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PADĖKA
Dėkojame Lietuvos savivaldybių Socialinės paramos skyrių vedėjams, savivaldybių
socialinės paramos centrų vadovams, seniūnijų socialiniams darbuotojams ir Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjungai bei kaimo bendruomenių lyderiams, be kurių aktyvaus dalyvavimo,
geranoriško bendradarbiavimo ir konsultacijų nebūtų pasiekti šioje studijoje pateikti tyrimo
rezultatai.
Tyrime aktyviai dalyvavo visos savivaldybės, turinčios kaimo vietovių seniūnijas. Tačiau ypač
norėtume išskirti ir padėkoti Kauno r., Pagėgių, Marijampolės r., Varėnos r., Kazlų Rūdos,
Druskininkų, Kalvarijos, Šalčininkų r., Zarasų r., Šilalės r., Vilniaus r., Alytaus r., Pasvalio r.,
Elektrėnų, Anykščių r., Kaišiadorių r., Pakruojo r. savivaldybių socialinės srities specialistams, kurie
ne tik pateikė informaciją užpildydami anketas, bet ir aprašė bei pasitarimuose pristatė socialinių
paslaugų gerosios patirties pavyzdžius.
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ĮVADAS
Socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo gerosios patirties studija atlikta 2012 m.
rugsėjo – 2013 m. vasario mėn., vykdant projektą „Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas
kaimo gyvenamojoje vietovėje“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
„Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ priemonę.
Projektas skirtas išsiaiškinti ir aprašyti Lietuvos kaimo vietovėse taikomas socialinių
paslaugų inovacijas, padedančias gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, mažinti socialinę
atskirtį bei taupiau naudoti turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Projektas inicijuotas
Lietuvos kaimo tinklo 2012 metų veiksmų plano, jo vykdymui pritarta Tinklo kaimo politikos
klausimų komitete bei Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyboje. Projektas vykdomas pagal
Lietuvos kaimo tinklo 2012 metų veiksmų plano prioritetą „Gyvenimo kokybės kaime gerinimas“.
Pagal Vietos savivaldos įstatymą socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas yra
savarankiškoji savivaldybių funkcija, t.y. šią funkciją savivaldybės įgyvendina atsižvelgdamos į
gyventojų poreikius, užsibrėžtus prioritetus, vietos sąlygas ir kitus veiksnius. Socialinių paslaugų
organizavimo ir teikimo funkcijos pobūdis lemia, kad teikiant socialines paslaugas Lietuvos
savivaldybėse taikomi skirtingi šių paslaugų organizavimo bei teikimo būdai, atskirose
savivaldybėse skiriasi teikiamų paslaugų spektras, socialinių globos įstaigų infrastruktūra, teikiamų
paslaugų apimtys, apmokėjimo už paslaugas tvarka, socialinių paslaugų finansavimo dydis.
Studijos tikslas – išnagrinėti savivaldybių socialinės srities specialistų ir kaimo
bendruomeninių organizacijų lyderių nuomonę apie socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse
būklę bei ypatumus ir, pritaikius Socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo gerosios patirties
vertinimo metodiką (toliau Metodika), įvertinti ir aprašyti socialinių paslaugų teikimo kaimo
gyventojams gerosios praktikos pavyzdžius.
Gerosios patirties analizė apima kelias koncepcines kryptis. Pirmoje studijos dalyje
pateikiami teoriniai socialinių paslaugų sistemos aspektai, akcentuojama socialinių paslaugų
samprata, struktūra ir rūšys, apibrėžiami socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo ypatumai
Lietuvos savivaldybėse. Gerosios patirties koncepcija apibūdinama antrojoje studijos dalyje.
Tyrimo metodika pristatoma trečioje šios studijos dalyje. Aiškinantis gerąją socialinių
paslaugų teikimo patirtį, buvo naudojami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai. Įgyvendinant
projektą numatytos veiklos, viena iš jų – anketinė apklausa, kurios metu iš Lietuvos kaimiškųjų
savivaldybių surinkti statistiniai socialinių paslaugų teikimo būklės vertinimo duomenys bei
identifikuoti inovatyvūs socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kaimo gyventojams
sprendimai.
Anketinė apklausa buvo vykdoma 2012 metų lapkričio 19 – gruodžio 5 d. Apklausta 378
savivaldybių specialistų (socialinės paramos skyrių, socialinių paslaugų centrų vadovų ir seniūnijose
dirbančių socialinio darbo organizatorių) ir 201 kaimo bendruomeninių organizacijų pirmininkų ar
pavaduotojų. Anketinės apklausos metu identifikuoti gerosios patirties pavyzdžiai buvo vertinami
balais pagal Metodikoje apibrėžtus kriterijus. Socialinių paslaugų gerosios patirties vertinimo
kriterijai pasirinkti atsižvelgiant į LR Seimo patvirtintos Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva
2030“ Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programoje išdėstytas nuostatas dėl valdymo
procesų atvirumo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo viešajame gyvenime
skatinimo, galių ir atsakomybių perdavimo visuomenei skatinimo.
Atrinktų socialinių paslaugų gerosios patirties atvejų aptarimui ir patikslinimui buvo taikytas
