PATVIRTINTA
Kelmės rajono socialinių paslaugų centro
direktoriaus
2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-37

KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono socialinių paslaugų centre (toliau – Socialinių paslaugų centras) teikiamos
socialinės paslaugos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems
gyventojams.
2. Socialinių paslaugų centro misija – didinti socialinės rizikos grupių asmenų, šeimų galimybes
integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties, mažinti skurdą.
3. Socialinių paslaugų centro vizija – siekimas teikti aukščiausios kokybės socialines paslaugas,
orientuotas į klientą.
4. Socialinių paslaugų centro vertybė yra kiekvienas žmogus. Visiems, apsilankiusiems centre,
garantuojamas aukštas aptarnavimo lygis, tikintis iš klientų atitinkamo bendravimo.
5. Socialinių paslaugų centro vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.sptkelme.lt.
6. Socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias, socialinės priežiūros, ilgalaikės ir trumpalaikės
socialinės globos paslaugas, konsultuoja gyventojus socialinių paslaugų klausimais, teikia socialinę
pagalbą socialinės rizikos šeimoms, vienišiems seniems ir neįgaliems Kelmės rajono gyventojams,
aprūpina rajono neįgaliuosius kompensacine technika, teikia specialiojo transporto ir nemokamo
maitinimo paslaugas. Socialinių paslaugų centrą sudaro Grupinio gyvenimo namai, vaikų ir jaunimo
klubas „Parama“.
7. Socialinių paslaugų centre yra teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos:
7.1. bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos
paslaugos, kurių tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis
asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos
teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose;
7.2. specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio
gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime
ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų
tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę arba
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tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės
paslaugos

teikiamos

socialinių

paslaugų

įstaigose

ir

asmens

namuose,

kai

įvertintas

nesavarankiškumo lygis (asmuo yra iš dalies nesavarankiškas ar visiškai nesavarankiškas).
8. Socialinių paslaugų centro veiklos kryptys:
8.1. pagalbos į namus paslaugų teikimas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus
asmenims;
8.2. socialinis darbas su Kelmės rajono savivaldybės socialinės rizikos grupės šeimomis ir
vaikais, stebimomis šeimomis;
8.3. socialinis darbas su vaikais iš socialinės rizikos grupės šeimų, socialiai remtinų bei
socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų Socialinių paslaugų centro vaikų ir
jaunimo dienos užimtumo klube „Parama“;
8.4. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimas asmenims, turintiems
psichikos sutrikimų, Grupinio gyvenimo namuose;
8.5. laikino apnakvindinimo paslaugų teikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja
alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai, kai
iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei;
8.6. nemokamo maitinimo talonų skyrimas Kelmės rajone gyvenančioms ir deklaravusioms
gyvenamąją vietą šeimoms, vieniems gyvenantiems asmenims, kurie dėl nedarbo ar kitų aplinkybių
yra atsidūrę ypač sunkioje materialinėje padėtyje ir negali patenkinti gyvybinių poreikių;
8.7. transporto paslaugų teikimas Kelmės rajone gyvenantiems asmenims, kurie dėl negalios,
ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
8.8. Kelmės rajono neįgaliųjų aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis;
8.9. projektų rengimas ir vykdymas.

II SKYRIUS
VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
9. Socialinių paslaugų centro veiklos tikslas:
9.1. Teikti socialinę pagalbą Kelmės rajono savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl
amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus
ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime,
sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo
socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę
atskirtį.
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10. Socialinių paslaugų centro uždaviniai:
10.1. teikti kokybiškas socialines ir kitas paslaugas;
10.2. organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia,
senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms, auginančioms
vaikus, ir kitiems asmenims, atsižvelgiant į jų poreikius ir Socialinių paslaugų centro galimybes;
10.3. plėtoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir
jose gyvenantiems vaikams, siekiant išsaugoti vaikams šeimą;
10.4. tobulinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas suaugusiems socialinės
rizikos asmenims, juos integruoti į bendruomenės gyvenimą;
10.5. sudaryti saugias darbo sąlygas darbuotojams, dirbantiems Socialinių paslaugų centre.

