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Šakiai
Rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų
įstatymo (Žin., 2006, Nr. 17-589) 13 str. 3 d. ir Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr.
1132 (Žin., 2006, Nr. 124-4705) patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 33 p.,
nusprendžia,
patvirtinti rajono savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).
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PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės tarybos
2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-123
RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
I. ĮVADAS
1. Bendra informacija
Rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2012 metų planas parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinta Socialinių
paslaugų planavimo metodika bei kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių
paslaugų planavimą ir teikimą.
Šio plano išdėstymas atitinka rajono savivaldybės strateginio plėtros plano viziją, kad
,,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 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“,
„2.9. Modernizuoti sveikatos priežiūros ir socialines įstaigas“.
Paruoštas planas atspindi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d.
nutarimu Nr.171 patvirtintos Socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos pagrindinę nuostatą:
,,Sudaryti teisines, administracines ir finansines sąlygas veiksmingiau planuoti, teikti ir organizuoti
socialines paslaugas taip, kad būtų užtikrinti būtinieji asmens poreikiai ir pats asmuo skatinamas
aktyviai pagelbėti pats sau“.
Savivaldybė yra atsakinga už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams
užtikrinimą, už šių paslaugų planavimą, organizavimą bei administravimą. Savivaldybės pareigagarantuoti 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. Šis socialinių paslaugų planas ir yra skirtas socialinių paslaugų
teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti.
2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai
Socialinių paslaugų pagrindiniai plėtros tikslai numatyti rajono savivaldybės
strateginiame plėtros plane. Šiems tikslams pasiekti numatyti tokie uždaviniai:
„2.4.1 Skatinti savivaldybės administracijos ir jos socialinių partnerių
bendradarbiavimą“.
„2.7.1. Plėtoti darbinio užimtumo paslaugas neįgaliesiems”;
„2.7.2. Tobulinti komandinio socialinio darbo sistemą”;
„2.7.3. Plėtoti ir įvairinti nestacionarias socialines paslaugas”;
„2.7.4. Skatinti ir remti savanorišką socialinių paslaugų teikimą ir jų efektyvų
naudojimą”;
„2.7.5. Stiprinti socialinės ir sveikatos apsaugos sferos neįgaliesiems išteklius”.
„2.7.7. Teikti stacionarias socialines paslaugas rajono gyventojams”.
„2.8.1. Remti neįgaliųjų asmenų medicininę, profesinę, socialinę integraciją”.
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„2.8.2. Vykdyti prevencijos ir integracijos į visuomenę socialinės rizikos asmenims bei
visuomenės saugumą didinančias priemones”;
„2.8.3. Pritaikyti aplinką neįgaliesiems ir seniems žmonėms”;
„2.9.1. Optimizuoti sveikatos ir socialinių institucijų tinklą”;
„2.9.2. Modernizuoti sveikatos priežiūros ir socialines įstaigas”;
Teikiant socialines paslaugas rajono savivaldybės gyventojams 2012 m., numatoma
laikytis šių pagrindinių krypčių:
1. Plėsti kokybiškas ir kompleksiškai teikiamas nestacionarias socialines paslaugas;
2. Socialinių paslaugų teikimo stiprinimas socialinės rizikos šeimoms, šeimoms ir
vaikams, ištiktiems krizės, vaikams, kuriais tinkamai nesirūpina jų tėvai;
3. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę;
4. Teikiant socialines paslaugas, plėtoti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis
organizacijomis;
5. Toliau gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti žmogiškuosius išteklius ir kelti
darbuotojų kvalifikaciją.
Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai),
dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba
praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir
dalyvauti visuomenės gyvenime.
Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas - sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar
stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su
visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti
kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės saugumui
užtikrinti.
Socialinių paslaugų planas padės ne tik užtikrinti būtinų socialinių paslaugų
prieinamumą, bet ir skleisti supratimą apie didelę socialinių paslaugų svarbą ir įtaką bendruomenės
gyvenime, paskatinti bendruomenės iniciatyvumą.
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 L.
Pocevičiūtė ir socialinių paslaugų koordinatorė V.Ratkevičienė.
Rengiant planą duomenis teikė ir aptarimuose dalyvavo savivaldybės administracijos
Biudžeto ir turto skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šakių socialinių paslaugų centras,
seniūnijos, bendruomenės, neįgaliųjų asociacijos ir kitos socialines paslaugas teikiančios įstaigos.
II. BŪKLĖS ANALIZĖ
4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės padėties įvertinimas
Rajono savivaldybės teritorija – 1453 km2, ji yra kaimiška, ją sudaro 14 seniūnijų.
Šakių savivaldybėje 2011 m. sausio 1 d. duomenimis gyveno 34 650 žmonių, iš jų – 28,8% mieste
ir 71,2% kaime. Lietuvoje šie rodikliai tokie: miestuose gyvena 66,9 % gyventojų, kaimuose – 33, 1
%. Rajono savivaldybėje palyginus su Lietuvos rodikliais kaimo gyventojų procentas yra didesnis,
dėl to ir socialinių įstaigų kūrimas orientuotas į kaimišką teritoriją. Gyventojų tankumas – 26
žmonės viename kvadratiniame kilometre.
4.1. Demografinė situacija
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Gyventojų skaičiaus kitimas rajono savivaldybėje

Šakių raj.
savivaldybė
Buvusios
Marijampolės
apskrities
savivaldybės

Iš viso Lietuvoje

2 lentelė
2011 m. palyginus
su 2008 m., proc.
95,3

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

36364

35880

35 507

34650

181219

179886

173686

173695

95,8

3349872

3329000

3244601

96,4

3366357

Šaltinis. Kauno teritorinės statistikos valdybos duomenys.

Iš 2 lentelės duomenų matyti, kad rajono savivaldybėje gyventojų skaičius mažėja
lėčiau nei buvusios Marijampolės apskrities savivaldybėse bei Lietuvoje.
Pensinio amžiaus gyventojų proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
3 lentelė

Šakių raj. sav.
Buvusios Marijampolės
apskrities savivaldybės
Iš viso Lietuvoje

Pensinio amžiaus gyventojų proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
2009 m.
2010 m.
2011 m.
23,5
21,7
22,6
20,9
17,9
18,1
20,6

18,8

20,0

Šaltinis. Kauno teritorinės statistikos valdybos duomenys

Iš 3 lentelės duomenų matyti, kad rajono savivaldybėje pensinio amžiaus gyventojų
procentas nuo bendro gyventojų skaičiaus yra didesnis, negu Lietuvoje ar buvusios Marijampolės
apskrities savivaldybėse.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis
2011 m.
Eil.
Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
5.

Rodiklis

4 lentelė
Gyventojų (šeimų) skaičius

2
Gyventojų skaičius
iš jų:
Mieste
Kaime
Iš bendro gyventojų skaičiaus:
pensinio amžiaus gyventojai
suaugę asmenys su negalia (be pensinio amžiaus)
vaikai
vaikai su negalia
Socialinės rizikos šeimos
Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose
Kiti demografiniai rodikliai1

Šaltinis. Socialinės paramos skyriaus duomenys.