kokybinis tyrimo metodas – fokus grupės. Fokus grupės buvo organizuotos 2013 metų sausio
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mėnesį, jose dalyvavo po 10-15 dalyvių. Fokus grupių dalyviai – atrinktų gerosios praktikos
pavyzdžius pateikusių savivaldybių socialinės paramos skyrių ir socialinių paslaugų centrų vadovai
bei kaimo bendruomeninių organizacijų atstovai. Gerosios praktikos pavyzdžiai buvo surašyti į tam
tikslui parengtas specialias formas. Po fokus grupių diskusijų gerosios praktikos pavyzdžiai buvo
patikslinti ir sudarytas galutinis gerosios praktikos pavyzdžių sąrašas.
Ketvirtojoje studijos dalyje analizuojami tyrimo rezultatai. Galiausiai pateikiamos tyrimo
išvados bei pasiūlymai. Siekiama, kad pateikiamas rekomendacijas būtų galima realiai įgyvendinti ir
integruoti į jau esančią ir funkcionuojančią socialinių paslaugų sistemą.
Mūsų šalyje trūksta viešųjų paslaugų gerosios patirties analizės ir jos sklaidos. Todėl
tikimės, kad gerosios patirties išaiškinimas ir jos sklaida turėtų pagerinti socialinių paslaugų teikimą
ir jų prieinamumą kaimo gyventojams, suaktyvinti socialinių pasaugų specialistų darbą, ko
pasėkoje, turėtų atsirasti naujų idėjų ir motyvacijos naujovių diegimui.
Šis projektas turėtų paskatinti savivaldybes glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti ir keistis
gerąja patirtimi. Socialinių darbuotojų aktyvus darbas ir sustiprėjęs profesinis bendradarbiavimas
turėtų paskatinti naujų idėjų įgyvendinimą kaimo vietovėse ir įtakoti socialinių paslaugų plėtrą
kaimo gyventojams.
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1. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TEORINIAI ASPEKTAI
1.1. Socialinių paslaugų samprata, struktūra ir rūšys
Lietuvoje vykstantys socialiniai – ekonominiai pokyčiai vis labiau išryškina socialinių
paslaugų svarbą kaimo žmonių gyvenime. Socialinės paslaugos padeda žmonėms spręsti
iškylančias socialines problemas, pagerina jų gyvenimo kokybę, mažina socialinę atskirtį, todėl jų
poreikis Lietuvoje kasmet didėja.
Kiekvienoje visuomenėje socialinių paslaugų sistema yra svarbi socialinės politikos dalis,
nes visose visuomenėse yra dalis žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių negali patys savarankiškai
gyventi, spręsti jiems iškylančių socialinių problemų, todėl jaučiasi nesaugūs ir atstumti. Tokiems
žmonėms reikalinga socialinių paslaugų sistema ir socialinių darbuotojų pagalba.
Iki Nepriklausomybės atkūrimo mūsų šalis turėjo tik institucinių stacionarių socialinių
paslaugų patirtį, kuri ilgą laiką Lietuvoje buvo pagrindinė ir vienintelė.
Tik po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos socialinių paslaugų sistemoje pradėjo vykti
pokyčiai – savivaldybėse sparčiai steigiamos naujo tipo socialinių paslaugų įstaigos, pradėtos teikti
naujų rūšių socialinės paslaugos, įsitvirtino socialinio darbuotojo profesija, išaugo socialinių
darbuotojų profesionalumas. Pradėta kurti ir teisinė socialinių paslaugų bazė, praktiniame darbe
pradėtos diegti naujovės ieškant veiksmingų socialinių paslaugų sistemos plėtojimo būdų.
Lietuvoje teikiamų socialinių paslaugų spektras yra labai platus. Jis apima tiek stacionarią
institucinę globą, tiek bendruomenines paslaugas, teikiamas dienos centruose, kliento namuose,
bendruomenėje. Socialinės paslaugos gali būti teikiamos viešojo sektoriaus biudžetinėse įstaigose,
nepelno siekiančiose įstaigose, taip pat privačiose komercinėse įstaigose, nevyriausybinėse
organizacijose, religinėse bendruomenėse, savipagalbos grupėse. Socialines paslaugas teikia ir
neformalūs paslaugų teikėjai (kaimynai, draugai, giminės), taip pat savanoriai.
Socialinių paslaugų teikimas, skirtingai nei piniginių pašalpų mokėjimas, įvardijamas
„aktyvia“ paramos forma. Tai reiškia, kad šios paslaugos aktyvina žmogų, skatina jį veikti, sutvarko
ryšius su aplinka ir, tokiu būdu, gerina jo gyvenimo kokybę, padeda išvengti socialinės atskirties.
Kiekvienoje šalyje socialinių paslaugų samprata gali skirtis. Lietuvos socialinių paslaugų
įstatyme socialinės paslaugos yra apibrėžiamos, kaip 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.
Socialinių paslaugų tikslas – užtikrinti asmeniui (šeimai) galimybes ir stiprinti asmeninius
gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su
visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti
kelią kilti asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms, taip pat visuomenės
socialiniam saugumui užtikrinti (Socialinių paslaugų įstatymas, 2006).
Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) Socialinės paslaugos yra skirstomos į
bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (žr. 1.1.1. pav.).
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1.1.1. pav. Socialinių paslaugų klasifikacija. Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
duomenys.