III SKYRIUS
VYKDYTOJAI IR DALYVIAI
11. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-6 ,,Dėl
didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės rajono socialinių paslaugų centre“ nustatytas didžiausias
leistinas Kelmės rajono socialinių paslaugų centre pareigybių (etatų) skaičius – 53,5.
12. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. sausio 31

d. įsakymu

Nr. V-15A patvirtinta Kelmės rajono socialinių paslaugų centro pareigybių (etatų) skaičius ir
valdymo struktūra.
13. Socialinių paslaugų centro struktūrą sudaro:
13.1. valdymo personalas:
13.1.1. direktorius;
13.1.2. direktoriaus pavaduotojas;
13.1.3. socialinio darbo organizatoriai;
13.1.4. socialinis darbuotojas darbui su jaunimu;
13.1.5. vyriausiasis buhalteris;
13.1.5. buhalteris (apskaitininkas);
13.2. tiesiogiai su globojamais asmenimis dirbantis personalas, teikiantis ilgalaikę
(trumpalaikę) socialinę globą paslaugų gavėjams Grupinio gyvenimo namuose:
13.2.1. socialiniai darbuotojai;
13.2.2. slaugytojas;
13.2.3. socialinio darbuotojo padėjėjai;
13.2.4. užimtumo specialistas;
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13.3. socialinės priežiūros paslaugas teikiantis personalas:
13.31. socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos grupės šeimomis ir vaikais;
13.3.2. socialinio darbuotojo padėjėjai;
13.4. aptarnavimo ir ūkio personalas:
13.4.1. vairuotojas;
13.4.2. vairuotojas-socialinio darbuotojo padėjėjas;
13.4.3. kompiuterininkas.
14. Socialinių paslaugų centrui vadovauja direktorius. Nesant darbe direktoriaus, jo pareigas
eina direktoriaus pavaduotojas.
15. Socialinių paslaugų centro struktūra pagal etatų skaičių pateikiama 1 lentelėje.
1 lentelė
VALDYMO PERSONALAS
Direktorius
1
Direktoriaus pavaduotojas
1
Socialinio darbo organizatorius
2
Socialinis darbuotojas darbui su jaunimu
1
Vyr. buhalteris
1
Buhalteris (apskaitininkas)
0,5
TIESIOGIAI SU GLOBOJAMAIS ASMENIMIS DIRBANTIS PERSONALAS,
TEIKIANTIS ILGALAIKĘ (TRUMPALAIKĘ) SOCIALINĘ GLOBĄ GRUPINIO
GYVENIMO NAMUOSE
Socialinis darbuotojas
Slaugytojas
Individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjas)
Užimtumo specialistas
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANTIS PERSONALAS

2
1
6
1

Socialinis darbuotojas darbui su rizikos šeimomis
Individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjas)
APTARNAVIMO IR ŪKIO PERSONALAS

12
22,5

Kompiuterininkas
Vairuotojas
Vairuotojas-socialinio darbuotojo padėjėjas
Energetikas-elektrikas

0,25
1
1
0,25
53,5

Iš viso:

IV SKYRIUS
VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS
16. Socialinių paslaugų centro veiklos vykdymo priemonių 2017 metais sąrašas:
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Eil.
Nr.
1

Priemonės
pavadinimas
2

Vykdymo
laikotarpis
3

Tikslai

Laukiami rezultatai

4

5

6

Integruoti žmones
su
negalia
į
visuomenę,
pagerinti jų
gyvenimo
kokybę. Kuo
ilgiau išlaikyti
senyvą žmogų
jam įprastoje
aplinkoje –
namuose.
Siekti palaikyti ir
atkurti
socialinės rizikos
šeimų
savarankiškumą,
atliekant įvairias
visuomeniniame
ir asmeniniame
šeimos gyvenime
reikalingas
funkcijas.
Asmenims,
grįžusiems iš
bausmės atlikimo
vietų,
ir
asmenims,
atsidūrusiems
sunkioje
materialinėje
padėtyje, skirti
nemokamo
maitinimo
talonus.
Sudaryti sąlygas,
padedančias
klientams jaustis
visaverčiais ir
savarankiškais
asmenimis.

Senyvi asmenys
psichologiškai jausis
saugesni, būdami
įprastoje aplinkoje,
sumažės ilgalaikės
socialinės globos
poreikis.
Paslaugas gaus
~170–175 asmenų.

16.1.

Pagalbos
2017 m.
namuose paslaugų I–IV
teikimas
ketv.

