos
(V. Kelertas),
jaunuoliams
sukakusiems 18 m.
savivaldybės
ir
tarybos Sveikatos amžių
ir
socialinės besimokantiems
politikos
bendro
lavinimo
mokyklose.
komitetas.

Susitikimai su
bendruomenėmis,
seniūnais,
finansavimo šaltinių
paieška.

2016 m.

2 tikslas.
Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra
Uždaviniai

Priemonės

2.1. Teikti
dienos socialinės
globos paslaugas
namuose sunkios
negalios
asmenims.
2.2. Teikti
labdaros
valgyklos
paslaugas.

2.1.1. Įsteigti 21
socialinio padėjėjo
etatų; 12,5 slaugos
specialistų etatų.

2.3. Teikti
mokamas
socialines
paslaugas
namuose.

2.3.1. Paslaugas
pagal patvirtintą
įkainį teiks privati
bendrovė.

2.2.1. 2.2.1. Skirti
finansavimą 1
etato virėjo
išlaikymui.

Lėšos, Eur,
finansavimo
šaltiniai
Savivaldybės
biudžeto,
valstybės
biudžeto, ES
struktūrinių
fondų lėšos.
4 300 –
savivaldybės
biudžetas;
privati
iniciatyva.
Asmeninės
paslaugų
gavėjų lėšos.

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Įvykdymo
terminas

BĮ Šakių socialinių
paslaugų centras
(V. Bielskienė); UAB
Dalios Zaleskienės
ambulatorija
(D.Zaleskienė).
VšĮ Vaišnavų kultūros
centras
( G. Šedbarienė);
Socialinės paramos
skyrius (L.Pocevičiūtė);
kiti suinteresuoti
asmenys.
UAB Dalios
Zaleskienės
ambulatorija
(D.Zaleskienė).

Dienos socialinės
globos namuose
paslaugos
teikiamos 50
sunkią negalią
turinčių asmenų.
Plečiamos
teikiamos
labdaros
valgyklos
paslaugos.

2016 m.

Teikiamos
paslaugos
namuose: nuo
buities tvarkymo
iki atokvėpio bei

2016 m.

2016 m.

23
slaugos socialinių
paslaugų.
Teikiamos
2016 m.
savarankiško
gyvenimo namų ,
laikino
apnakvindinimo
socialinės
paslaugos
neįgaliems
ir
pensinio
amžiaus
asmenims.

2.4. Teikti
savarankiško
gyvenimo, laikino
apnakvindinimo
paslaugas.

2.4.1. Plokščių
mišrių socialinių
paslaugų centras.

5700savivaldybės
biudžeto,
privačios lėšos.

Plokščių mišrių
socialinių paslaugų
centras (D. Diktorienė).

2.5. Teikti
Marijampolės
specializuoto
pagalbos centro
psichologo
paslaugas.

2.5.1. Sudaryti
sąlygas
atvykstančiam
psichologui teikti
paslaugas.

Valstybės
biudžeto lėšos.

Socialinės paramos
skyrius (L.Pocevičiūtė);
Vaiko teisių
apsaugos skyrius
(R. Lebedžinskienė)

2.6. Teikti
pagalbos
globėjams –
įtėviams
paslaugas.

2.6.1. Įdarbinti du
atestuoti
socialiniai
darbuotojai darbui
su globėjų – įtėvių
šeimomis.

19 000 –
valstybės
biudžeto lėšos.

Vaiko teisių apsaugos Teikiamos
skyrius
pagalbos
globėjams –
(R. Lebedžinskienė),
įtėviams
Šakių
socialinių
paslaugos.
paslaugų centras

2.7. Plėsti
socialinių
paslaugų spektrą
tikslinėms
jaunimo grupėms,
derinant jas su
sveikatinimo,
švietimo,
įdarbinimo ir kt.
paslaugomis.

2.7.1. Užtikrinti
socio – kultūrinių
paslaugų teikimą.

2.7.2. Vykdyti
projekto „Saugok
sveikatą kol
jaunas“ veiklas
psichologinių ir
kitokių problemų
turinčiam
jaunimui.

Teikiamos
psichologo
paslaugos
smurto, skyrybų
ir kt. atvejais.