Bendrosios socialinės paslaugos apibrėžiamos kaip paslaugos, kurios teikiamos asmenims
tam, kad padėti jiems gyventi savarankiškai savo namuose, išvengiant specialiųjų socialinių
paslaugų teikimo.
Specialiosios socialinės paslaugos – teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams
savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar
kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka (Socialinių paslaugų įstatymas, 2006).
Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą.
Socialinių paslaugų įstatyme numatyti pagrindiniai paslaugų gavėjai ir jų grupės, tai:
1. Asmuo arba šeima, jiems socialinės paslaugos teikiamos atsižvelgiant į individualius
asmens interesus ir poreikius.
2. Vaikas, likęs be tėvų globos. Jam sudaroma saugi ir sveika aplinka, kurioje jis gali gyventi,
mokytis, išnaudojant visas galimybes, kad jis liktų gyventi šeimoje.
3. Vaikas su negalia. Jam sudaromos sąlygos gyventi savo šeimoje, padedama formuoti
savarankiško gyvenimo įgūdžius, palaikyti ryšius su visuomene.
4. Suaugęs su negalia. Jam suteikiama pagalba, suderintą su švietimu ir ugdymu,
užimtumu, asmens sveikatos priežiūra ir specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančią ugdyti ar
kompensuoti jo gebėjimus rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti darbo rinkoje.
5. Senyvo amžiaus žmonės. Padedama kuo ilgiau gyventi savo namuose, savarankiškai
tvarkyti buitį.
6. Asmuo su sunkia negalia. Jam užtikrinama saugi ir sveika aplinka suderintą su asmens
sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra (pagalba), kitomis specialiosios pagalbos
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priemonėmis, švietimu ir ugdymu, padedančią kompensuoti prarastą savarankiškumą bei
gebėjimus palaikyti socialinius ryšius su šeima ir visuomene.
7. Socialinės paslaugos socialinės rizikos suaugusiam asmeniui teikiamos padedant ugdyti
socialinius įgūdžius ir stiprinti motyvaciją įveikti iškilusias socialines problemas ir organizuojant
pagalbą, suderintą su švietimo ir ugdymo, užimtumo, sveikatos priežiūros priemonėmis,
užtikrinančią rūpinimąsi asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvavimą darbo rinkoje.
8. Socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimai teikiamos padedant ugdyti suaugusių
šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose,
šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šioje šeimoje augančių vaikų visapusį
vystymąsi ir ugdymą. Teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimai, turi būti užtikrinamas
socialinių paslaugų teikimas ir vaikams.
Analizuojant socialinių paslaugų struktūrą, būtina nagrinėti pagrindinius tarpusavyje
sąveikaujančius rinkos elementus – t.y. socialinių paslaugų poreikį, pasiūlą bei kliento ar
savivaldybės galimybės mokėti (moki paklausa) už teikiamas paslaugas.
Poreikis priklauso nuo savivaldybėje gyvenančių žmonių demografinės situacijos,
teritorijos gyventojų skaičiaus, jų amžiaus struktūros, neįgalumo, sveikatos būklės, turimų
socialinių problemų, vienišų žmonių dalies ir kt. Faktorių. Šie parametrai kinta, todėl poreikis
paprastai nustatomas įvairiam laikotarpiui, pvz. vidutinės trukmės laikotarpiu (pvz. 5 metų) ar
ilgesnės trukmės laikotarpiui (15 metų ir daugiau).
Socialinės globos paslaugos gali būti teikiamos keliais būdais:
1. tiesiogiai biudžetinio finansavimo pagrindu nemokamai jų gavėjui arba dalinai
apmokant paslaugos gavėjo (globotinio, jo artimųjų ar jo interesus atstovaujančių asmenų)
lėšomis;
2. savivaldybei perkant paslaugas iš nevyriausybinių organizacijų ar privačių paslaugų
teikėjų biudžeto lėšomis konkurso tvarka. Paslaugų gavėjas jas gauna nemokamai arba iš dalies
apmoka.
Pasiūla priklauso nuo socialinių paslaugų rinkos, nevyriausybinių organizacijų veiklos,
privačių paslaugų teikėjų aktyvumo. Socialinių paslaugų pasiūla turi tenkinti prieinamumo tikslą žmonėms turi būti prieinamos paslaugos, kurių jiems reikia.