1. Socialinio
darbo
organizatorius
,
2. Socialinio
darbuotojo
padėjėjai

16.2.

Socialinių įgūdžių 2017 m.
ugdymo ir
I–IV
palaikymo
ketv.
paslaugų teikimas
socialinės rizikos,
stebimoms
šeimoms ir
vaikams

Socialiniai
darbuotojai
darbui su
socialinės
rizikos grupės
šeimomis ir
vaikais

16.3.

Nemokamų
maitinimo talonų
skyrimas

2017 m. 1. Socialinių
I–IV
paslaugų centro
ketv.
direktorius,
2. Socialinio
darbo
organizatorius

16.4.

Aprūpinimo
techninės
pagalbos
priemonėmis
organizavimas

2017 m.
I–IV
ketv.

1. Socialinio
darbo
organizatorius,
2. Vairuotojas

Socialinės rizikos,
stebimos šeimos įgis
socialinių įgūdžių,
išmoks
savarankiškai spręsti
šeimos socialines
problemas, tinkamai
rūpintis vaikais.

Asmenims padės
adaptuotis
pasikeitusioje
aplinkoje, išgyventi
esamoje situacijoje,
kol susitvarkys
dokumentus
pašalpoms gauti ar
susirasti kitą
pragyvenimo šaltinį.

Pagalba asmenims,
kurie dėl ligos,
senatvės ar
neįgalumo negali
patenkinti savo
poreikių.
Neįgalieji gaus
pagalbines
priemones,
padedančias jiems
judėti.
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2017 m. 1. Socialinio
Didinti paslaugų
I–IV
darbo
prieinamumą
ketv.
organizatorius, neįgaliesiems
2. Vairuotojas

Pagerės neįgaliųjų
gyvenimo kokybė.

16.5.

Specialiojo
transporto
paslaugų teikimas

16.6.

Grupinio
2017 m.
gyvenimo
I–IV
namuose teikiama ketv.
socialinė globa
(ilgalaikė,
trumpalaikė)

1. Socialinių
paslaugų centro
direktorius,
2. Direktoriaus
pavaduotojas,
3. Vyr.
socialinis
darbuotojas,
4. Socialinis
darbuotojas,
5. Socialinio
darbuotojo
padėjėjai,
6. Slaugytojas

Suaugusiems
asmenims su
negalia, senyvo
amžiaus
asmenims

16.7.

Socialinės
priežiūros
paslaugų teikimo
kokybės
kontrolė

2017 m.
1 kartą
per
ketvirtį

Užtikrinti
kokybiškas ir
efektyvias
teikiamas
socialines
paslaugas.

16.8.

Ilgalaikės ar
trumpalaikės
socialinės globos
teikimas
rajono
savivaldybės
vaikams
šeimynoje

2017 m.
I–IV
ketv.

1. Socialinių
paslaugų
centro
direktorius,
2. Socialinio
darbo
organizatorius
1. Šeimynos
dalyviai

Užtikrinti ir
kontroliuoti
šeimynose
globojamų vaikų
poreikius
atitinkančią
nuolatinę globą.

Vaikui, netekusiam
tėvų globos, globa
šeimynose sudarys
galimybes geriau
patenkinti savo
poreikius.

16.9.

Ne sveikatos
priežiūros
įstaigose mirusių
asmenų
pervežimo
paslaugų
organizavimas

2017 m.
I–IV
ketv.

1. Socialinių
paslaugų
centro
direktorius,
2. UAB
,,Reisida“

Suteikti mirusių
žmonių palaikų
pervežimo
laikino laikymo ir
saugojimo
paslaugas.

Bus užtikrinamas
mirusių žmonių
palaikų saugus
pervežimas,
laikymas ir
saugojimas.

16.10
.

Projekto„ ES
2017 m. 1. Buhalteris
Mažas pajamas
pagalba labiausiai I–IV
(apskaitininkas) gaunantiems
skurstantiems
ketv.
,
asmenims.

Bus tenkinami senų
ir neįgalių žmonių
gyvybiniai poreikiai,
sudaromos
žmogaus orumo
nežeminančios
gyvenimo sąlygos,
saugant ir ginant
asmenų
teises bei teisėtus
interesus, skatinant
sugebėjimą
pasirūpinti savimi,
padėti įveikti
socialinę atskirtį bei,
pagal galimybes,
padėti integruotis į
visuomenę.
Gerės teikiamų
paslaugų kokybė ir
efektyvumas.