2016 m.

2016 m.

(V. Bielskienė).
6 836

- Savivaldybės
vyriausioji specialistė
savivaldybės
(Jaunimo
reikalų
koordinatorė
–
biudžetas.
D. Jurgutienė);

Laisvalaikio
organizavimo
paslaugos,
bendravimas,
užsiėmimas
mėgstama veikla,
Atviras jaunimo centras dalyvavimas
prie
Šakių
raj. grupinėse
savivaldybės Jaunimo veiklose
kūrybos ir sporto centro nemotyvuotam
jaunimui.
( J. Beržvinskaitė).

2016 m.

64 700 –
Norvegijos
finansinis
mechanizmas,
14 400 –
savivaldybės
biudžetas.

Savivaldybės

Informavimas,
konsultavimas,
vyriausioji specialistė tarpininkavimas
(Jaunimo
reikalų ir atstovavimas,
psichosocialinė
koordinatorė –
pagalba jaunimui
turinčiam
D. Jurgutienė);
psichologinių ir
kitokių problemų.
Visuomenės sveikatos

2016 m.

biuras(V. Lebedžinskas)
savivaldybės vyriausioji
specialistė
(E. Domeikaitė)
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2.7.3. Vykdyti
projekto “Atrask
save“ veiklas,
padedančias įgyti
asmeninių,
profesinių,
socialinių
kompetencijų
nemotyvuotam ir
motyvuotam
jaunimui.

14 600 –
Europos
socialinio
fondo agentūra.

Savivaldybės
Informavimas,
vyriausioji specialistė
(Jaunimo
reikalų konsultavimas,
koordinatorė –
tarpininkavimas
D. Jurgutienė);
ir atstovavimas,
Jaunimo kūrybos ir
sporto
centras psichosocialinė
(koordinatorė
K.
pagalba siekiant
Valaitytė);
grąžinti į darbo
Marijampolės
rinką
teritorinės darbo biržos nemotyvuotą
Šakių
skyrius jaunimą.

(koordinatorė
Jasevičiūtė).
2.7.4.
Tarpininkauti
jaunimui
įsidarbinant.

Darbo biržos
lėšos.

–

G.

Jaunimo darbo
centras prie
Marijampolės
teritorinės darbo
biržos Šakių skyriaus
( A. Stasiulienė)

2016 m.

Informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas
ir

atstovavimas

jaunimui
pradedančiam
darbo

veiklą,

„iškritusiam“

iš

švietimo ir darbo
rinkos

sistemų,

norinčiam

įgyti

profesiją, pakeisti
arba

kelti

kvalifikaciją ir kt.
3 tikslas
Užtikrinti kokybiškas, subalansuotas, socialiai teisingas ir ekonomiškai efektyvias socialines paslaugas atsižvelgiant į
gyventojų poreikius
Uždaviniai

Priemonės

3.1. Suteikti
pagal poreikį
ilgalaikės
socialinės globos
paslaugas
vaikams.

3.1.1. Finansuoti
ilgalaikės
socialinės globos
paslaugų teikimą
vaikams VšĮ Šakių
vaikų globos
namuose
šeimyniniu
principu.

Lėšos, Eur,
finansavimo
šaltiniai
230 000 savivaldybės
biudžetas;
73 000 –
valst.biudžetas.

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

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

Paslaugos bus
suteiktos 40
globojamų vaikų.

Įvykdymo
terminas
2016 m.
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3.1.2.Finansuoti
39 600
–
socialinės globos savivaldybės
paslaugas vaikams biudžetas;
Lekėčių,
131 000
G. Dobilevičiūtės, valstybės
biudžeto lėšos.
D. Jasukynienės,
I.
Leleivienės
šeimynose.

3.2. Suteikti pagal
poreikį ilgalaikės
socialinės globos
paslaugas
suaugusiems
seniems ir
neįgaliems
asmenims.

3.3. Tęsti

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

Paslaugos bus
suteiktos 45
savivaldybės
gyventojams.