Socialinės paslaugos turi savo specifiką, jos skiriasi nuo kitų viešųjų paslaugų funkcijomis ir
tikslais.
Socialinės paslaugos atlieka šias funkcijas:
1. Socialinės kontrolės. Socialinės paslaugos padeda ne tik socialiai pažeidžiamiems
žmonėms, bet užtikrina ir visos visuomenės socialinį saugumą.
2. Pokyčių skatinimo. Socialinės paslaugos stiprina žmonių sugebėjimus spręsti iškylančias
problemas ir sudaro galimybes patiems keistis bei tobulėti.
3. Pagalbos teikimo. Socialinės paslaugos padeda žmonėms tenkinti svarbiausius poreikius,
siekiant sumažinti ar išvengti socialinės atskirties (Davis A., 2004).
Asmenims socialinės paslaugos paprastai teikiamos jų raštišku prašymu, kai savivaldybės
administracijos socialinio padalinio vadovas, įvertinus socialinį poreikį, paskiria socialinių paslaugų
rūšį ir mastą.
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Socialinių paslaugų teikėjai bendradarbiauja su socialinių paslaugų gavėjais, kitais socialinių
paslaugų teikėjais, sveikatos priežiūros, vaikų teisių apsaugos, teisėsaugos, švietimo įstaigomis,
kitais specialistais, nevyriausybinėmis organizacijomis, savanoriais (Išoraitė M., 2007).
Savivaldybių socialinių paslaugų specialistai savo profesiniame darbe yra atsakingi ne tik už
socialinių paslaugų organizavimą, bet ir už naujovių diegimą bei socialinių paslaugų sistemos
tobulinimą.
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1.2. Socialinių paslaugų organizavimo ypatumai Lietuvos savivaldybėse
Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis decentralizacijos
principu. Socialinių paslaugų decentralizacijos tikslas – teikti socialines paslaugas žmogaus
gyvenamojoje aplinkoje ir užtikrinti, kad pagalba bendruomenėje pasiektų visus jos reikalingus
asmenis. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimą jų teritorijose gyvenantiems asmenims
ir yra pagrindinės institucijos, organizuojančios ir teikiančios bendruomenines socialines paslaugas
savo teritorijos gyventojams. Organizuodamos socialinių paslaugų teikimą savivaldybės rengia
socialinių paslaugų planus, steigia savo įstaigas, perka paslaugas iš kitų socialinių paslaugų teikėjų
arba sudaro sutartis bendrai veiklai su nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis
bendruomenėmis, privačiais paslaugų teikėjais (Žalimienė L., 2004).
Socialinės paslaugos savivaldybėse planuojamos, įvertinant bendruomenės narių poreikius,
esamas galimybes bei apibrėžiant socialinių paslaugų teikimo prioritetus.
Šiuo metu Lietuvos socialinių paslaugų sistemą sudaro jau daugiau kaip 700 socialinių
globos įstaigų tinklas, susidedantis iš įvairių tipų socialinių paslaugų įstaigų: stacionarių globos
namų, dienos centrų įvairioms socialinėms žmonių grupėms, reabilitacijos centrų, nakvynės namų,
socialinė pagalba taip pat teikiama ir kliento namuose.
Vadovaujantis Lietuvos socialinių paslaugų sritį reglamentuojančiais teisės aktais, socialinių
paslaugų organizavimą ir teikimą savivaldybės vykdo kaip savarankiškąją funkciją. Kiekviena
savivaldybė turi teisę ir galimybę kurti tokią bendruomeninių socialinių paslaugų sistemą, kuri
labiausiai atitiktų savivaldybės galimybes ir savivaldybės gyventojų žmonių socialinius poreikius.
Todėl socialinių paslaugų organizavimas ir plėtra kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje vyksta gana
skirtingai – savivaldybėse egzistuoja gana įvairūs socialinių paslaugų administravimo bei
instituciniai modeliai, taikomi skirtingi darbo organizavimo būdai. Skirtingas socialinių paslaugų
organizavimas iš esmės sąlygoja ir regioninius socialinių paslaugų plėtros netolygumus, skirtingą
teikiamų socialinių paslaugų kokybę.
Socialinių paslaugų infrastruktūra taip pat Lietuvos savivaldybėse išsidėsčiusi netolygiai (žr.
1.2.1. lentelę ir 1.2.1. pav.).
1.2.1. lentelė. Socialinių paslaugų tinklo netolygumai savivaldybėse (10 tūkst. gyventojų tenka
vietų/gavėjų). Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.
Paslaugų rūšis
Senelių globos namuose