3
34650
9969
24681
7843
2662
7096
172
217
492
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Pensinio amžiaus gyventojai rajono savivaldybėje sudaro 22,6 %, suaugę neįgalūs
asmenys – 7,6 %, vaikai – 20,5 %, taigi, net 50,7 % rajono savivaldybės gyventojų nedalyvauja ar
dalyvauja nevisišku pajėgumu darbo rinkoje, neretai jiems reikalinga įvairi socialinė parama ar
pagalba.
4. 2. 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 naujasis Socialinių paslaugų
įstatymas ir poįstatyminiai aktai (metodikos, poreikių vertinimo tvarkos aprašai ir t.t.), kuriuose
naujai apibrėžiami socialinių paslaugų pavadinimai, trukmės, dažnumai, paslaugų sudėtys,
mokėjimas už paslaugas, naujai patvirtinti socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko
sąnaudų normatyvai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetiniai strateginiai tikslai bei numatytos
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės (emigracija, neįgalių žmonių integracija ir kt.),
socialiniai veiksniai, švietimo, kultūros, sveikatos, sporto ir socialinės apsaugos sistemų pokyčiai.
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. „Protų“ nutekėjimo problema kyla dėl išsilavinusių ir profesionalių gyventojų
emigracijos į kitas valstybes ir su tuo susijusių prognozių, jog jie ateityje nebeprisidės prie
ekonominės, kultūrinės ir socialinės plėtros.
Gyventojų senėjimas Nuo praėjusio amžiaus pabaigos Lietuvoje pradėjo ryškėti
visuomenės senėjimo procesas, nors Lietuvos gyventojų sudėtis pagal amžių, palyginus su kitomis
Europos šalimis, yra jaunesnė. Senėjimo priežastys labai įvairios: mažas gimstamumas, jaunų
darbingų žmonių emigracija, gyvenimo trukmės didėjimas. Senstant visuomenei, sunkėja mokesčių
našta ekonomiškai aktyviems darbingo amžiaus gyventojams, didėja medicininės priežiūros ir
socialinių paslaugų poreikis. Seniems žmonėms iškyla sveikatos, apsitarnavimo, prisitaikymo
buityje ir visuomenėje problemų.
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.
Rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, vyrauja senyvos visuomenės tipas, ryškėja įvairios
socialinės grupės, kurioms yra didelis poreikis gauti socialines paslaugas.
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Neįgaliųjų asmenų skaičius 2011 m. pabaigoje
Neįgalių vaikų
skaičius

172

Suaugusių
neįgaliųjų
asmenų skaičius(be pens.)
2662

Didelis
specialiųjų
poreikių lygis
(pens.)
841

Vidutinis
specialiųjų
poreikių lygis
(pens.)
1378

5 lentelė
Nedidelių specialiųjų
poreikių lygis
(pens.)
109

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.
2011 m. 177 savivaldybės gyventojams buvo nustatytas specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis, iš to skaičiaus - 81 vaikui; 140 –čiai asmenų – nuolatinės slaugos
poreikis, iš to skaičiaus -14 vaikų.
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 ir Senyvo
amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika,
per 2011 m. nustatytas socialinių paslaugų poreikis:

pagalbai namuose – 46 asmenims;

dienos globai asmens namuose – 24;

ilgalaikei socialinei globai – 22 asmenims;
Socialinės rizikos šeimų ir jose gyvenančių vaikų skaičius
6 lentelė
Socialinės rizikos
šeimos, vnt.
Vaikų
skaičius
socialinės
rizikos
šeimose, vnt.

2009 m.
254

2010 m.
232

2011 m.
217

600

539

492

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 naujos metodikos griežtesni reikalavimai įrašymui į rizikos
šeimas.
Daugėja nepilnų šeimų, santuokų nutraukimo atvejų, atsirado tendencija neregistruoti
santuokos .
Vis anksčiau pradedamas lytinis gyvenimas, dėl to vis daugiau nepilnamečių merginų
gimdo vaikus, nereti atvejai, kai kūdikiai paliekami valstybės ar tėvų globai.
Socialinių paslaugų poreikį didina ir alkoholizmas.
Vaikai jaučia mažesnį poreikį ir atsakomybę rūpintis nusenusiais tėvais. Labai sparčiai
vystantis technologijoms, žmonės nesugeba prisiderinti ir tai tampa jų socialinės atskirties
priežastimi.
Rajono savivaldybės socialinės paramos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių
(SSGG) analizė:
Stipriosios pusės:
aukšta socialines paslaugas administruojančių darbuotojų kvalifikacija – žinios ir
patirtis;
bendradarbiavimas su kitais savivaldybės skyriais, seniūnijomis, globos įstaigomis ir
kitomis institucijomis;
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stiprėjantis 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);
Silpnosios pusės:
nepakankamas socialinių paslaugų teikėjų partnerių (ypač nevyriausybinių
organizacijų) finansavimas ir žmoniškųjų išteklių stoka;
netolygiai išplėtotas socialinių paslaugų tinklas – trūksta socialinių paslaugų įstaigų
kaimiškose seniūnijose;
darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas, trūkumas;
ypač 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;
nėra galimybių suteikti skubios pagalbos šeimoms, kurios neturi gyvenamojo būsto,
t.y. dažnai vaikai negali gyventi šeimoje, nes nėra elementarių gyvenimo sąlygų, nors skurdas
negali būti priežastis vaiko paėmimui iš šeimos;
trūksta vietų psichoneurologiniuose pensionatuose;
neigiamas visuomenės požiūris į asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų;
nepakankama užimtumo politikos ir socialinės paramos sanglauda: socialinės apsaugos
sistema ne visada motyvuoja darbui, neretai sudarydama paskatas išlaikytinių nuostatoms atsirasti ir
įsitvirtinti.
Grėsmės:
darbo jėgos, ypač aukštos kvalifikacijos specialistų, emigracija;
blogėjanti demografinė situacija;
kaimo ir miesto raidos netolygumas gresia tolesniu užimtumo ir socialinės plėtros
lygio diferencijavimu;
prognozuojamas tolesnis visuomenės senėjimas gali padidinti poreikį socialinių
paslaugų išlaidoms ir priversti santykinai mažinti socialines išmokas.
žema socialinę paramą gaunančių asmenų motyvacija reintegracijai į darbo rinką;
nepalankus visuomenės požiūris į socialinės rizikos grupėms priklausančius asmenis;
žemas socialinio darbo prestižas;
žmoniškųjų išteklių stygius dėl mažo darbo užmokesčio.
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;
Stiprus nevyriausybinis sektorius gali būti sėkmingai panaudotas socialinių paslaugų
kokybinei plėtrai užtikrinti;
Informacinių technologijų sklaida gali leisti įgyvendinti efektyvią bei operatyvią
socialinės paramos poreikio kontrolę, dėl to bus galima taikliau ir operatyviau pagal realius
poreikius orientuoti socialinę paramą.
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Socialinių paslaugų teikėjų 2011 metų veiklos rezultatai
7 lentelė
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Socialinių
paslaugų įstaigos
tipas pagal
Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas
žmonių
socialines grupes
Socialinės
Kukarskės globos namai
globos namai
Kudirkos Naumiesčio parapijos Socialinės
pagalbos centro globos namai
Šakių parapijos VšĮ „Vaikų ir jaunimo centras“
globos namai
VĮ Šakių vaikų globos namai
Šeimynos
Lekėčių šeimyna Lekėčiuose
G. Dobilevičiūtės šeimyna
I. Leleivienės šeimyna
D. Jasiukynienės šeimyna
Dienos
Sutrikusio intelekto asmenų dienos užimtumo
socialinės globos centras prie VšĮ Šakių vaikų globos namų
centrai
Neigaliųjų vaikų globos grupė
prie mokyklos darželio „Berželis“
Savarankiško
gyvenimo namai
Socialinės priežiūros centrai
Labdaros fondo Lekėčių bendruomenės centro
vaikų dienos centras
Gelgaudiškio vaikų dienos centras
LVTGO „Gelbėkit vaikus“ Šakių padalinys
Kudirkos Naumiesčio bendruomenės vaikų dienos
centras
Griškabūdžio sen. vaikų dienos centras
Lukšių vaikų dienos centras
Šakių neigaliųjų draugijos Kudirkos Naumiesčio
bendruomenės neigaliųjų dienos centras
Žmonių su negalia sąjungos Šakių dienos centras
Šakių žmonių su negalia sąjungos Janukiškių
neįgaliųjų dienos centras
Bendruomeninės įstaigos
Kitos socialinių
Šakių socialinių paslaugu centras
paslaugų įstaigos (Pagalbos į namus tarnyba)
(pagalbos į namus
tarnyba, socialinių
paslaugų centras ir
kt.)