3.2.2.Apmokėti
180 600 –
ilgalaikės globos
valstybės
paslaugas
biudžeto lėšos.
asmenims,
nukreiptiems
į
valstybinius
socialinės globos
namus.

Centralizuotos
buhalterijos
skyrius(V.Tumienė),

Kiekvieną
2016 m.
mėnesį paslaugos
bus
suteiktos
vidutiniškai

3.2.3. Teikti
darbinio
užimtumo
paslaugas, dienos
socialinės globos
paslaugas
asmenims,
turintiems
intelekto
sutrikimų.
3.2.4. Teikti
dienos
globos ir ugdymo
paslaugas
vaikams,
turintiems negalią.

38 330 savivaldybės
biudžeto lėšos,
72 000 –
valstybės
biudžeto lėšos,
3 000 –
paslaugų
gavėjų lėšos.

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

Paslaugos
kiekvieną mėnesį
bus teikiamos 25
asmenims.

2016 m.

56 920 savivaldybės
biudžeto lėšos,
7 900 valstybės
biudžeto lėšos,
28 460 tikslinis
krepšelis.
66 760 -

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

Paslaugos
kiekvieną mėnesį
vidutiniškai
bus teikiamos 8
neįgaliems
vaikams.

2016 m.

Centralizuotos

Kiekvieną

2016 m.

3.2.1. Finansuoti
ilgalaikės
socialinės globos
paslaugų teikimą
Kukarskės globos
namuose.

3.3.1. Apmokėti

86 976 –
savivaldybės
biudžetas;
60 870 valstybės
biudžetas;
165 605 paslaugų
gavėjų
mokestis.

Vaiko teisių apsaugos Kiekvieną
2016 m.
skyrius
mėnesį paslaugos
vidutiniškai bus
(R. Lebedžinskienė),
teikiamos
36
vaikams.
Socialinės
paramos
skyrius(L. Pocevičiūtė),

Socialinės
skyrius

paramos

2016 m.

30 asmenų.

(L. Pocevičiūtė).
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bendradarbiavimą socialinės globos
su Kudirkos
paslaugas rajono
Naumiesčio ir
asmenims.
Šakių parapijiniais
globos namais.

savivaldybės
biudžeto lėšos,
55 300 –
valstybės
biudžeto lėšos.

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

mėnesį globos
paslaugos
bus suteiktos
vidutiniškai
40 asmenims.

3.4. Teikti pagal
poreikį socialinės
priežiūros
paslaugas
namuose.

183 650 savivaldybės
biudžeto lėšos;
38 000 paslaugų
gavėjų
mokestis.
55 000 valstybės
biudžeto lėšos
_„_

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

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

2016 m.

Šakių
socialinių Paslaugos
paslaugų centras
kiekvieną mėnesį
bus teikiamos
(V. Bielskienė).
3 rizikos
šeimoms.

2016 m.

146 500 –
valstybės
biudžeto lėšos.

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

Paslaugos
teikiamos 155
socialinės rizikos
šeimoms, kuriose
auga 350 vaikai.

2016 m.

Lėšos, Eur,
finansavimo
šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Įvykdymo
terminas

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
valstybės
biudžeto lėšos,
asmeninės
lėšos.
8 700 savivaldybės
biudžeto lėšos;
19 270 valstybės
biudžeto lėšos.
4 000 savivaldybės
biudžeto lėšos.

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

Pagerės teikiamų
paslaugų kokybė

2016 m.

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

Būstas bus
pritaikytas 6-10
neįgaliesiems.

2016 m.

Šakių socialinių
paslaugų centras
(V. Bielskienė).

Nuomojamas
laiptų kopiklis
pagal poreikį
judėjimo negalią

2016 m.

3.5. Teikti
socialinės
priežiūros
paslaugas
socialinės rizikos
šeimoms
seniūnijose.

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.

4 tikslas
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas
Uždaviniai

Priemonės

4.1. Sudaryti
sąlygas
darbuotojų
kvalifikacijai
kelti.

4.1.1. Siųsti
darbuotojus į
mokymus;
organizuoti
mokymus vietoje.

4.2. Didinti
neįgaliųjų
savarankiškumą.

4.2.1. Pritaikyti
aplinką ir
gyvenamąjį būstą
neįgaliesiems.
4.2.2. Skirti lėšų
įsigyti įstaigai
laiptų kopiklį .
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4.2.3.
Savivaldybėje
sudaryti nuolat
veikiančią
Viešosios aplinkos
pritaikymo darbo
grupę.