Socialinės atskirties
mažinimas.
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asmenims“
vykdymas

2. Socialiniai
darbuotojai
darbui su
socialinės
rizikos grupės
šeimomis ir
vaikais

16.11
.

Laikino
apnakvindinimo
paslaugų teikimas

2017 m.
I–IV
ketv.

16.12
.

Vaikų ir jaunimo 2017 m.
užimtumo dienos I–IV
klubas „Parama“ ketv.

16.13
.

Projektas
„Kompleksinė
socialinė parama
visai šeimai
Kelmės rajone“

16.14
.

Informavimo ir
konsultavimo
paslaugų teikimas

2017 m.
I–IV
ketv.

1. Socialinių
paslaugų
centro
direktorius,
2. Direktoriau
s pavaduotojas
3. Vairuotojas
-socialinio
darbuotojo
padėjėjas

Bus tenkinami
asmens
gyvybiniai
poreikiai

Socialinis
darbuotojas
darbui su
vaikais ir
jaunimu

Užimti
nepasiturinčių,
socialinės rizikos
šeimų vaikus ir
jaunuolius, teikti
jiems
ir
jų
šeimoms socialinę
pagalbą, ugdyti
socialinius
įgūdžius, vykdyti
sociokultūrinę
veiklą.

Socialinis
darbuotojas
darbui su
vaikais ir
jaunimu,
projektą
vykdantys
darbuotojai
2017 m. 1. Socialinių
I–IV
paslaugų
ketv.
centro
direktorius,
2. Socialinio
darbo

Pagalba benamiams,
socialinės rizikos
asmenims,
atsidūrusiems
krizinėje situacijoje,
kai, nesuteikus šių
paslaugų, iškyla
grėsmė asmens
sveikatai ar gyvybei.

Vaikams
(jaunuoliams) bei jų
šeimos nariams iš
nepasiturinčių
ir
socialinės
rizikos
šeimų bus teikiamos
socialinės paslaugos
(informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas ir
atstovavimas),
jie
įgis
socialinių
įgūdžių, prasmingai
leis
laisvalaikį,
dalyvaus
įvairioje
sociokultūrinėje
veikloje.
Teikti
Išsiplės užimtumo
kompleksinę
dienos
klube
socialinę pagalbą teikiamų socialinių
nepasiturintiems, paslaugų apimtis ir
socialinės rizikos įvairovė.
šeimų vaikams ir
jaunuoliams bei jų
šeimos nariams.
Reikalingos
Kartu su asmeniu
informacijos apie bus analizuojama
socialinę pagalbą asmens (šeimos)
probleminė
suteikimas.
situacija ir ieškoma
Informavimas,
problemos
konsultavimas
sprendimo būdų.
bus vykdomas
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organizatoriai
,
3. Socialiniai
darbuotojai
darbui su
socialinės
rizikos
šeimomis ir
vaikais
2017 m. 1. Socialinių
I–IV
paslaugų
ketv.
centro
direktorius,
2. Socialinio
darbo
organizatoriai,
3. Vyr.
buhalteris
2017 m. Socialinių
I–IV
paslaugų
ketv.
centro
darbuotojai

socialinių
paslaugų ir kitose
įstaigose, NVO
bei asmens
namuose.

Dalyvauti
neįgaliųjų
projektų
vertinime.
Papildyti
duomenis apie
socialinių
paslaugų gavėjus,
jiems
būtinų
paslaugų poreikį.

16.15
.

Socialinių
paslaugų rajone
poreikio analizė

16.16
.

Darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

16.17
.

Bendradarbiavima 2017 m. 1. Socialinių
s su
I–IV
paslaugų
nevyriausybinėmis ketv.
centro
neįgaliųjų
direktorius,
organizacijomis
2. Socialinio
darbo
organizatoriai
,
3. Socialiniai
darbuotojai
darbui su
socialinės
rizikos
šeimomis
Buhalterinės
2017 m. Vyr.
apskaitos
I–IV
buhalteris
tvarkymas,
ketv.
finansinės
atskaitomybės
sudarymas

16.18
.

Surinkti ir
išanalizuoti
duomenis apie
socialinių
paslaugų gavėjus,
ištirti poreikį
paslaugoms gauti.