Min
2,8

Maks
65,7

Dienos centruose seniems ir neįgaliems

0 (7 savivaldybės)

30,5

Socialinių paslaugų į namus

9

78,6

Vaikų dienos centruose

0 (7 savivaldybės)

78,9

Vaikų globos namuose, šeimynose

0 (8 savivaldybės)

53,9
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gavėjų vaikų dienos centruose skaičius
( žiūr. 7 pav.)

200,0

vaikų skaičius šeimynose (žiūr. 6 pav.)
175,0

vietų vaikų globos namuose skaičius
(žiūr. 6 pav.)
socialinių paslaugų į namus gavėjų
skaičius (žiūr. 5 pav.)

150,0

vietų/ lankytojų skaičius dienos
centruose (žiūr. 4 pav.)

125,0

vietų skaičius senelių globos namuose
( žiūr. 3 pav.)

100,0

75,0

50,0

25,0

Vilniaus raj.

Klaipėdos m.

Neringos m.

Mažeikių raj.

Panevėžio raj.

Kėdainių raj.

Šiaulių raj.

Kretingos raj.

Jonavos raj.

Plungės raj.

Alytaus raj.

Pasvalio raj.

Šilutės raj.

Utenos raj.

Druskininkų m.

Trakų raj.

Ukmergės raj.

Telšių raj.

Radviliškio r

Akmenės raj.

Joniškio raj.

Šakių raj.

Kalvarijos

Anykščių raj.

Raseinių raj.

Švenčionių raj.

Elektrėnų

Klaipėdos raj.

Zarasų raj.

Birštono m.

0,0

1.2.1. pav. Socialinių paslaugų infrastruktūros išvystymas savivaldybėse pagal vietų/ gavėjų
skaičių, tenkantį 10000 savivaldybės gyventojų. Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
duomenys.

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, socialinių paslaugų teikimo kiekybiniai skirtumai
egzistuoja ne tik tarp atskirų miestų ir rajonų savivaldybių, bet ir tarp kaimo vietovių savivaldybių.
Kiekybinių ir kokybinių socialinių paslaugų rodiklių skirtumai rodo skirtingas žmonių galimybes
gauti vienos ar kitos rūšies socialines paslaugas jų gyvenamojoje vietovėje, kas iš esmės įtakoja ir
skirtingą žmonių gyvenimo kokybę.
Šiuolaikinėje visuomenėje dėl demografinių, socialinių – ekonominių ir kt. priežasčių
socialinių paslaugų poreikis kasmet didėja, todėl svarbu analizuoti ir ieškoti efektyvesnių paslaugų
organizavimo bei teikimo būdų, į socialinių paslaugų teikimą įtraukiant bendruomenes,
neformalius paslaugų teikėjus (Bitinas A. ir kt., 2010).
Todėl vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme įtvirtintų
socialinių paslaugų organizavimo principų yra – bendradarbiavimas. Įstatymas numato, kad
socialinių paslaugų valdymas, skyrimas ir teikimas remiasi asmens, šeimos, bendruomenės,
organizacijų, ginančių žmonių socialinių grupių interesus ir teises, socialinių paslaugų įstaigų,
savivaldybės ir valstybės institucijų bendradarbiavimu bei tarpusavio pagalba.
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Bendruomeninių organizacijų ir bendruomeninių centrų veiklos ir galimybių plėtojimo
tyrimo duomenys rodo, kad šiuo metu Lietuvoje veikia per 1800 bendruomeninių organizacijų,
tačiau jų tankumas atskiruose regionuose žymiai skiriasi. Didžiausiu bendruomeninės veiklos
intensyvumu išsiskiria Panevėžio ir Alytaus regionai (žr. 1.2.2. pav.). Santykinai mažesnis
bendruomeninių organizacijų tankis Telšių ir Tauragės apskrityse (Bendruomeninių organizacijų ir
bendruomeninių centrų veiklos ir galimybių plėtojimo tyrimas, BGI Consulting, UAB, 2011).

