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KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
I SKYRIUS 

                                                     BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

         Kelmės  rajono  socialinių   paslaugų  centro (toliau – Socialinių  paslaugų   centras)   2019 m. 

veiklos  planas  (toliau – planas)  parengtas  atsižvelgus  į  Kelmės  rajono  savivaldybės  2019 metų  

socialinių paslaugų planą, socialinių paslaugų teikimo politiką, bendruomenės poreikius, įstaigos 

tikslus bei uždavinius. 

        Planą įgyvendins centro administracija, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai,  

ir kiti socialinių paslaugų teikimo procese  dalyvaujantys specialistai, klientai ir jų šeimos nariai. 

Kelmės rajono socialinių paslaugų centre teikiamos socialinės paslaugos Kelmės rajono 

savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams. 

 

II SKYRIUS 

                                    VEIKLOS PLANO MISIJA, VIZIJA, KRYPTYS 

 

1. Socialinių paslaugų centro misija – didinti socialinės rizikos grupių asmenų, šeimų galimybes 

integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties, mažinti skurdą.  

2. Socialinių paslaugų centro vizija – siekimas teikti aukščiausios kokybės socialines paslaugas, 

orientuotas į klientą.  

3. Socialinių paslaugų centro vertybė yra kiekvienas žmogus. Visiems, apsilankiusiems centre, 

garantuojamas aukštas aptarnavimo lygis, tikintis iš klientų atitinkamo bendravimo. 

4. Socialinių paslaugų centro vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.sptkelme.lt. 

5. Socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias, socialinės priežiūros, ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugas, konsultuoja gyventojus socialinių paslaugų klausimais, teikia socialinę 

pagalbą 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“. 

6. Socialinių paslaugų centre yra teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos: 

6.1. bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros 

teikiamos paslaugos, kurių tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai  

 

http://www.sptkelme.lt/
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rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės 

paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose.  

6.1.1. bendrosios socialinės paslaugos: 

 informavimas; 

 konsultavimas; 

 tarpininkavimas ir atstovavimas; 

 maitinimo organizavimas; 

 techninės pagalbos priemonėmis aprūpinimas; 

 transporto organizavimas; 

 sociokultūrinės paslaugos; 

 asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas; 

 kitos bendrosios socialinės paslaugos. 

6.2. 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 

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). 

7. Socialinių paslaugų centro veiklos kryptys: 

7.1. pagalbos į namus paslaugų teikimas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus 

asmenims; 

7.2. socialinis darbas su Kelmės rajono savivaldybės šeimomis ir vaikais; 

7.3. socialinis darbas su vaikais iš socialiai remtinų šeimų, bei socialinių, psichologinių ir 

kitokių problemų turinčių šeimų lankančių Socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrą „Parama“; 

7.4. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimas asmenims, turintiems 

psichikos sutrikimų, Grupinio gyvenimo namuose; 

7.5. 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; 

7.6. 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; 

         7.7. nemokamo maitinimo skyrimas ir teikimas (labdaros virtuvėje) Kelmės rajono 

savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaruojantiems asmenims, kurie dėl nepakankamo 

savarankiškumo ar nepakankamų pajamų  nepajėgia maitintis savo namuose. 
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7.8. transporto paslaugų teikimas Kelmės rajone gyvenantiems asmenims, kurie dėl negalios, 

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

7.9. Kelmės rajono neįgaliųjų aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis; 

7.10. projektų rengimas ir vykdymas. 

7.11. savivaldos institucijai įgaliojus, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekse numatyta 

globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo neveiksniam ar ribotai veiksniam 

asmeniui tvarka, atstovauja Savivaldybei  teisme, organizuoja dokumentų rengimą ir nustatyta tvarka 

teikia išvadas teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu, globėjo (rūpintojo), turto 

administratoriaus paskyrimo. 

7.12. vertina ir teikia išvadas dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius 

sprendimus.  