Didės galimybė
plėsti teikiamų
socialinių paslaugų
apimtį.

Tobulinti
darbuotojų
profesinę
kvalifikaciją

Apie 30 procentų
darbuotojų pakels
kvalifikaciją
kursuose,
seminaruose.
Didės galimybė
plėsti teikiamų
socialinių paslaugų
apimtį ir įvairovę.

Tikslingai ir
Taupus ir
efektyviai naudoti racionalus lėšų
lėšas.
naudojimas.
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V SKYRIUS
VEIKLOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO FINANSINIS PLANAS
17. Socialinių paslaugų centro veiklos priemonių 2017 metais finansavimas:
Pavadinimas

Bendrųjų,
socialinės
priežiūros,
ilgalaikės
(trumpalaikės)
socialinės
globos
paslaugų
įvairioms
gyventojų
socialinėms
grupėms
organizavimas
ir teikimas

Aprašymas

Finansavimo
šaltinis

Planas
tūkst.
Eur

Priemonės
pavadinimas

SB

442,5

Centro
darbuotojų
darbo
užmokestis ir
kitos centro
veiklos išlaidos.

4,1

Maisto talonų
skyrimas,
pagalbos pinigų
mokėjimas.

VB(SB)

123,4

SB

10,3

2017-0102–
2017-12-31

SB

194,5

Socialinių
darbuotojų,
dirbančių su
socialinės
rizikos grupės
šeimomis, darbo
užmokestis.
Nevyriausybinių
organizacijų
finansavimas
(VšĮ Kelmės
aklųjų ir
silpnaregių
centras).
Ilgalaikės
(trumpalaikės)
socialinės
globos gavėjai.

2017-0102–
2017-12-31

SB

22,8

SB

5,3

Data

Socialinių paslaugų 2017-01-02–
centro
teikiamos 2017-12-31
bendrosios ir
socialinės
priežiūros
paslaugos seniems,
neįgaliems,
socialinės rizikos
asmenims ir
šeimoms.

Socialinės
globos
paslaugų
teikimas
valstybinėse ir
rajono
socialinės
globos
įstaigose.
Šeimynų
finansavimas.

Trumpalaikės ir
ilgalaikės
socialinės globos
paslaugų
finansavimas ir
pirkimas pagal
sutartis.

Ne sveikatos
priežiūros
įstaigose
mirusių

Ne sveikatos
priežiūros įstaigose 2017-01mirusių
02–
asmenų pervežimo 2017-12-31
ir

Ilgalaikė vaikų
globa šeimynose.

SB(S)

Šeimynose
globojami
vaikai.
Ne sveikatos
priežiūros
įstaigose mirusių
asmenų
pervežimo
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asmenų
pervežimo
paslaugų
organizavimas.

laikymo paslaugų
finansavimas pagal
sutartis su
paslaugas teikiančia
įmone.

Iš viso:

paslaugų gavėjai

802,9

VI SKYRIUS
LAUKIAMI REZULTATAI
18. Socialinių paslaugų centro teikiamos pagalbos į namus, asmens namuose paslaugos padės
užtikrinti senyvo amžiaus asmenų ir jų šeimų, suaugusių asmenų su negalia ir jų šeimų visavertį
gyvenimą savo namuose ir dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Bus laiku suteikta kvalifikuota
pagalba. Senyvi asmenys psichologiškai jausis saugesni, būdami įprastoje aplinkoje, sumažės
ilgalaikės socialinės globos poreikis.
19. Bendruomenės įtraukimas į socialinių problemų sprendimą padidins žmogiškuosius
išteklius ir galimybę pasinaudoti problemų sprendimo alternatyvomis. Bendruomenės skatinimas
įsitraukti sprendžiant socialines problemas, socialinės rizikos šeimų krizes suteiks galimybę skatinti
visuomenei naudingą darbą, žmonių susibūrimą, didinti atskirtyje esančių žmonių integraciją į
bendruomenės ir visuomenės gyvenimą.
20. Socialinių paslaugų centre bus teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos
namuose socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, siekiant stiprinti socialinius gebėjimus, sudaryti
galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, įveikti
socialinę atskirtį, siekti užkirsti kelią socialinėms problemoms kilti, užtikrinti socialinį saugumą.
Teikiant kompleksinę pagalbą socialinės rizikos šeimų vaikams, bus ugdomi vaikų asmeniniai ir
socialiniai gebėjimai, padėsiantys vaikams integruotis į visuomenę, mažinant socialinę atskirtį,
neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos. Socialiniai darbuotojai sieks užtikrinti vaiko
saugumą jo paties namuose, padės šeimai įgyti naujų įgūdžių, skatins ir padės tėvams gerinti
socialinius ir tėvystės įgūdžius. Socialinių darbuotojų veikla ir toliau bus pagrindiniu kliento
pagalbininku, aprėpiančiu šeimos gyvenimo ir problemų visumą. Aktyvus socialinis darbas suteiks
klientams galimybę formuoti naują požiūrį į problemos supratimą ir savarankiškai spręsti tiek
asmenines, tiek socialines problemas. Nuolatinis motyvacijos kėlimas, įgalinimas ir skatinimas
suteiks galimybę ir įpareigos klientus planuoti ir vykdyti susitarimus, atlikti numatytus darbus,
savarankiškai kreiptis pagalbos į įstaigas ar institucijas siekiant teigiamų pokyčių šeimos gyvenime.
Teikiant šeimoms efektyvią ir kokybišką pagalbą bus siekiama išvengti vaiko atskyrimo nuo šeimos.