Šakių socialinių paslaugų centras (aprūpinimas
techninės pagalbos priemonėmis)

Paslaugų gavėjų
skaičius 2011 m.
40
53
15
30
7
7
7
6
12

8

25
15
20
14
35
15
380
470
376

114 pagalbos
namuose,
20 dienos socialinė
globa
Techninės pagalbos
priemonėmis
aprūpinti 748

9
asmenys
Griškabūdžio seniūnijos socialinių paslaugų
centras
Šakių savivaldybės administracija, neįgaliųjų
NVO

11.
12.

13.

NVO

Nevyriausybinės organizacijos

35
Būstas pritaikytas 6
neįgaliems
asmenims.
3078

Gyventojų užimtumo mažėjimas ir nedarbo lygio didėjimas. Esant
dideliam nedarbo lygiui, didelė dalis darbingo amžiaus žmonių yra neužimti.

vis dar

Per 2011 m. darbo biržoje buvo registruoti 3207 (2010 m. – 3691) ieškantys darbo
asmenys, iš jų 2553 (2010 m. –3212) – bedarbiai.
Bedarbių:
moterų ...................................................................... 1114 (1289)*
vyrų ............................................................................. 1439(1923)
kaimo gyventojų ......................................................... 1726( 2238)
jaunimo iki 25 m. ............................................................. 665(801)
vyresnių nei 50 m. ........................................................... 472( 521)
nekvalifikuotų ............................................................. 1157( 1440)
niekur nedirbusių ............................................................. 334( 514)
turinčių papildomo rėmimo požymį .............................. 1994( 2848)
skliausteliuose pateikti duomenys palyginimui su 2010 m.
Beveik 60 proc. naujų darbo biržos klientų – vyrai. Beveik ketvirtadalis bedarbiais tapusių
asmenų buvo jaunesni kaip 25 –erių metų amžiaus, kas šeštas – vyresnis kaip 50 metų. Profesinio
pasirengimo neturi 45 proc. bedarbiais tapusių asmenų.
2011 m. Šakių darbo biržoje įregistruota 1260 laisvų darbo vietų. Tai 91 daugiau nei 2010
m. (1169).
Kiti rodikliai
Įdarbinti 2032 bedarbiai, 63 proc. besikreipiančiųjų bedarbių. Iš viso dalyvavo užimtumo
priemonėse 3769 (117 proc. nuo per metus registruotų ieškančių darbo asmenų), 2010 m.-31014 (84
proc.), iš jų aktyviose priemonėse 2011 m. - 1059 (34 proc.), 2010 m.- 879 (24 proc.)
Šakių rajone pastebima ekonomikos stabilizavimosi tendencijos, rajone vidutinis
apdraustųjų skaičius padidėjo 321 asmeniu, verslo įmonėse 303 padidėjo dirbančiųjų skaičius pagal
darbo sutartis (2012 m. sausio 1 d. apdraustųjų sk.- 7141, 2011m. sausio 1d.- 6838). Didžiausias
ekonomikos atsigavimas, išaugus pardavimams bei eksportui, jaučiamas mažmeninės prekybos bei
maisto gamybos sektoriuose. Darbo rinkoje vyrauja sezoniškumas nuo balandžio mėn. iki lapkričio
mėn. Suaktyvėjo ūkininkų domėjimasis darbo jėgos pasiūla. Mažėja terminuoto darbo pasiūlymų.
Pastebėtas bedarbių, kuriems nutraukiama registracija darbo biržoje dėl išvykimo į užsienį,
skaičiaus didėjimas.
Nuo 2012 m. pradžios žymiai padidėjo besiregistruojančių nemotyvuotų darbui bedarbių,
kurių registracijos darbo biržoje tikslas – socialinės paramos gavimas.
Kiti rodikliai
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8 lentelė
Rodikliai

2008 m.
Gimstamumas
Mirtingumas
Neto migracija
Ištuokos

Rajono savivaldybėje

Lietuvoje

10,5
13,1
-7718

1000

2009
m.
11,0
12,6
-15483

3,1

2010 m.

2011 m.

10,8
12,8
-77944

10,4
12,6
- 38178

2,8

3,0

2008
2009
m.
m.
8,6 9,7
15,8 14,3
-10
-40

3,2

3,0

2,9

2010
m.
8,3
14,7
- 537

2011m
9,1
14,0
-285

3,2

3,0

gyventojų

Šaltinis. Kauno teritorinės statistikos valdybos duomenys.

9 lentelė
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius
Rodikliai
2008 m.
Socialinės 37292
pašalpos
gavėjų sk.
1000 gyv.
11,1

Lietuvoje
2009
2010
m.
m.
73512
181285

22,7

55,9

2011 m.

2008
m.
221020,0
777

68,1

21,4

Rajono savivaldybėje
2009
2010 m. 2011 m.
m.
1128
3019
3139

31,4

85,1

90,5

Socialinės paramos skyriaus duomenys.

Lietuva pirmauja ES pagal emigrantų skaičių 1000-čiui gyventojų. Dėl migracijos
daugiausia prarandama darbingo amžiaus gyventojų. Lietuva šiuo metu ES pirmauja pagal
emigravusių šalies gyventojų skaičių. Lietuvos migracijos saldo yra didžiausias ES. Žemas
gimstamumo ir gana aukštas mirtingumo lygis, migracijos srautai veda į visuomenės
išsibalansavimą ir gyventojų demografinės elgsenos kaitą, kuri dažnai nėra pozityvi –
minimizuojama demografinė elgsena (šeima, vaikai, švietimas), maksimizuojami socialiniai
padariniai.
2011 m. 53,9 tūkst. emigrantų deklaravo savo išvykimą iš Lietuvos , o atvyko tik 15,7
tūkst. Vidutiniškai per metus 1000 gyventojų teko 16,7 emigranto (2009 m. – tik 6,6).
Iš lentelės duomenų matyti, kad gimstamumo rodiklis savivaldybėje yra mažesnis nei
Lietuvos, o mirtingumo rodiklis yra didesnis už Lietuvos rodiklius. Ištuokų skaičius 1000 gyventojų
savivaldybėje yra toks pat kaip Lietuvos, o tai - šeimos krizė, palikti vaikai, kelias į socialinės
atskirties grupę.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius savivaldybėje didėja. Šį didėjimą sąlygoja išaugęs
nedarbas. Bedarbiai registruoti darbo biržoje kaip ieškantys darbo arba kaip bedarbiai, įgyja teisę į
socialinę pašalpą. 2011 m. savivaldybėje įgyvendinta lėšų pervedimo socialinės rizikos šeimoms į
socialines korteles programa, bendradarbiaujant su UAB ,,Gulbelė“. Taip buvo išspręsta lėšų
saugojimo seniūnijose problema. .
Socialines paslaugas įvairioms socialinėms grupėms teikia 9 nevyriausybinės
organizacijos. Dauguma iš jų teikia tokias socialines paslaugas: informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas, atstovavimas, maitinimo, sociokultūrinės paslaugos, bendravimo, švietimo.
Svarbų vaidmenį sprendžiant rajono neįgaliųjų problemas lemia savivaldybės
Neįgaliųjų reikalų koordinacinė taryba. Ji įkurta 2005m., nuo 2011m., vadovaujantis teisės aktais,
tokios tarybos turi veikti kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Vyko 6 Neįgaliųjų koordinacinės
tarybos posėdžiai, perrinkta Neįgaliųjų koordinacinės tarybos pirmininkė.
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2011 m. finansinė informacija:
Savivaldybės biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms
Rodikliai

Savivaldybės
biudžetas, tūkst. Lt
Lėšos
socialinėms
paslaugoms, tūkst. Lt

2009 m.