22 000 –
savivaldybės
biudžeto lėšos.

Savivaldybės meras

4.3. Rengti
projektus dėl
socialinio darbo
veiklos gerinimo.

4.3.1.Parengtas 1
kvalifikacijos
kėlimo projektas.

Valstybės
biudžeto,
ES lėšos.

4.4. Gerinti
socialinės globos
paslaugų teikimo
kokybę rajono
šeimynose.

4.4.1. Įdarbinti
šeimynose
socialinio
darbuotojo
padėjėjus.

Savivaldybės
biudžeto lėšos.

4.4.2. Skirti
šeimynoms
pagalbos pinigus
už 18 m. amžių
sukakusius
buvusius
globotinius.
4.5.1. Parengti
socialinių
paslaugų pirkimo
viešųjų pirkimų
būdu tvarkos
aprašo projektą;
teikti svarstyti
savivaldybės
tarybai.

Savivaldybės
biudžeto lėšos.

Regioninės plėtros
tarnyba
(V. Girdauskas),
Socialinės paramos
skyrius
(L. Pocevičiūtė).
Šeimynų dalyviai,
savivaldybės tarybos
Sveikatos ir socialinės
politikos komitetas,
Socialinės paramos
skyrius
(L. Pocevičiūtė).
Savivaldybės Paslaugų
skyrimo komisija,
šeimynų dalyviai,
Socialinės paramos
skyrius
(L. Pocevičiūtė).

4.5. Stiprinti
teisinius aspektus
socialinių
paslaugų kokybės
gerinimui

turintiems rajono
gyventojams.
Darbo grupė
2016 m.
nustatys poreikį ir
prioritetus
viešosios aplinkos
pritaikymui rajone;
teiks tvirtinti
savivaldybės
tarybai.
Suteiktos
2016 m.
kvalifikacinės
žinios 50 socialinių
darbuotojų.
Šeimynose
įdarbinti 2,5 etato
socialinių
darbuotojų
padėjėjų.

2016 m.

Skiriami pagalbos
pinigai už 18m.
sukakusius
jaunuolius,
besimokančius
bendro lavinimo
mokyklose.
Parengtas tvarkos
aprašas.

2016 m.

Teikiamos
socialinės
paslaugos.

2016 m.

NVO Teikiamos

2016 m.

Socialinės paramos
skyrius
(L. Pocevičiūtė),
Bendrasis skyrius,
(R. Vaičiūnienė)

2016 m.

5 tikslas
Teikiant socialines paslaugas plėtoti bendradarbiavimą su NVO
5.1. Remti NVO
socialines
programas.

5.1.1. Remti NVO
programas,
teikiamas paramai
gauti iš rajono
savivaldybės
biudžeto.

21 450 –
savivaldybės
biudžeto lėšos.

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

5.1.2.Finansuoti
socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektų
įgyvendinimą.

5657–
savivaldybės
biudžeto lėšos;

Neįgaliųjų
vadovai,

56 569 valstybės
biudžeto lėšos.

neįgaliųjų
Socialinės paramos socialinės
skyrius
reabilitacijos
paslaugos.
(L. Pocevičiūtė).
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11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2016 m.
15 lentelė
Eil.
Socialinių paslaugų rūšys pagal
Socialinės globos įstaiga
Mastas
Nr.
žmonių socialines grupes
(vietų sk.)
1. Grupinio gyvenimo namai vaikams Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo
5
su
negalia,
emocijų/elgesio ugdymo centras.
sutrikimais, likusiems be tėvų
globos.

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

1.
1.1.
2.

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

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms
paslaugoms, tūkst. Eur
palyginti su bendru savivaldybės
biudžetu, proc.
LR valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos, tūkst. Eur
iš jų:
socialinės rizikos šeimų socialinei
priežiūrai organizuoti
asmenų su sunkia negalia socialinei
globai organizuoti
vaikų globos (rūpybos) išmokoms
ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst. Eur
Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas,
tūkst. Eur
Kitos lėšos, tūkst. Eur
Iš viso, tūkst. Eur

Pagal
faktines
išlaidas,
tūkst. Eur
2015 m.