III SKYRIUS 

VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

8. Socialinių paslaugų centro veiklos tikslas: 

8.1. 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. Gerinti pagalbos į namus paslaugas seniems ir neįgaliems asmenims, siekiant kuo ilgiau 

išlaikyti šių asmenų savarankiškumą kasdieninėje veikloje. Gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugų teikimo kokybę šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams, siekiant kuo geresnių 

rezultatų, kad būtų užtikrintas šių šeimų savarankiškumo ugdymas kasdieniniame gyvenime. Plėtoti 

dienos socialinės globos paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems, ypač proto negalią turintiems 

asmenims. Organizuoti socialinių paslaugų teikimą bendradarbiaujant su visuomeninėmis 

organizacijomis; 

 

9. Socialinių paslaugų centro uždaviniai:  

9.1. teikti kokybiškas socialines ir kitas paslaugas; 

9.2. organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, 

senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, šeimoms, auginančioms vaikus, ir kitiems 

asmenims, atsižvelgiant į jų poreikius ir Socialinių paslaugų centro galimybes; 

9.3. plėtoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės šeimoms ir jose 

gyvenantiems vaikams, siekiant išsaugoti vaikams šeimą; 

9.4. tobulinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas suaugusiems socialinės rizikos 

asmenims, juos integruoti į bendruomenės gyvenimą; 
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9.5. sudaryti saugias darbo sąlygas darbuotojams, dirbantiems Socialinių paslaugų centre. 

 

III SKYRIUS 

VYKDYTOJAI IR DALYVIAI 

 

10. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-360 ,,Dėl 

didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės rajono socialinių paslaugų centre“ nustatytas didžiausias 

leistinas Kelmės rajono socialinių paslaugų centre pareigybių (etatų) skaičius – 55,5.  

11. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu 

Nr. V-374A patvirtintas Kelmės rajono socialinių paslaugų centro pareigybių (etatų) sąrašas. 

12. Socialinių paslaugų centro struktūrą sudaro: 

12.1. valdymo personalas: 

12.1.1. direktorius; 

12.1.2. direktoriaus pavaduotojas; 

12.1.3. socialinio darbo organizatoriai; 

12.1.4. socialinis darbuotojas darbui su jaunimu; 

12.1.5. vyriausiasis buhalteris; 

12.1.5. administratorius - apskaitininkas; 

12.2. tiesiogiai su globojamais asmenimis dirbantis personalas, teikiantis ilgalaikę 

(trumpalaikę) socialinę globą paslaugų gavėjams Grupinio gyvenimo namuose:  

12.2.1. vyr. socialinis darbuotojas; 

12.2.2. socialinis darbuotojas; 

12.2.3. slaugytojas; 

12.2.4. socialinio darbuotojo padėjėjai; 

12.2.5. užimtumo specialistas; 

12.2.6. vairuotojas-socialinio darbuotojo padėjėjas; 

12.3. socialinės priežiūros paslaugas teikiantis personalas: 

12.3.1. vyriausias socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis; 

12.3.2. socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis; 

12.3.3. atvejo vadybininkai; 

12.3.2. socialinio darbuotojo padėjėjai; 

12.4. aptarnavimo ir ūkio personalas: 

12.4.1. vairuotojas; 

12.4.2. kompiuterininkas. 

13. Socialinių paslaugų centrui vadovauja direktorius. Centro direktorių atostogų leidžia 

Savivaldybės meras. 
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14. Nesant laikinai Centro direktoriaus (ligos, atostogų, komandiruotės metu), jo pareigas 

laikinai eiti Savivaldybės mero potvarkiu pavedama Centro  direktoriaus pavaduotojui. 

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 

Administratorius - apskaitininkas 1 

TIESIOGIAI SU GLOBOJAMAIS ASMENIMIS DIRBANTIS PERSONALAS, 

TEIKIANTIS ILGALAIKĘ (TRUMPALAIKĘ) SOCIALINĘ GLOBĄ GRUPINIO 

GYVENIMO NAMUOSE 

 

Vyr. socialinis darbuotojas 1 

Socialinis darbuotojas 1 

Slaugytojas 1 

Individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjas) 6 

Užimtumo specialistas 1 

Vairuotojas-socialinio darbuotojo padėjėjas 1 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANTIS PERSONALAS 

 

Vyriausias socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis 1 

Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis 9 

Atvejo vadybininkas 4 

Individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjas) 22,5 

APTARNAVIMO IR ŪKIO PERSONALAS 

 

Kompiuterininkas 0,25 

Vairuotojas 1 

                                                                                              Iš viso: 55,5 

  