2010 m.

2011 m.

81499,1

72489,3

81853,3

1539,8

1152,0

1243,0

10 lentelė
2011 m.
palyginus su
2009
m.,
proc.
+ 0,4
- 23,8

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
Vietų
(gavėjų) skaičius
Socialinių
paslaugų įstaigos
iš
iš jų
Eil.
Socialinių paslaugų įstaigos
tipas pagal
Pavaldumas
viso
finansu
Nr.
pavadinimas
žmonių
ojamų
socialines grupes
savival
dybės
1. Socialinės
Kukarskės globos namai
rajono sav. taryba
40
40
globos namai
VšĮ Šakių vaikų globos namai
Steigėjų taryba
30
30
Kudirkos Naumiesčio Šv.
Kudirkos
55
1 et.;
Kryžiaus Atradimo bažnyčios
Naumiesčio
Šv.
Sunki
globos namai
Kryžiaus
negaAtradimo parapija
lia,dota
cijos
Šakių Šv. Jono
Šakių parapijos VšĮ „Vaikų ir
15
Dotacikrikštytojo parapija
jaunimo centras“ globos namai
jos;
0,5 et.
Didvyžių socialinės globos
Valstybiniai soc. 300
3
namai
globos namai
Ilguvos socialinės globos namai
Valstybiniai soc. 75
4
globos namai
Suvalkijos socialinės globos
Valstybiniai soc. 185
1
namai
globos namai
Marijampolės specialieji globos
Valstybiniai soc. 41
2
namai
globos namai
Padvarių socialinės globos namai Valstybiniai soc. 211
1
globos namai
2. Šeimynos
Lekėčių šeimyna
rajono sav. taryba
8
1 et.
G. Dobilevičiūtės šeimyna
rajono sav. taryba
7
1 et.
I. Leleivienės šeimyna
rajono sav. taryba
8
1 et.
D. Jasiukynienės šeimyna
rajono sav. taryba
9
1 et.
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3.
4.

5.
6.

7.
8.

Laikino
gyvenimo namai
Dienos
Sutrikusio intelekto asmenų
socialinės globos dienos užimtumo centras prie VĮ
centrai
Šakių vaikų globos namų
Neįgaliųjų vaikų globos grupė
prie mokyklos darželio„Berželis“
Savarankiško
gyvenimo namai
Socialinės
Lekėčių bendruomenės fondo
priežiūros
vaikų dienos centras
centrai
Gelgaudiškio bendruomenės
centro „Atgaiva“ vaikų dienos
centras
Kudirkos Naumiesčio
bendruomenės vaikų dienos
centras
LVTGO „Gelbėkit vaikus“ Šakių
padalinys
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
-

Bendruomeninės
įstaigos
Kitos socialinių Šakių socialinių paslaugų centras
paslaugų įstaigos
(pagalbos į
namus tarnyba,
socialinių
paslaugų centras
ir kt.)

Steigėjų taryba

12

12

rajono sav. taryba

8

8

Lekėčių
bendruomenė

25

Gelgaudiškio
bendruomenės
centras „Atgaiva“
Kudirkos
Naumiesčio
bendruomenė
LVTGO

15

Griškabūdžio sen.

35

Šakių soc.
paslaugų. centras
Šakių neįgaliųjų
draugija

15

Šakių žmonių su
negalia sąjunga

376

Šakių žmonių su
negalia sąjunga

470

rajono sav. taryba

14

20

1 et.

125

1 et.

23,5 et.

Šakių socialinių paslaugų centras. Centras, vadovaudamasis teisės aktais, savivaldybės
tarybos sprendimais, Centro įstatais, savo veiklą vykdo nuo 2007 m. balandžio 1 d.
Centre teikiamos šios paslaugų grupės: bendravimo, informavimo, konsultavimo,
pagalbos į namus, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, aprūpinimo būtiniausiais daiktais,
teikiamos specialiojo transporto paslaugos.
Kas metai Šakių rajone daugėja pensinio amžiaus bei neįgalių gyventojų, stokojančių
artimųjų pagalbos, gyvenančių atokiose kaimo vietovėse, skaičius, kuriems reikalinga valstybės
skiriama socialinė pagalba, paslaugos į namus.
Pagalba į namus buvo teikiama atsižvelgiant į individualius asmens interesus ir
poreikius, nuolat vertinant teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą asmens (šeimos) galimybėms
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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, vaistų pirkimas, skalbimas, patalynės keitimas, ūkinių darbų organizavimas ir
kitos paslaugos.
2011 m. socialinės paslaugos į namus buvo teikiamos 130 asmenų, iš kurių dienos
socialinė globa teikiama 20 asmenų;
Socialinių paslaugų centre teikiama socialinė pagalba rizikos šeimoms ir jose
augantiems vaikams. Darbo su šeimomis vizija – išsaugoti šeimos vientisumą, pagerinti šeimos
gyvenimo kokybę, palengvinti socialinę naštą, kuri užgriuvo šeimą įvairių krizių metu. Pagalbos
šeimai tikslas - kompleksinės pagalbos suteikimas socialinės rizikos šeimai. Šioms šeimoms buvo
teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose. Nevisiškai išnaudojamas
Lukšių dienos centras, kur vykdoma veikla tik vaikų dienos grupėje. Nerandama paslaugų,
atitinkančių vietos gyventojų poreikius.
2011 m. centre paslaugos buvo teikiamos 4 šeimoms, kuriose gyvena 14 vaikų.
Daugumoje 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.
Pagalbos namuose paslaugų gavėjai 2011 metais
12 lentelė
Lankomo asmens kategorija
2011 metai
Vyrai
Moterys
Iš viso
Pagyvenę ir seni žmonės (pensinio amžius)
Neįgalūs pensinio amžiaus asmenys
Neįgalūs darbingo amžiaus asmenys
Probleminės šeimos