1.2.2. pav. Bendruomenių organizacijų tankumas. Šaltinis: Bendruomeninių organizacijų ir
bendruomeninių centrų veiklos ir galimybių plėtojimo tyrimas, BGI Consulting, UAB, 2011.
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Nežiūrint palyginti didelio bendruomeninių organizacijų ir bendruomeninių centrų
skaičiaus, minėto tyrimo duomenys parodė, kad bendruomenės kol kas nėra aktyvios socialinių
paslaugų teikėjos. Priežastys, kodėl bendruomeninėms organizacijoms socialinių paslaugų teikimas
nėra prioritetinė veikla, yra įvairios (žr. 1.2.3. pav.). Bendruomeninės organizacijos įvardina
finansavimo problemas (78,9 proc.) papildomų patalpų poreikį (36,0 proc.), žmogiškųjų išteklių
stygių ir kitas.
• Finansavimo iš
įvairių paramos
programų sąlygų
lengvinimas;
• Dalies viešųjų
paslaugų teikimo
liberalizavimas

• Bendradarbiavimas su
savivaldos institucijomis
Finansavimas
(78,9 proc.
organizacijų)

Žmogiškieji
ištekliai

• Mentorystė ir
tęstinė
pagalba

(31,7 proc.
organizacijų)

Patalpų
trūkumas
(36,0 proc.
organizacijų)

Nespėja
(18,7 proc.
organizacijų)

• Paramos lėšų
administravimo
reikalavimų
mažinimas (pvz.,
vienodo dydžio
norma)