          IV SKYRIUS 

                                                        CENTRO VEIKLOS REZULTATAI 

 

          Dokumentų valdymas: 

Centro darbas organizuojamas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais 

nuostatais, Lietuvos Respublikos socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais, Kelmės 

rajono savivaldybės strateginiu planu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Centro 

strateginiu bei metiniu veiklos planais. Centras rengia įsakymus dėl paslaugų teikimo, ūkinės, 

finansinės veiklos, vidaus kontrolės, personalo valdymo, taip pat įstaigos veiklos organizavimo 

tvarkos aprašus, darbuotojų pareiginius nuostatus ir kitus dokumentus. 

Per 2018 m. išleisti 716 direktoriaus įsakymai, iš jų: 416 įsakymų įstaigos veiklos klausimais, 

150 – personalo klausimais, 150 – dėl atostogų suteikimo klausimais. Centro direktoriaus parašyti  84 

sprendimai (bendrosioms paslaugoms skirti), 128 aktai ir įgaliojimai. Buvo nustatytas 119  asmenų 
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poreikis ilgalaikei, trumpalaikei, dienos socialinei globai, pagalbai į namus, pagalbos pinigams gauti 

ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugoms namuose gauti. Per metus išsiųsti 1013 raštų, 

gauta 1103 Centrui adresuotų dokumentų, 349 gyventojų prašymai. Per 2018 m. pasirašytos 164 

sutartys su paslaugų tiekėjais, dėl paslaugų ar prekių tiekimo ir bendradarbiavimo, partnerystės. 

Centre suteiktos paslaugos: 

         2018 m. specialiojo transporto paslauga buvo suteikta 71 asmeniui, iš jų 70 asmenų paslauga 

buvo suteikta nemokamai, 1 asmuo už suteiktą paslaugą susimokėjo pagal Kelmės rajono 

savivaldybės tarybos patvirtintą specialiojo transporto paslaugų įkainį – 0,32 Eur už nuvažiuotus 

kilometrus, priklausomai nuo asmens (šeimos) gaunamų pajamų dydžio. 

         Techninėmis pagalbos priemonėmis 2018 m. aprūpinti 353 rajono gyventojai: 74 – Kelmės 

mieste, 279 – seniūnijose.  

         Vadovaujantis Socialiai remtiniems asmenims nemokamo maitinimo talonų skyrimo tvarkos 

aprašu, 13 asmens, grįžusių iš įkalinimo bausmės atlikimo vietų, buvo skirta nemokamo maitinimo 

talonų už 565 Eur.  

         Per 2018 m. laikino apnakvindinimo paslauga buvo suteikta 5 asmenims (viso 83 paros). 

         Per 2018 m. socialinio darbo organizatorius aplankė 49 neįgalius asmenis ir pateikė išvadas apie 

asmenų gebėjimą pasirūpinti savimi, priimti kasdieninius sprendimus.  

    2018  m. Centre buvo vykdomi projektai: 

Eil. 

Nr. 
Numatytos vykdyti 

veiklos 

pavadinimas 

Projekto veiklos trumpas 

(nuoseklus) aprašymas 

Finansavimo šaltinis /  

fondas 

1. „Kompleksinė 

socialinė parama 

visai šeimai Kelmės 

rajone“ 

Projekto tikslas – vaikų iš 

socialinių problemų turinčių 

šeimų užimtumas, šeimų 

kompleksinė socialinė 

parama. 

Projektą vykdo vaikų ir jaunimo 

užimtumo dienos klubas „Parama“. 

Projektas finansuojamas iš 

valstybės biudžeto lėšų. 2018 metais 

skirta 9,7 tūkst. Eur. 

1.1. „Jaunųjų šeimininkų 

virtuvės“ 

Užsiėmimų metu vaikai ir 

jaunuoliai mokėsi gaminti 

įvairius patiekalus, mokėsi 

stalo etiketo taisyklių, lavino 

tvarkos virtuvėje ir darbo 

vietos susitvarkymo įpročius 

bei įgūdžius. 

Išskaičiuota iš projekto 

„Kompleksinė socialinė parama 

visai šeimai Kelmės rajone“ lėšų 

(projektas finansuojamas iš 

valstybės biudžeto lėšų. 2018 m. 

skirta 9,7 tūkst. Eur). 