12
2
8
-

71
30
8
4

83
32
16
4 šeimos,
14 vaikų

Pagalbos į namus paslaugos mokamos pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.
Kukarskės globos namai. Šiuose namuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos
paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, gyvenimo įgūdžių
ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos, maitinimo, sveikatos
priežiūros ir kt. 2011 m. globos namuose gyveno vidutiniškai 40 gyventojų. Per metus globos
namuose apsigyveno 10 rajono gyventojų.
1. Socialinio darbo paslaugos:
1.1. nuolat bendraujama su gyventojais;
1.2. sudarytos sąlygos nuolat susitikti su šeima ar artimaisiais;
1.3. gyventojai patys gali viešėti pas savo artimuosius;
1.4. konsultuojami jiems rūpimais klausimais;
1.5. stengiamasi sudominti darbo terapija (žiemą valo sniegą, padeda tvarkant aplinką ir
kt.);
1.6. mokomi ir ugdomi higieniniai įgūdžiai, savitvarka;
1.7. mokomi draugiškumo, savitarpio supratimo.
1.8. Religinės paslaugos - kunigo teikiami sakramentai.
2. Švietimo paslaugos: yra televizorius, nuolat pristatoma spauda.
3. Kultūrinės paslaugos pagal gyventojų poreikius, pomėgius, interesus.
Ilgalaikės globos paslaugas teikia Kudirkos Naumiesčio šv. Kryžiaus Atradimo
bažnyčios globos namai (55 vietos) ir Šakių šv. Jono Krikštytojo parapijos globos namai (15
vietų).
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Iš savivaldybės biudžeto Kudirkos Naumiesčio parapijos globos namuose yra
išlaikomas slaugytojos etatas bei skiriamos dotacijos sunkią negalią turintiems asmenims. Šakių
parapijos globos namams iš savivaldybės biudžeto yra skiriamos vienkartinės išmokos ir dotacijos
sunkią negalią turintiems asmenims.
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos Šakių rajono gyventojams yra teikiamos ir
valstybiniuose Ilguvos, Didvyžių, Suvalkijos, Padvarių, Kalvarijos socialinės globos namuose.
Šiuo metu iš savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos 3 asmenims, gyvenantiems Didvyžių, 4 Ilguvos,
1 Padvarių, 2 Marijampolės specialiuose ir 1 Suvalkijos socialinės globos namuose išlaikyti (Pagal
naują apmokėjimo tvarką). Globos paslaugų teikimo organizavimui sunkią negalią turintiems
asmenims savivaldybėms, atsižvelgiant į numatomų organizuoti paslaugų skaičių, nuo 2007 m.
sausio 1 d. skiriamos valstybės dotacijos. Taip pat nuo 2007 m. sausio 1 d. asmenų, pageidaujančių
gauti ilgalaikės globos paslaugas, vertinamas turimas turtas.
VšĮ Šakių vaikų globos namai. VšĮ Šakių vaikų globos namuose 2011 m. gyveno 26
-30 vaikų. 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 buvo teikiamos šios
paslaugos:
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. Medicininės paslaugos
7. Pagalba ruošiant pamokas, bendradarbiavimas su mokytojais ir socialiniais
pedagogais.
8. Individualus darbas su tėvais ir kitais šeimos nariais. Lankymasis šeimose.
9. Aprūpinimas mokyklinėmis prekėmis, rūbais, avalyne.
Tokias pačias paslaugas teikė ir rajone esančios Lekėčių, G. Dobilevičiūtės, D.
Jasiukynienės, I. Leleivienės šeimynos.
Šeimynose už kiekvieną globojamą vaiką buvo skiriama 8 BSI dydžio globos išmoka,
globėjoms mokamas patvirtinto dydžio atlyginimas. Šeimyna turi juridinio asmens statusą.
Vaikų dienos centrai teikia socialinės priežiūros paslaugas nepasiturinčių ir socialinės
rizikos šeimų vaikams, tai:
Lekėčių bendruomenės fondo vaikų dienos centras
Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ vaikų dienos centras
Kudirkos Naumiesčio bendruomenės vaikų dienos centras
LVTGO „Gelbėkit vaikus“ Šakių padalinys
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.
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Sutrikusio intelekto asmenų dienos užimtumo grupė prie VšĮ Šakių vaikų globos
namų
Prie VšĮ Šakių vaikų globos namų įsteigtame Dienos užimtumo centre sutrikusio
intelekto asmenims teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, į kurių sudėtį įeina visos
paslaugos, išvardintos socialinių paslaugų kataloge: tai informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas ir kt. Asmenys maitinami, ugdomi jų higieniniai, darbiniai, bendravimo, meniniai
įgūdžiai, teikiamos konsultacijos klientams ir jų šeimų nariams, skiriamas laikas bendravimui su
šeima, jaunuoliai įtraukiami į visuomeninę veiklą ir pan.
2011 metais padalinį lankė 12 asmenų, iš kurių 9 – turintys sunkią negalią.
Padalinio lankytojai dalyvavo rajono neįgaliųjų sporto šventėje, organizuotos meninių
darbelių parodos Šakių bibliotekoje, Zanavykų muziejuje. Gruodžio mėnesį įvyko spektaklio
„Raudonkepuraitė kitaip“ premjera. Vilniuje dalyvavo renginyje „Geros kaimynystės ir santykių
šventė“, dalyvavo „Ebru menas“ pristatyme.
Nuo 2010 m. sausio mėn. 1d. dienos socialinės globos paslaugos yra mokamos ir
siekia 10 proc. asmens pajamų dydžio.
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 nustatymui, 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.
2011 metais specialiomis transporto paslaugomis naudojosi 1299 socialiai remtini
žmonės bei neįgalieji.
Specialaus transporto paslaugas Šakių savivaldybėje teikė 2 organizacijos: Šakių
žmonių su negalia sąjunga, Šakių neįgaliųjų draugija.
Savivaldybė iš biudžeto lėšų finansuoja šių transporto priemonių išlaikymą ir
vairuotojų etatus.
2011 m. 6 asmenims buvo pritaikytas būstas, iš viso už 164,282 tūkst. Lt. Iš jų –
124,485 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto, 39,797 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.
2011 metais paramai maisto produktais gauti iš intervencinių atsargų
rajono savivaldybėje kreipėsi 8459 labiausiai nepasiturintys rajono gyventojai. Paramą gavo 6
kartus per metus. Buvo organizuotas produktų parvežimas, paskirstymas seniūnijoms, iš viso per
metus išdalintos 283 tonos 11 pavadinimų maisto produktų. Teiktos ataskaitos Caritui.
Dideli pagalbininkai, teikiant socialines paslaugas rajono savivaldybėje, yra
nevyriausybinės organizacijos. Vienos iš stipriausių nevyriausybinių organizacijų, teikiančių
socialines paslaugas, yra Šakių žmonių su negalia sąjunga bei Šakių neįgaliųjų draugija, kurios
teikia ir bendrąsias paslaugas, 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“, žmonių su psichiniais
susirgimais globos bendrijos Šakių skyrius, sutrikusio intelekto žmonių bendrija „Šakių Viltis“,
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pensininkų draugija „Bočiai“, pagyvenusių žmonių ir antrojo pasaulinio karo dalyvių draugija. 2004
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. Neįgaliųjų organizacijoms padėti vykdyti savo
veiklą kasmet rajono taryboje tvirtinama Šakių rajono neįgaliųjų socialinės integracijos programa.
2011 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM perdavė savivaldybei 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. Gruodžio mėnesį vyko trys komisijos posėdžiai, vertinimui buvo pateikti 7 projektai.
Atlikus projektų vertinimą, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas lėšų
paskirstymas.
Nemaža socialinių problemų padeda spręsti Marijampolės apskrities Moterų namai –
krizių centras.
Netiesioginę, bet labai svarbią pagalbą rajone teikia jau 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 2011 m., skaičius pagal
seniūnijas
13 lentelė
Eil.
Nr.

Seniūnija

1
2

Šakių seniūnija
Lukšių seniūnija

Dirbusių
asmenų
skaičius
27
102

3

Plokščių seniūnija

17

4

Kriūkų seniūnija

26

5

Slavikų seniūnija

37

6
7
8

Sudargo seniūnija
Barzdų seniūnija
Lekėčių seniūnija

28
42
28

9
10
11
12
13
14

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

32
64
24
11
-

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.
Patalpų remontas; 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.