1.2.3. pav. Nepakankamo bendruomeninių organizacijų aktyvumo priežastys ir galimos paskatos.
Šaltinis: Bendruomeninių organizacijų ir bendruomeninių centrų veiklos ir galimybių plėtojimo
tyrimas, BGI Consulting, UAB, 2011.
Siekiant aktyvinti bendruomeninių organizacijų veiklą socialinių paslaugų teikime, tikslinga
stiprinti savivaldybių ir bendruomenių bendradarbiavimą, bendruomeninių organizacijų veiklai
numatyti atitinkamas lėšas ir paprastesnių socialinių paslaugų teikimą, tokių paslaugų, kurios
nereikalauja specifinių profesinių žinių, pvz. pagalba namuose, bendravimas, laisvalaikio
organizavimas, užimtumas ir pan.
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2. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GEROJI PATIRTIS
2.1. Gerosios patirties samprata, svarba
Mokslinėje literatūroje, analizuojančioje viešųjų paslaugų teikėjų ir vartotojų santykius,
viešojo sektoriaus struktūrų organizacinius pokyčius, finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymą bei
kitą viešojo sektoriaus gerąją praktiką dažnai vartojama sąvoka – inovacija. Ieškant atsakymo į
klausimus, kaip reikėtų apibrėžti inovacijos sąvoką, reikia pažymėti, kad nėra visuotinai priimto ar
vienareikšmio šios sąvokos apibrėžimo.
Inovacija yra procesas, kuriuo sukuriama kažkas nauja, vertinga individui, grupei,
organizacijai ar visuomenei. Ji formuojasi kūrybiškai naudojant įvairių tipų žinias, siekiant reaguoti į
rinkoje susiformavusią paklausą ar socialinius poreikius. Inovacijos apibūdinamos ir kaip idėjos,
praktika ar materialus žmogaus darbo produktas (Domarkas V., Juknevičienė V., 2010). Šiuose
apibrėžimuose kaip būtinybė akcentuojamas naujumas.
Tačiau kai kurie autoriai pažymi, jog inovacijos idėjos nebūtinai turi būti tik absoliučiai
naujos. Naujos idėjos gali būti ir senų idėjų sintezė, idėjų adaptacija, unikalaus požiūrio ar metodo
plėtojimas. Inovacija apima idėjas, kurios gali būti senos tai pačiai organizacijai, bet naujos
specifiniame kontekste (Jurkuvienė R., 2001).
Inovacijos apibūdinimai glaudžiai siejami su gerosios patirties samprata, todėl gerosios
patirties ir inovacijos sąvokos studijoje vartojamos kaip atitikmenys.
Geroji patirtis socialinių paslaugų srityje, tai sėkminga, inovatyvi šias paslaugas
administruojančių ir (ar) teikiančių institucijų ir įstaigų veikla.
Gerosios patirties pavyzdžiai identifikuojami:
 kai įstaigos domisi, stebi, analizuoja kitų atitinkamos veiklos subjektų veiklą, priimamus
sprendimus bei sprendžia, kurie iš jų yra veiksmingiausi ir gali būti pritaikyti institucijoje
ar įstaigoje, atsižvelgiant į savivaldybės, seniūnijos sąlygas ir ypatumus;
 kai konkrečios įstaigos pasiekti veiklos rezultatai ar vykdyta veikla, įstaigos nuomone,
gali būti geruoju pavyzdžiu kitoms įstaigoms.
Kaimo vietovėse teikiamų socialinių paslaugų gerosios patirties analizė yra svarbi ne tik
kaimo vietovių pokyčiams skatinti, paslaugų prieinamumui kaimo gyventojams didinti, bet ir visam
viešajam sektoriui bei socialinių paslaugų sistemos plėtrai. Pažymėtina, kad mūsų šalyje
pasigendama viešųjų paslaugų gerosios patirties analizės ir jos sklaidos.
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2.2. Gerosios patirties sklaida
Įstaigos veiklos inovacijos tampa ypač reikšmingomis, kai apie jas sužino ir savo veikloje
taiko kitos įstaigos. Todėl, informacijos sklaida apie teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimą,
naujų paslaugų teikimą, paslaugų teikimo organizavimo tobulinimą, tampa svarbiu veiksniu
siekiant socialinės gyventojų atskirties mažinimo.
Gerosios patirties sklaidą užtikrina mokymosi vieniems iš kitų iniciatyvos (profesinis
bendradarbiavimas, konsultavimasis), kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant mokymuose, seminaruose,
konferencijose ir kituose renginiuose. Svarbiu gerosios patirties pavyzdžių sklaidos instrumentu
laikytina interneto svetainėse pateikiama informacija.
Interneto svetainėse pateikiama skirtingo pobūdžio informacija. Dalis informacijos laikytina
populiariąja, pažintine: informaciniai straipsniai, pranešinai, projektų viešinimo akcijos ir kita
panašaus pobūdžio informacija. Kita informacija laikytina dalykine, skirta paslaugų prieinamumui
didinti, paslaugos teikimo kokybei užtikrinti: paslaugų sąrašai ir paslaugų aprašymai, elektroniniu
būdu teikiamos paslaugos. Visuomenės informavimo priemonės, ypač vietinės ir regioninės taip
pat naudojamos gerosios patirties viešinimui.
Nuo 1998 m. Europos mastu įgyvendinama kokybės vadybos viešajame sektoriuje iniciatyva
– rinkti ir skleisti viešojo sektoriaus institucijų, įstaigų, organizacijų gerosios patirties pavyzdžius.
Lietuva prie šios iniciatyvos prisijungė 2005 metais: kas du metus organizuojamos gerosios
patirties pavyzdžių atrankos, vyksta nacionalinės kokybės konferencijos. Atrankai pateikiami
projektai, susiję su viešojo administravimo tobulinimu, įvairių viešųjų paslaugų tiekimo kokybės
gerinimu. Projektų vertinimo komisija, atlikusi pirminį vertinamą, nustato projektus, kurių veikla