2. Projektas 

„Šypsenėlė – 10“ 

Organizuota vaikų vasaros 

stovykla. Iš projekto lėšų 

sumokėta už stovyklos 

nuomą. 

Skirta 0 Eur (Jaunimo reikalų 

tarybos fondas). 

3. Projektas „Gaminu 

aš, gamini tu, 

gaminame visi 

kartu“ 

Skatinamas vaikų užimtumas, 

perkami maisto produktai, iš 

jų bus gaminami ir ragaujami 

įvairūs patiekalai.  

Skirta 500 Eur (Jaunimo reikalų 

tarybos fondas). 
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4. Projektas 

„Pedikuliozės 

profilaktika, 

gydymas ir kontrolė 

Kelmės rajono  

šeimose, 

auginančiose 

vaikus“ 

 

Vykdant projektą bus 

siekiama apsaugoti šeimose 

augančius vaikus nuo utėlių. 

Skirta 500 Eur (Sveikos visuomenės 

programa). 

5. Judėk sveikai, 

gyvenk laisvai 

Grupinio gyvenimo namų 

gyventojų užimtumui skatinti. 

Skirta 1500 Eur (Sveikos 

visuomenės programa). 

6. Judėjimas – 

sveikatos vitaminas 

Grupinio gyvenimo namų 

gyventojų užimtumui skatinti. 

Skirta 500 Eur (Sveikos 

visuomenės programa). 

7. Tuberkuliozės 

prevencijos 

išlaidoms 

kompensuoti 

Kelmės rajone 

Vykdant projektą bus 

siekiama kompensuoti 

tuberkuliozės prevencijos 

išlaidas.  

Skirta 800 Eur (Sveikos 

visuomenės programa). 

8. Dalyvavimas 

projekte „Vaikų  

svajonės“ 

 

Projekto veikla yra pagrįsta 

savanoriškumo principu: visi 

jį organizuojantys žmonės, 

projekto partneriai ir 

socialiniai darbuotojai, 

besirūpinantys šiais vaikais, 

projekte dalyvauja 

savanoriškai bei 

neatlygintinai, projektui 

įgyvendinti aukodami savo 

asmeninį laiką ir kitus 

išteklius. Projektas „Vaikų 

svajonės“ – tai tarpininkas 

tarp Lietuvos savivaldybių 

socialinių darbuotojų, kurie 

rūpinasi socialinių problemų 

turinčiose šeimose augančiais 

vaikais, ir geros valios 

žmonių, kurie nori 

įgyvendinti šių vaikų 

svajones. 

Savanoriškai, neatlygintinai 
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V SKYRIUS 

2019 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS 

 

16. Socialinių paslaugų centro veiklos vykdymo priemonių 2019 metais sąrašas: 

 

Eil. Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojai Tikslai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 6 

16.1. 

 

Pagalbos namuose 

paslaugų teikimas     

 

2019 m. 

I–IV 

ketv.  

1. Socialinio 

darbo 

organizatorius 

2. Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

Integruoti žmones 

su 

negalia į 

visuomenę,   

pagerinti jų 

gyvenimo kokybę. 

Kuo 

ilgiau išlaikyti 

senyvą žmogų 

jam įprastoje 

aplinkoje – 

namuose. 

Senyvi asmenys 

psichologiškai 

jausis saugesni, 

būdami 

įprastoje 

aplinkoje, 

sumažės 

ilgalaikės 

socialinės globos 

poreikis. 

Paslaugas gaus 

~170–175 

asmenų. 

16.2. Socialinių įgūdžių 

ugdymo ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

šeimoms  

2019 m. 

I–IV 

ketv.  

Socialiniai  

darbuotojai, 

dirbantys su  

šeimomis 

 

Siekti palaikyti ir 

atkurti šeimų 

savarankiškumą, 

atliekant įvairias 

visuomeniniame ir 

asmeniniame  

šeimos gyvenime 

reikalingas 

funkcijas. 

Šeimos įgis 

socialinių 

įgūdžių, išmoks 

savarankiškai 

spręsti šeimos 

socialines 

problemas, 

tinkamai rūpintis 

vaikais. 