11

21. Laikino apnakvindinimo paslaugą siekiama suteikti asmenims, turintiems problemų dėl
gyvenamosios vietos ar jos netekusiems dėl iškilusių problemų šeimoje ar smurto atvejų, galimybę
laikinai apsigyventi ir pasitelkti profesionalią socialinių darbuotojų pagalbą sprendžiant iškilusius
sunkumus.
22. Socialinių paslaugų centras aprūpins rajono neįgaliuosius įvairiomis techninės pagalbos
priemonėmis, taip padės neįgaliesiems jaustis visaverčiais ir savarankiškais asmenimis.
23. Socialinių paslaugų centras teiks transporto (drauge ir specialiojo transporto) paslaugas
asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų
pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
24. Socialinių paslaugų centras kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis organizuos įvairius
renginius, paskaitas, seminarus. Tikslas – įtraukti į visuomeninį gyvenimą kuo daugiau paslaugų
gavėjų.
25. Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klube „Parama“ ir toliau bus teikiama kompleksinė
socialinė pagalba nepasiturinčių bei socialinės rizikos šeimų vaikams (jaunuoliams) ir jų šeimos
nariams. Socialinė darbuotoja darbui su vaikais ir jaunimu konsultuos, informuos, tarpininkaus ir
atstovaus sprendžiant įvairias problemas, kartu su projekto „Kompleksinė socialinė parama visai
šeimai Kelmės rajone“ darbuotojais organizuos prasmingą ir įvairų laisvalaikio praleidimą, pamokų
ruošą, ugdys vaikų ir jaunuolių socialinius įgūdžius, vykdys sociokultūrinę veiklą – organizuos
įvairius renginius, akcijas, susitikimus su įvairių organizacijų atstovais.
26. Socialinių paslaugų centras teiks numatytas kokybiškas paslaugas Kelmės rajono
gyventojams; vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos įstatymais,

Vyriausybės nutarimais,

Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais, teiks socialines paslaugas Kelmės rajono gyventojams; kryptingai planuos socialinių
paslaugų centro veiklą, siekdamas racionalesnio finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo
ir naudojimo; Socialinių paslaugų centras skubiai reaguos į socialinius pokyčius visuomenėje,
atsiradus naujiems poreikiams, teiks naujas socialines paslaugas, siekdamas išvengti socialinės
įtampos ir užtikrinant socialinį teisingumą.
27. Pasiekti rezultatai, įgyvendinti tikslai ir uždaviniai bus analizuojami ir tikslinami
pasitarimuose, bendrų susirinkimų metu, bendradarbiaujant su socialinių paslaugų įstaigų vadovais
bei darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais.
28. Vertinant planą, bus analizuojama, ar pasiekti rezultatai, skirtos numatytos lėšos. Bus
analizuojama, ar tenkinamas gyventojų poreikis gauti socialines paslaugas, kontroliuojama, ar visos
plane numatytos priemonės įgyvendinamos, jei ne – analizuojamos priežastys.
__________________________
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