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo
savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis
Rajono savivaldybėje socialinių paslaugų tinklas gana tolygus: kai kurios socialines
paslaugas teikiančios įstaigos yra Šakių mieste, tačiau ne visos. Savivaldybėje yra siekiama, kad
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būtų užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas visiems gyventojams. Tam yra naudojamos spec.
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 kaimiškųjų seniūnijų
gyventojams.
Iš 6 įsteigtų vaiko dienos centrų 5 yra įsteigti kaimiškose seniūnijose: Šakių – 1, po vieną
Kudirkos Naumiesčio, Gelgaudiškio, Lekėčių, Griškabūdžio, Lukšių seniūnijose.
Ilgalaikės socialinės globos paslaugų įstaigos 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 specialiojoje internatinėje mokykloje - neįgaliųjų dienos užimtumo 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.
Bendruomeninių paslaugų tinklas kol kas nėra plačiai išvystytas
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.
Vienintelė iš nevyriausybinių organizacijų - sutrikusio intelekto asmenų bendrija „Šakių
Viltis“ neturi savo patalpų.
Sėkmingą socialinių paslaugų teikimą stabdo šios problemos: trūksta vietų valstybiniuose
socialinės globos namuose, ne visa visuomeninė aplinka pritaikyta neįgaliesiems judėti,
savivaldybėje taip pat nėra savarankiško gyvenimo namų, neturi reabilitacijos įstaigos socialinės
rizikos asmenims, socialinio būsto trūkumas.
Kitos priežastys, susijusios su žmogiškaisiais ištekliais: dideli darbo krūviai; mažas
darbuotojų darbo užmokestis; darbuotojų trūkumas.
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;

Girtaujančius socialinės rizikos asmenis
5.2. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų
poreikio 2011 m. įvertinimas
12 lentelė
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.

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

Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių
paslaugų poreikis
įvertintas

nepatenkintas

22

2

4

-

24

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

Apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose
Pagalba į namus
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas institucijoje
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas asmens (šeimos)
namuose
Laikinas apnakvindinimas
Kitos socialinės priežiūros
paslaugos
Bendrosios socialinės paslaugos:

-

-

46

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1299

-

-

-

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

Kaip matyti iš 12 lentelės, rajono savivaldybėje 2011 m. nebuvo patenkintas poreikis
ilgalaikei socialinei globai 2 asmenims, poreikis pagalbos namuose paslaugoms 1 (dėl lėšų
stygiaus).
6. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje
Savivaldybėje įstaiga, administruojanti socialines paslaugas, yra Šakių savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyrius. Skyriuje dirba 7 darbuotojai. Socialines paslaugas
administruoja 2 darbuotojai.
7darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1 darbuotojas įgijęs magistro
laipsnį.
30,75 etatų socialinių darbuotojų dirba 14 seniūnijų. 13,5 etatų socialinių darbuotojų
dirba su socialinės rizikos šeimomis, 17,25 etato socialinio darbo organizatorių dirba su likusiomis
asmenų grupėmis, socialinėmis paslaugomis bei socialinėmis išmokomis.
Šakių socialinių paslaugų centre dirba 44 (13 dienos socialinė gl.) socialinių
darbuotojų padėjėjai, 3 socialiniai darbuotojai, Kukarskės globos namuose dirba 3 socialinių
darbuotojų padėjėjai, 2 socialinis darbuotojai , VšĮ Šakių vaikų globos namuose yra 5,5 socialinių
darbuotojų et., 4,75 et. socialinių darbuotojų padėjėjų, 1 vyr. socialinis darbuotojas.
7. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa
apžvalga
2011 m. Šakių savivaldybės Socialinių paslaugų plane buvo numatyta daug priemonių,
kurios reikalingos socialinių paslaugų teikimui rajone. Socialinių paslaugų centras dalyvavo
tęstiniame projekte iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdomas Vaikų dienos centro
projektas „Lukšių vaikų dienos centras“, skirta 37595 Lt. 2011 metais Šakių socialinių paslaugų
centras parengė projektą „Gyvenimo patirtis – sveikesnei jaunystei” ir iš rajone veikiančios Šakių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos priemonės
lėšų gavo 999 litų paramą. Įvairia forma prie projekto įgyvendinimo dar prisidėjo Šakių seniūnijos
ūkininkas Ramūnas Kaunas, Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras, VšĮ „Mano rajonas“, pats
Šakių socialinių paslaugų centras.
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2011 m. įsteigtas planuotas dienos užimtumo centras sutrikusio intelekto asmenims
Gelgaudiškio specialiosios mokyklos patalpose, kuris pradės veiklą 2012 m. kovo mėn.
2011 m. pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. Šios
paslaugos teikimui Socialinių paslaugų centre įsteigti papildomi 11,5 etato. Paslauga teikiama 20
asmenų, kuriems nustatytas slaugos poreikis.
Toliau vyko Plokščių socialinių paslaugų centro pritaikymo darbai.
Sėkmingai teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos, socialinės
priežiūros, piniginių išmokų teikimo socialinėmis paslaugomis rizikos šeimoms paslaugos.
Gerinant socialinį komandinį darbą, 2011 m. vyko 4 susirinkimai socialinio darbo
organizatoriams. Rugsėjo mėnesį surengta šventė, skirta paminėti Socialinio darbuotojo dieną.
Vyko 2 socialinių paslaugų įstaigų, dienos centrų, vadovų susirinkimai.
III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
8. Prioritetinių paslaugų rūšys:
Dienos globos paslaugų teikimas institucijoje sutrikusio intelekto asmenims;
Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmens namuose;
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas;
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas namuose;
Neįgaliųjų socialinės integracijos užtikrinimas, įgyvendinant neįgaliųjų socialinės
integracijos programą.
Prioritetinės žmonių socialinės grupės:
 socialinės rizikos šeimos;
 socialinės rizikos vaikai;
 neįgalūs asmenys su sunkia negalia;
 sutrikusio intelekto asmenys
 be tėvų globos likę ir globojami vaikai.
9. Priemonių planas
15 lentelė
1. tikslas .Socialinės infrastruktūros plėtra
Uždaviniai

Priemonės

1.1. Išplėsti
socialines
paslaugas
teikiančių
institucijų tinklą

1.1.1. Steigti
Plokščių socialinių
paslaugų centrą

1.2.Plėsti
įstaigų, teikiančių
dienos socialinę
globą , tinklą

1.2.1. Steigti
dienos užimtumo
centrą sutrikusio
intelekto asmenims
Gelgaudiškio
specialiosios
mokyklos patalpose.
1.3.1.Renovuoti
Kukarskės globos

1.3. Rengti

Lėšos, Lt,
Atsakingi
finansavimo vykdytojai
šaltiniai
ES paramos
Regioninės
lėšos
plėtros skyrius

Laukiamas
rezultatas

80 tūkst. Lt. savivaldybės
biudžetas,
90 tūkst. Lt.
valstybės lėšos

Teikiamos
darbinio užimtumo,
socialinių įgūdžių
ugdymo paslaugos
neįgaliesiems.

ES paramos
lėšos

Teikiamos
socialinės paslaugos
rizikos šeimoms

Socialines
Socialinės globos
paslaugas teikiančių paslaugas
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socialinės globos
namus ; VšĮ Šakių
paslaugas
vaikų globos namus;
teikiančias įstaigas
Kudirkos
licencijavimui
Naumiesčio
„Socialinės pagalbos
centras“, Šakių VšĮ
„Vaikų ir jaunimo
centras“
2.tikslas Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra
Uždaviniai

Priemonės

2.1 teikti dienos 2.1.1.Įsteigti 13
socialinės globos
socialinio padėjėjo
paslaugas namuose etatai
sunkios negalios
neįgaliesiems

įstaigų vadovai

Lėšos, Lt,
Atsakingi
finansavimo vykdytojai
šaltiniai
130 tūkst. Lt –
Savivaldybės
valstybės
administracija,
biudžetas;
biudžetinė įstaiga
Šakių socialinių
paslaugų centras

teikiančios įstaigos
atitiks
licencijavimui
keliamas sąlygas

Laukiamas
rezulta
tas
Dienos socialinės
globos namuose
paslaugos teikiamos
sunkią negalią
turintiems
asmenims.