Pagal planines
išlaidas,
tūkst. Eur
2016 m.

2017 m.

888,0

908,0

1000,0

3,4

3,8

4,0

829,0

882,0

955,0

125,0

147,0

160,0

352,0

380,0

420,0

352,0
123,0
234,0

355,0
55,0
207,0

375, 0
93,0
240,0

64,8
2138,8

64,8
2116,8

70,0
2358,0

Iš 15 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.
Nuo 2013 m. teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmenims, turintiems sunkią
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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
Eil.
Nr.
Finansavimo būdai
Socialinių paslaugų pirkimas
Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas
iš jo:
2.1.
savivaldybės pavaldumo įstaigoms
2.2.
valstybinėms socialinės globos įstaigoms (regioninių
socialinių paslaugų įstaigoms) pagal lėšų kompensavimo
sutartis
2.3.
nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų
kompensavimo sutartis
1.
2.

3.
4.

17 lentelė
Lėšos
(tūkst. Eur arba
proc.)
praėję
einamieji
metai
metai
883,5
952,3

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms
organizacijoms
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
Iš viso:

420,0
170,5

451,2
180,6

293,0

320,5

68,0

65,7

34,0
985,5

20,0
1038,0

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:
 socialinių paslaugų įstaigų teikiančių bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos
paslaugas veiklos koordinavimas ir kontrolė skyriaus kompetencijos rėmuose;
 mokymų ir supervizijų socialiniams darbuotojams organizavimas;
 Viešosios aplinkos pritaikymo darbo grupės administravimas;
 savarankiškumo įvertinimo nustatant veiksnumą asmeniui pagal atskiras funkcijas,
funkcijos administravimas;
 komisijos, skirtos veiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, būklės nustatymui veiklos
administravimas;
 duomenų keitimąsis su Veiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registru;
 visuomenei naudingų darbų reglamentavimas ir apskaita;
 perėjimo nuo institucinės globos prie paslaugų teikimo bendruomenėje proceso
koordinavimas;
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 labdaros ir paramos fondo Maisto bankas ir kt. akcijų koordinavimas;
 bendruomeninių Šeimos namų steigimo veiklos koordinavimas;
 socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms sprendimų priėmimas ir
administravimas;
 viešųjų pirkimų tvarkos aprašo, skirto socialinių paslaugų pirkimui parengimas;
 ES finansuojamo projekto “Integralios pagalbos plėtra Šakių rajone“ II etapo
įgyvendinimas;
 metinio veiklos plano rengimas;
 atnaujinti ir stiprinti Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Šakių skyriaus veiklą.
Šioms funkcijoms atlikti buvo skirtas vienas naujas – socialinių paslaugų koordinatoriaus
- etatas. Plečiantis socialinių paslaugų tinklui, daugėjant įstaigų, sudėtingėjant planavimo ir
koordinavimo funkcijoms, manome, jog skyriuje vietoj vieno darbuotojo, dirbančio su socialinėmis
paslaugomis, turėtų atsirasti vyriausiojo specialisto etatas.

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių
finansavimu
Šakių rajono socialinių paslaugų 2016 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
“Priemonių planas“.

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.

17. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis
Numatomos savivaldybės biudžeto augimo perspektyvos: rajono savivaldybės 2015
metų biudžetas – 24046,0 tūkst. Eur, 2016 metų – 24791,0 tūkst. Eur, 2017 metų prognozuojamas
25500,0 tūkst. Eur.
Išlaidų, skiriamų socialinėms paslaugoms, dalis: 2015 m. – 888 tūkst. Eur, 2016 m. – 908,0
tūkst. Eur, 2017 m. – 1000,0 tūkst.Eur.
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VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
18. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai
Savivaldybės socialinių paslaugų plano įgyvendinimą ir stebėseną vykdys rajono
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

19. 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 registruojamos SPIS sistemoje.