 

16.3. Nemokamų 

maitinimo talonų  

skyrimas 

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

1. Socialinių 

paslaugų centro   

direktorius, 

2. Socialinio 

darbo 

organizatorius 

Asmenims, 

grįžusiems iš 

bausmės atlikimo 

vietų, ir  

asmenims, 

atsidūrusiems 

sunkioje 

materialinėje 

padėtyje, skirti 

nemokamo 

maitinimo talonus. 

Asmenims padės 

adaptuotis 

pasikeitusioje 

aplinkoje, 

išgyventi 

esamoje 

situacijoje, kol 

susitvarkys 

dokumentus 

pašalpoms gauti 

ar susirasti kitą 

pragyvenimo 

šaltinį. 

 

16.4. Nemokamo 

maitinimo 

skyrimas ir 

teikimas 

(labdaros 

virtuvėje)  

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

1. Socialinių 

paslaugų centro   

direktorius, 

2. Socialinio 

darbo 

organizatorius 

Kelmės rajono 

savivaldybėje 

gyvenamąją vietą 

deklaruojantiems 

asmenims, kurie dėl 

nepakankamo 

savarankiškumo ar 

Asmenims padės 

išgyventi esamoje 

situacijoje kol 

susitvarkys 

dokumentus 

pašalpoms gauti, 

ar susiras darbą  
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nepakankamų 

pajamų  nepajėgia 

maitintis savo  

namuose. 

16.5. Aprūpinimo 

techninės 

pagalbos 

priemonėmis 

organizavimas 

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

 

 

1. Socialinio 

darbo  

organizatorius, 

2. Vairuotojas 

Sudaryti sąlygas, 

padedančias 

klientams jaustis  

visaverčiais ir 

savarankiškais 

asmenimis. 

Pagalba 

asmenims, kurie 

dėl ligos, 

senatvės ar 

neįgalumo negali 

patenkinti savo 

poreikių. 

Neįgalieji gaus 

pagalbines 

priemones, 

padedančias jiems 

judėti. 

16.6. Specialiojo 

transporto 

paslaugų teikimas 

 

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

 

1. Socialinio 

darbo 

organizatorius, 

2. Vairuotojas 

Didinti paslaugų 

prieinamumą 

neįgaliesiems 

 

 

 

Pagerės neįgaliųjų 

gyvenimo 

kokybė. 

 

 

 

16.7. 

 

Grupinio 

gyvenimo 

namuose teikiama 

socialinė globa 

(ilgalaikė, 

trumpalaikė) 

 

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

1. Socialinių 

paslaugų centro 

direktorius, 

2. Direktoriaus 

pavaduotojas, 

3. Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

4. Socialinis  

darbuotojas, 

5. Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai, 

6. Slaugytojas 

 

Suaugusiems 

asmenims su 

protine  

negalia, senyvo 

amžiaus 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. 

16.8. Socialinės 

priežiūros 

paslaugų teikimo 

kokybės 

kontrolė 

2019 m. 

1 kartą 

per 

ketvirtį 

1. Socialinių 

paslaugų 

centro 

direktorius, 

2. Socialinio 

darbo 

organizatorius 

Užtikrinti 

kokybiškas ir 

efektyvias 

teikiamas 

socialines 

paslaugas.   

Gerės teikiamų  

paslaugų kokybė 

ir efektyvumas. 
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16.9. Ilgalaikės ar 

trumpalaikės 

socialinės globos  

teikimas  

rajono 

savivaldybės 

vaikams 

šeimynoje 

 

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

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. 

16.10. Ne sveikatos 

priežiūros 

įstaigose mirusių  

asmenų 

pervežimo  

paslaugų 

organizavimas 

 

2019 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. 

16.11. Laikinas 

apnakvindinimas  

2019 m.  

I–IV 

ketv. 

 

 

 

1.Socialinių 

paslaugų 

centro 

direktorius,  

2. Direktoriaus 

pavaduotojas 

3. Vairuotojas-

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

 

 

Bus tenkinami  

asmens gyvybiniai 

poreikiai 

Pagalba 

benamiams,  

socialinės rizikos  

asmenims, 

atsidūrusiems 

krizinėje 

situacijoje, 

kai, nesuteikus šių 

paslaugų, iškyla  

grėsmė asmens 

sveikatai ar 

 gyvybei.  