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

Lėšos, Lt,
finansavimo
šaltiniai
3.1. Suteikti
3.1.1. Finansuoti
371 tūkst. Lt iš
pagal poreikį
ilgalaikės socialinės savivaldybės
ilgalaikės
globos paslaugų
biudžeto; 187
socialinės globos
teikimą vaikams VšĮ tūks.Lt – valst.
paslaugas vaikams Šakių vaikų globos
biudžetas (vaiko
namuose
išmokos)

3.2. Suteikti
pagal poreikį
ilgalaikės

Priemonės

3.1.2. Finansuoti
socialinės globos
paslaugas vaikams
Lekėčių šeimynoje
Lekėčiuose;
G. Dobilevičiūtės
šeimyną Kudirkos
Naumiestyje; D.
Jasiukynienės
šeimyną
Griškabūdyje;
I. Leleivienės
šeimyną Barzduose
3.2.1. Finansuoti
ilgalaikės socialinės
globos paslaugų

63 tūkst. Lt –
savivaldybės
biudžetas;
399 tūkst.lt valstybės
biudžeto
lėšos(vaiko
išmokos)

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

Rajono savivaldybės Paslaugos bus
administracija,
suteiktos 30
Socialinės paramos globojamų vaikų
skyrius

Rajono savivaldybės
administracija,
Kiekvieną mėnesį
Socialinės paramos paslaugos
skyrius.
vidutiniškai bus
teikiamos 32
vaikams

182,3 tūkst. Lt –
rajono
savivaldybės
savivaldybės
biudžetas;
administracija.

Paslaugos bus
suteiktos 40
savivaldybės

socialinės globos
paslaugas
suaugusiems
seniems ir
neįgaliems
asmenims

teikimą
Kukarskės globos
namuose

21
152,6 tūkst.lt
- valstybės
biudžetas;
310,0 paslaugų gavėjų
mokestis.

3.2.2. Teikti paramą 13 tūkst. Lt. Kudirkos
savivaldybės
Naumiesčio
biudžetas;
parapijos globos
namams

3.2.3. Teikti paramą
Šakių parapijos
globos namams.

3.3. Tęsti
bendradarbiavimą
su Kudirkos
Naumiesčio ir
Šakių parapijiniais
globos namais, dėl

11 tūkst. Lt
– savivaldybės
biudžetas;

gyventojams

rajono
savivaldybės
administracija,

Paslaugos teikiamos
55 asmenims
parapijos sprendimu

Šakių
savivaldybės
administracija,

Kiekvieną
mėnesį paslaugos
vidutiniškai bus
suteiktos 15 asmenų

3.2.4.Skirti
vienkartinę paramą
Griškabūdžio
parapijai

5 tūkst. Lt. –
rajono
savivaldybės
savivaldybės
biudžetas
administracija

3.2.4.Apmokėti
ilgalaikės globos
paslaugas asmenims
nukreiptiems į
valstybinius
socialinės globos
namus.
3.2.5. Teikti dienos
socialinės globos
paslaugas
asmenims,
turintiems intelekto
sutrikimų,
3.2.6.Teikti dienos
globos ir ugdymo
paslaugas vaikams
turintiems negalią

73 tūkst.Lt –
spec. tikslinės
dotacijos.

rajono savivaldybės
administracija,

123 tūkst.Lt –
valstybės
biudžeto lėšos.

VšĮ Šakių vaikų
globos namai

Paslaugos
kiekvieną mėnesį
bus teikiamos 12
asmenų

200 tūkst. Lt savivaldybės
biudžeto lėšos.

Savivaldybės
administracija,
Švietimo ir sporto
skyrius
Mokykla darželis
„Berželis“
rajono savivaldybės
administracija

Paslaugos kiekvieną
mėnesį vidutiniškai
bus teikiamos 8
neįgaliems vaikams

Apmokėti socialinės 84 tūkst.Lt –
globos paslaugas
valstybės
asmenims turintiems biudžeto lėšos.
sunkią negalią.

Kiekvieną
mėnesį paslaugos
bus suteiktos
vidutiniškai
2 asmenims

Kiekvieną mėnesį
paslaugos
bus suteiktos
vidutiniškai 10
asmenų.
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paslaugų teikimo
asmenims
turintiems sunkią
negalią.
3.4.Teikti pagal 3.4.1.Teikti pagalbos
469,7tūkst.lt
poreikį socialinės namuose paslaugas
– savivaldybės
priežiūros
seniems, vienišiems, biudžeto lėšos;
paslaugas namuose
neįgaliems
110 tūkst. Lt
asmenims
paslaugų gavėjų
mokestis.
3.4.2.Teikti
_„_
socialinių įgūdžių
ugdymo ir
palaikymo
paslaugas
socialinės rizikos
šeimoms, kuriose
auga vaikai
3.5. Teikti
3.5.1.Teikti
340 tūkst.lt –
socialinės
socialinių įgūdžių
valstybės
priežiūros
ugdymo ir
biudžeto lėšos ;
paslaugas
palaikymo
socialinės rizikos
paslaugas
šeimoms
socialinės rizikos
seniūnijose
šeimoms, kuriose
auga vaikai
4 tikslas
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos, Lt,
finansavimo
šaltiniai

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

Seniūnijos , 13,5
Paslaugos
et. socialinių
teikiamos 217 soc.
darbuotojų darbui su rizikos šeimoms,
rizikos šeimomis.
kuriose auga 492
vaikai.

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

rajono savivaldybės
administracija
Socialinės paramos
skyrius

Pagerės paslaugų
administravimas

2 tūkst. Ltsavivaldybės
biudžeto lėšos

Socialinės paramos
skyrius,
Seniūnijos

Pagerės teikiamų
paslaugų kokybė

20 tūkst. Lt
savivaldybės
biudžetas;
33,3 tūkst.Lt.valstybės
biudžetas

Socialinės paramos
skyrius, Ūkio skyrius

Būstas bus
pritaikytas 3
neįgaliesiems

4.1. Užtikrinti
geresnį socialinių
paslaugų
administravimą ir
kontrolę

4.1.1. Sukurti
kokybiškesnį
paslaugų
administravimo ir
kontrolės
mechanizmą.
4.2. Sudaryti
4.2.1. Siųsti
sąlygas darbuotojų darbuotojus į
kvalifikacijai kelti mokymus,
seminarus,
konferencijas
paslaugų klausimais
4.3. Didinti
4.3.1. Pritaikyti
neįgaliųjų
aplinką ir
savarankiškumą
gyvenamąjį būstą
neįgaliesiems

Savivaldybės
administracija,
Socialinės
paramos skyrius,
Šakių socialinių
paslaugų centras
Savivaldybės
administracija,
Socialinės
paramos skyrius,
Šakių socialinių
paslaugų centras
Seniūnijos

4.4.Rengti
projektus dėl
socialinio darbo
veiklos gerinimo
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4.4.1.Parengtas 1
Valstybės
kvalifikacijos kėlimo biudžeto, ES
projektas
lėšos

Regioninės plėtros
tarnyba, Socialinės
paramos skyrius

1 projektas

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

5.1.1. Remti NVO
85,3 tūkst.Lt –
programas teikiamas savivaldybės
paramai iš
biudžeto lėšos;
savivaldybės gauti
5.1.2.Finansuoti
socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektų
įgyvendinimą.

NVO, savivaldybės
administracija,
Socialinės paramos
skyrius

Bus teikiamos
socialinės
paslaugos.

10. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2011 m.
Šis poreikis pagrįstas esamos situacijos analize: 2011 metų pabaigoje liko nepatenkinti
2 neįgaliųjų prašymai apsigyventi valstybiniuose socialinės globos namuose.

Eil.
Nr.
1.

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes
Ilgalaikė socialinė globa

16 lentelė
Socialinės globos įstaiga
Mastas
(vietų sk.)
Valstybiniuose
socialinės
globos
2
namuose

IV. FINANSAVIMO PLANAS
11. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
Eil.
Nr.

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms
paslaugoms, tūkst. Lt
1.1. palyginti su bendru savivaldybės biudžetu,
proc.
2.
LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos, tūkst. Lt
iš jų:
2.1. socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai
organizuoti
2.2. asmenų su sunkia negalia socialinei globai
organizuoti
1.

Pagal
faktines
išlaidas,
tūkst. Lt
2011 m.
1242,7

17 lentelė
Pagal planines
išlaidas,
tūkst. Lt
2012 m.
1508,3

2013 m.
1550,0

1,5

1,8

2,0

2093,0

2496,0

2600,0

328,0

339,0

350,0

519,0

654,0

700,0
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2.3. vaikų globos (rūpybos) išmokoms
3.
ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst. Lt
4.
Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas,
tūkst. Lt
5.
Kitos lėšos, tūkst. Lt
Iš viso, tūkst. Lt

1246,0
415

1 503,0
410,0

1550,0

3750,7

4414,3

4600,0

450,0

11.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas
Iš 17 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. Nuo 2007 m. pradėtos skirti valstybės biudžeto tikslinės
dotacijos savivaldybės biudžetui paslaugoms teikti asmenims su sunkia negalia ir socialinės rizikos
šeimų priežiūrai organizuoti. Nevyriausybinės organizacijos savo veiklą vykdo, naudodamos ir
kitus finansavimo šaltinius – organizacijų narių mokestį, savanorių darbą ir pan.
12. 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
3.
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms
organizacijoms
4.
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
Iš viso
1.
2.

18 lentelė
Lėšos
(tūkst. Lt arba
proc.)
praėję
Einamieji
metai
metai
1101,2
1144,0
741,0
60,2

773,0
-

300,0

371,0

128,0

110,3

1229,2

1254,3

13. 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:

mokėjimo už paslaugas dydžio nustatymas;

gyventojų finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimas;

bendrųjų , socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų kontrolė ir kt.

sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymas ir reguliarus jų peržiūrėjimas

paslaugų suvedimas į SPIS
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mokesčio už paslaugas nustatymas
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 ;

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos skelbiamų metų priemonių koordinavimas;

atnaujinti ir stiprinti Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Šakių skyriaus veiklą.
Šioms funkcijoms atlikti buvo skirtas vienas naujas – socialinių paslaugų
koordinatoriaus – etatas. Tačiau esamų darbuotojų tikrai nepakanka norint užtikrinti kokybišką
socialinių paslaugų administravimą, būtina nauji etatai.
Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai
Eil.
Nr.
1.
2.

Įstaiga

Pareigybės pavadinimas

Socialinės paramos skyrius
Vyriausiasis specialistas
Gelgaudiškio
specialiosios Socialiniai darbuotojai,
mokyklos neįgaliųjų dienos užimtumo terapeutai
užimtumo centras

Etatų
skaičius
1
3

19 lentelė
Reikalingos
lėšos, tūkst. Lt
30,0
70,0

14. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių
finansavimu
Šakių rajono socialinių paslaugų 2012 metų plane numatytos priemonės yra realiai
įgyvendinamos, tačiau dėl blogėjančios 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 8 dalyje.
V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ
15. Socialinių paslaugų plėtros vizija
Socialinių paslaugų teikimas
šiuo metu
užtikrinamas visiems savivaldybės
gyventojams, atsižvelgiant į jų poreikius socialinėms paslaugoms, siekiant sudaryti sąlygas
gyventojams išsaugoti žmogiškąjį orumą ir kuo ilgiau juos išlaikyti savo namuose.
Kiekvienoje seniūnijoje turėtų būti įsteigti dienos centrai rizikos šeimų vaikams.
Sukurti savitarpio paramos tinklą šeimoms auginančioms neįgalius vaikus.
Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis planuojama paslaugos
motinoms su vaikais nukentėjusiems nuo smurto, laikino atokvėpio namai šeimoms prižiūrinčioms
neįgalius asmenis, pilnamečiams našlaičiams neturintiems nuosavo būsto; prekybos moterimis ir
prostitucijos aukoms.
16. Prognozuojamos socialinės paslaugos
Prognozinių socialinių paslaugų numatytų 2011– 2017 m. rajono strateginiame plane
yra keletas rūšių.
Savarankiško gyvenimo namai asmenims turintiems dalinę protinę negalią ;
Menų terapijos centras, skirtas rizikos grupių asmenims, vaikų iš socialinės rizikos
šeimų ir kt. socialinės atskirties grupių asmenų socializacijai didinti bei socialinių problemų
prevencijai užtikrinti. Centrą numatoma įsteigti 20011– 2017 m. pasinaudojus ES teikiama parama.
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Nakvynės namai – socialinės rizikos ir turintiems priklausomybę nuo svaiginančių
medžiagų asmenims. Planuojama steigti bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis
arba perkant socialines paslaugas iš kaimyninėse savivaldybėse jau veikiančių įstaigų.
17. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis
Numatomos savivaldybės biudžeto augimo perspektyvos 2011 m.- 81,8 mln. Lt., 2012
m. – 77,0 mln.Lt., 2013 m. –81,0 mln.Lt. Išlaidų, skiriamų socialinėms paslaugoms, dalis 2011 m.
– 1242,7 tūkst. Lt; 2012 m. – 1508,3 tūkst. Lt.,2013 m. – 1550 tūkst.Lt
18. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams
Socialinių paslaugų teikimui rajono savivaldybės gyventojams reikalingų lėšų poreikis
per 3 ateinančius metus turėtų didėti, kadangi reikės kompensuoti socialinių paslaugų teikimo lėšas
ne tik jau apgyvendintiems asmenims globos namuose, tačiau reikės kompensuoti socialinių
paslaugų teikimą ir naujai apgyvendintiems asmenims. Taip pat atsiranda poreikis plėsti kai kurias
paslaugas ir poreikis naujoms paslaugoms. Lėšos ir toliau turėtų būti skirstomos atsižvelgiant į
kasmet bei ilgalaikiuose planuose patvirtinamus prioritetus.
Atsižvelgiant į sunkią valstybės ir savivaldybės finansinę padėtį socialinių paslaugų
finansavimo prognozės ir ištekliai gali keistis.
19. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas
mastas
Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines grupes)
Nakvynės namai – socialinės rizikos asmenims, turintiems
priklausomybių nuo svaigiųjų medžiagų

20 lentelė
Mastas (vietų
skaičius)
4 vietos kasmet

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai
Savivaldybės socialinių paslaugų plano įgyvendinimą prižiūrės rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų plano stebėseną vykdys
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, socialinių įstaigų vadovai,
nevyriausybinės organizacijos.
21. 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 ir su socialines paslaugas teikiančių
įstaigų vadovais. Vertinimo metu bus aptariamos iškilusios kliūtys numatytoms plane priemonėms
įgyvendinti, ieškoma būdų šioms kliūtims pašalinti.
22. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių
efektyvumas
Socialinių paslaugų planas bus peržiūrimas vieną kartą per metus, spalio mėnesį. 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
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pasiekimui. Bus vertinama teikiamų paslaugų kokybė bei vykdoma socialinės priežiūros paslaugų
kontrolė. Visos paslaugos bus registruojamos SPIS sistemoje.
____________________________________________
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