16.12. Vaikų dienos 

centro „Parama“ 

veikla 

2019 m. 

I–IV 

ketv.  

Socialinis 

darbuotojas 

darbui su 

vaikais ir 

jaunimu 

 

Užimti 

nepasiturinčių,  

šeimų vaikus ir 

jaunuolius, iš  

šeimų kurioms  

teikiamos 

socialinės įgūdžių  

ugdymo ir  

palaikymo 

paslaugos, teikti 

jiems ir jų 

šeimoms socialinę 

pagalbą, ugdyti 

socialinius 

įgūdžius, vykdyti 

sociokultūrinę 

veiklą. 

Vaikams 

(jaunuoliams) bei 

jų šeimos nariams  

bus teikiamos 

socialinės 

paslaugos 

(informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas), jie 

įgis socialinių 

įgūdžių, 

prasmingai leis 

laisvalaikį, 

dalyvaus įvairioje 

sociokultūrinėje 

veikloje. 

16.13. Projektas 

„Kompleksinė 

socialinė parama 

visai šeimai 

Kelmės rajone“ 

2019 m. 

II–IV 

ketv.  

Socialinis 

darbuotojas 

darbui su 

jaunimu, 

projektą 

vykdantys 

darbuotojai 

 

 

 

 

 

 

 

Išsiplės užimtumo 

dienos centre 

teikiamų 

socialinių 

paslaugų apimtis 

ir įvairovė. 
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16.13.1. Projektas 

,,Gaminu aš, 

gamini Tu- 

gaminame visi 

kartu‘‘ 

 

2019 m. 

III–IV 

ketv.  

Socialinis 

darbuotojas 

darbui su 

jaunimu, 

projektą 

vykdantys 

darbuotojai 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti kompleksinę 

socialinę pagalbą 

nepasiturintiems ir 

šeimų vaikams ir 

jaunuoliams bei 

jų šeimos nariams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsiėmimų metu 

vaikai ir 

jaunuoliai 

mokysis gaminti 

įvairius 

patiekalus, 

mokysis stalo 

etiketo taisyklių, 

lavino tvarkos 

virtuvėje ir darbo 

vietos 

susitvarkymo 

įpročius bei 

įgūdžius. 
16.13.2. „Jaunųjų 

šeimininkų 

virtuvės“ 

 

2018 m. 

II–IV 

ketv.  

Socialinis 

darbuotojas 

darbui su 

jaunimu, 

projektą 

vykdantys 

darbuotojai 

  

16.13.3. Projektas 

„Šypsenėlė – 12“ 

2019 m. 

II–IV 

ketv 

Socialinis 

darbuotojas 

darbui su 

jaunimu, 

projektą 

vykdantys 

darbuotojai 

 Vykdyti vaikų 

vasaros stovyklą. 

16.14. Dalyvavimas 

projekte „Vaikų  

svajonės“ 

2019 m. 

IV ketv. 

Socialiniai  

darbuotojai 

darbui su 

šeimomis  

Projekto „Vaikų 

svajonės" 

įgyvendinimas,  
padėsiantis 

įgyvendinti 

šeimose augančių  

vaikų  svajones. 

Bus įgyvendintos  

šeimose  

augančių vaikų, 

svajones ir jų 

lūkesčiai. 

16.15. Informavimo ir 

konsultavimo 

paslaugų teikimas 

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

1. Socialinių 

paslaugų 

centro  

direktorius,  

2. Socialinio 

darbo 

organizatoriai, 

3. Socialiniai 

darbuotojai 

darbui su 

šeimomis  

Reikalingos 

informacijos apie 

socialinę pagalbą 

suteikimas. 

Informavimas, 

konsultavimas bus 

vykdomas 

socialinių paslaugų 

ir kitose įstaigose, 

NVO bei asmens 

namuose. 

Kartu su asmeniu 

bus analizuojama 

asmens (šeimos) 

probleminė 

situacija ir 

ieškoma 

problemos 

sprendimo būdų. 

16.16. Socialinių 

paslaugų rajone  

poreikio 

analizė 

 

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

1. Socialinių 

paslaugų 

centro 

direktorius, 

2. Socialinio 

darbo 

organizatoriai,  

3. Vyr.  

Surinkti ir  

išanalizuoti 

duomenis apie 

socialinių paslaugų 

gavėjus, ištirti 

poreikį  

paslaugoms gauti. 

Didės galimybė 

plėsti teikiamų 

socialinių 

paslaugų 

apimtį. 
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buhalteris  

16.17. 

 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

Socialinių 

paslaugų 

centro 

darbuotojai 

Tobulinti 

darbuotojų 

profesinę 

kvalifikaciją 

Apie 90 procentų 

darbuotojų pakels 

kvalifikaciją 

supervizijose, 

kursuose, 

seminaruose.  

16.18. Bendradarbiavimas 

su   

nevyriausybinėmis 

neįgaliųjų 

organizacijomis 

 

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

 

 

1. Socialinių 

paslaugų 

centro 

direktorius, 

2. Socialinio 

darbo 

organizatoriai, 

3. Socialiniai 

darbuotojai 

darbui su 

šeimomis 

 

Dalyvauti 

neįgaliųjų projektų 

vertinime. 

Papildyti duomenis 

apie 

socialinių paslaugų 

gavėjus, jiems  

būtinų 

paslaugų poreikį. 

Didės galimybė 

plėsti teikiamų 

socialinių 

paslaugų apimtį ir 

įvairovę. 

 

 

16.19. Buhalterinės 

apskaitos 

tvarkymas, 

finansinės 

atskaitomybės 

sudarymas 

2019 m. 

I–IV 

ketv. 

Vyr. 

buhalteris, 
administratorius 

(apskaitininkas) 

Tikslingai ir 

efektyviai naudoti 

lėšas. 

Taupus ir 

racionalus lėšų 

naudojimas. 

 

 

VI SKYRIUS 

VEIKLOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO FINANSINIS PLANAS 

 

17. Socialinių paslaugų centro veiklos priemonių 2019 metais finansavimas: 

 
Pavadinimas Aprašymas Data Finansavimo 

šaltinis 
Planas 
tūkst. 

Eur 

Priemonės 

pavadinimas 

Bendrųjų, 

socialinės 

priežiūros, 

ilgalaikės 

(trumpalaikės) 

socialinės 

globos 

paslaugų 

įvairioms 

gyventojų 

socialinėms 

grupėms 

organizavimas 

ir teikimas 

Socialinių paslaugų 

centro teikiamos 

bendrosios ir 

socialinės 

priežiūros 

paslaugos seniems, 

neįgaliems, ir 

šeimoms 

turinčioms 

socialinių 

problemų.. 

2019-01-02– 

2019-12-31 
SB(VB) 

 

 

 

 

 

 

SB(S) 

 

 

 

 

 

 

 

VB 

 

 

 

445,00 

 

 

 

 

 

 

17,7 

 

 

 

 

 

 

 

210,7 

 

 

 

Centro 

darbuotojų 

darbo 

užmokestis ir 

kitos centro 

veiklos išlaidos. 

 

Maisto talonų 

skyrimas,  

pagalbos pinigų 

mokėjimas, 

maitinimas 

labdaros 

valgykloje. 

 

Socialinių 

darbuotojų, 

dirbančių su 
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SB 

 

 

 

8,6 

šeimomis, darbo 

užmokestis. 

Nevyriausybinių 

organizacijų 

finansavimas 

(VšĮ Kelmės 

aklųjų ir 

silpnaregių 

centras). 

Socialinės 

globos 

paslaugų 

teikimas 

valstybinėse ir 

rajono 

socialinės 

globos 

įstaigose. 

 

Trumpalaikės ir 

ilgalaikės 

socialinės globos 

paslaugų 

finansavimas ir 

pirkimas pagal 

sutartis. 

 

 

2019-01-02 

–2019-12-31 

 

 

SB 

 

 

 

287,1 

Ilgalaikės 

(trumpalaikės) 

socialinės 

globos gavėjai. 

Šeimynų 

finansavimas. 

Ilgalaikė vaikų 

globa šeimynose. 

2019-01-02– 

2019-12-31 

SB 

 

15,5 Šeimynose 

globojami 

vaikai. 

 

Ne sveikatos 

priežiūros 

įstaigose 

mirusių  

asmenų 

pervežimo  

paslaugų 

organizavimas. 

Ne sveikatos 

priežiūros įstaigose 

mirusių  

asmenų pervežimo 

ir 

laikymo paslaugų 

finansavimas pagal 

sutartis su 

paslaugas teikiančia 

įmone. 

 

2019-01-02– 

2019-12-31 

 

 

SB 

 

 

 

7,0 

Ne sveikatos 

priežiūros 

įstaigose mirusių  

asmenų 

pervežimo  

paslaugų gavėjai 

Iš viso: 
  

991,6 

 

 

 

 

VII 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, socialinių problemų turinčių šeimų krizes suteiks 

galimybę skatinti visuomenei naudingą darbą, žmonių susibūrimą, didinti atskirtyje esančių žmonių 

integraciją į bendruomenės ir visuomenės gyvenimą. 
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         20. Socialinių paslaugų centre bus teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 

namuose socialinių problemų turinčioms 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 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. 

Socialiniai darbuotojai darbui su  šeimomis atliks koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo 

vadybininko funkcijas: organizuos bendrą susitikimą su vaiku, jo tėvais ir nustatytais koordinuotai 

teikiamų paslaugų teikėjais, parengs paslaugų teikimo planą vaikui, plano įgyvendinimo metu stebės 

atsakingų asmenų daromą poveikį vaikui, jo tėvams, rinks informaciją, vertins vykdomų priemonių 

veiksmingumą, prireikus inicijuos bendrus pasitarimus dėl taikomų priemonių efektyvumo didinimo, 

informuos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių apie koordinuotai teikiamų paslaugų 

veiksmingumą bei siūlys dėl teikiamų paslaugų termino pratęsimo, nutraukimo. 

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 dienos centre „Parama“ ir toliau bus teikiama kompleksinė socialinė pagalba 

nepasiturinčių bei šeimų vaikams (jaunuoliams) jų šeimos nariams, kuriems teikiamos socialinės 
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įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, ir/ar taikoma atvejo vadyba. 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. Vykdant Grupinio gyvenimo namuose veiklą siekiama didinti stacionarių socialinių 

paslaugų prieinamumą proto ir psichikos negalią turintiems Kelmės rajono gyventojams, jiems 

sudarant sąlygas gauti aukštos kokybės socialinės globos paslaugas. Bus siekiama užtikrinti asmens 

įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą, tenkinti jų psichologinius, socialinius, kultūrinius ir 

dvasinius poreikius, užtikrinti jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant 

galimybę palaikyti ryšius su bendruomene,  užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į 

visuomenę. 

27. 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. 

28. Socialinių paslaugų centro organizavimo ir teikimo artimiausi veiklos uždaviniai: 

        - Skatinti socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus ir kitus specialistus kelti 

kvalifikacijas, dalyvauti įvairiuose mokymuose organizuojamuose įstaigoje, tiek už jos ribų, dalintis 

gerąja patirtimi su kitais specialistais. 

        - Suteikti socialines paslaugas vadovaujantis etikos, konfidencialumo ir pagarbos žmogui 

principais. Stengtis, kad socialinės paslaugos būtų prieinamos ir suteikiamos visiems asmenims, 

kuriems jos yra reikalingos.  

         - Skleisti informaciją apie socialinių paslaugų centre teikiamas paslaugas, kuriomis siekiama 

užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių, pavienių asmenų, šeimų ir vaikų, augančių socialinių problemų 

turinčiose šeimose, poreikių tenkinimą.  

          - Vykdyti neįgaliųjų  aprūpinimo, techninės pagalbos priemonėmis, paslaugas                       

bendradarbiaujant su rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais.  

           - Siekti, kad transporto paslaugų prieinamumas būtų suteikiamas neįgaliems asmenims ir 

asmenims (šeimoms) turinčioms socialinių problemų.  
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          - Siekiant užtikrinti ir sustiprinti socialinių paslaugų prieinamumą, teikimą ir kokybę 

bendradarbiauti ir dalyvauti įvairiose projektinėse veiklose su įvairiomis institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis. 

-      Teikti kokybiškas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką 

patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus, ir kūdikių besilaukiančioms šeimoms atsižvelgiant į  

šeimų poreikius ir Centro galimybes. 

-      Taikyti atvejo vadybą šeimai siekiant rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti 

jai kompleksinę pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas 

šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus. 

29. 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. 

30. 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. 

 

          ______________________ 