pripažįstama gerąja patirtimi, o tris projektus paskelbia geriausiais gerosios patirties pavyzdžiais.
Nors tarp geriausiųjų nepateko nė vienas su socialinių paslaugų teikimu susijęs projektas, tačiau
geros patirties pavyzdžiu buvo pripažintas Marijampolės savivaldybės projektas “Socialinės rizikos
šeimų paramos centro Igliaukos seniūnijoje įkūrimas” (2011 m.) bei Kauno rajono Socialinių
paslaugų centro projektas “Aš noriu augti su savo tėčiu ir mama” (2005 m.).
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3. TYRIMO METODIKA
Šalyje vykstantys socialiniai ekonominiai pokyčiai, besikeičianti demografinė situacija
išryškino skirtumus tarp miesto ir kaimo vietovėse gyvenančių žmonių gyvenimo kokybės ir
sustiprino socialinių paslaugų svarbą kaimo žmonių kasdieniame gyvenime. Atskirose
savivaldybėse plėtojant socialines paslaugas sukaupta nemaža patirties, tačiau ji lokalaus pobūdžio
ir dėl nepakankamos sklaidos nepakankamai diegiama praktikoje. Todėl siekiant gerinti socialinių
paslaugų prieinamumą, kaimo žmonių gyvenimo kokybę, būtina analizuoti ir skleisti kitiems gerąją
socialinių paslaugų teikimo patirtį.
Problemos aktualumas – socialinių paslaugų vystymą kaimo vietovėse riboja informacijos
apie gerąją patirtį žinių trūkumas.
Tikslas – išsiaiškinti institucijų ir įstaigų taikomas inovacijas paslaugų organizavimo ir
teikimo srityje, padedančias gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, mažinti socialinę atskirtį
bei taupiau naudoti turimus finansinius išteklius.
Tyrimo objektas – socialinių paslaugų teikimo kaimo gyvenamosiose vietovėse geroji
patirtis.
Analizuojant gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį, buvo naudojami kiekybiniai ir
kokybiniai tyrimo metodai. Kiekybinio tyrimo instrumentas – anketinė apklausa, kurios metu buvo
surinkti statistiniai socialinių paslaugų teikimo būklės vertinimo duomenys iš Lietuvos kaimiškųjų
savivaldybių ir identifikuoti inovatyvūs socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kaimo
gyventojams sprendimai.
Anketinė apklausa ad-hoc (atskiro tyrimo, kurį vykdo tik šiai užduočiai sudaryta ekspertų
komanda būdu) atlikta 2012 metų lapkričio 19 – gruodžio 5 d. Apklausta 378 savivaldybių
specialistų (socialinės paramos skyrių, socialinių paslaugų centrų vadovų ir seniūnijose dirbančių
socialinio darbo organizatorių) ir 201 kaimo bendruomeninių organizacijų pirmininkų ar
pavaduotojų. Anketinės apklausos metu identifikuoti gerosios patirties pavyzdžiai buvo vertinami
balais pagal Metodikoje nustatytus kriterijus.
Socialinių paslaugų gerosios patirties vertinimo kriterijai parinkti atsižvelgiant į LR Seimo
patvirtintos Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020
metų programoje išdėstytas nuostatas dėl valdymo procesų atvirumo, bendruomenių ir
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo viešajame gyvenime skatinimo, galių ir atsakomybių
perdavimo visuomenei skatinimo.
Nustatyti tokie gerosios patirties vertinimo kriterijai:
1. Socialinių paslaugų įstaigų plėtra, kaimo gyventojų įtraukimas į socialinių paslaugų
organizavimo ir teikimo procesą:
1.1. socialinių paslaugų įstaigų veiklos tobulinimas;
1.2. konsultavimasis su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos
bendruomene, seniūnaičiais;
1.3. sąlygų sudarymas nevyriausybinėms organizacijoms, privatiems subjektams
dalyvauti paslaugų teikimo procese.
2. Socialinių paslaugų organizavimo tobulinimas
2.1. atsakomybių paskirstymo tobulinimas;
2.2. paslaugų administravimo procedūrų perkėlimas į elektroninę erdvę;
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2.3. vieno langelio principo įgyvendinimas;
2.4. paslaugų prieinamumas ir jų teikimas vartotojams patogiu būdu ir laiku;
2.5. paslaugų teikimo kompleksiškumas, skirtingų pagalbos formų suderinimas.
3. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas:
3.1. klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas;
3.2. socialinių paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kokybės stebėsena ir vertinimas.
4. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo gerinimo priemonės inovatyvumas:
4.1. įdiegta moderni (laiko ir turinio prasme) priemonė;
4.2. įdiegta priemonė efektyvi ir veiksminga (pasiteisina ekonominiu, finansiniu,
organizaciniu aspektais).
Atrinktų socialinių paslaugų gerosios patirties atvejų gilesniam aptarimui ir patikslinimui
buvo taikytas kokybinis tyrimo metodas – fokus grupės.
Fokus grupių metodas apima interviu ir stebėjimo elementus ir naudojamas išsamiems
aprašomiesiems duomenims rinkti mažose grupėse. Pagrindinis šio metodo privalumas – grupės
dalyvių sąveika, kuri sudaro galimybę gauti svarbią ir detalią informaciją, kas leidžia kruopščiai
ištirti problemą. Fokus grupių metu atsiskleidžia tiriamos problemos svarbios detalės, kurios dažnai
būna esminės ir nulemia ir naujas įžvalgas.
Fokus grupės buvo organizuotos 2013 metų sausio mėnesį, jose dalyvavo po 10-15 dalyvių.
Fokus grupių dalyviai – tai atrinktų gerosios praktikos pavyzdžius pateikusių savivaldybių socialinės
paramos skyrių ir socialinių paslaugų centrų vadovai bei kaimo bendruomeninių organizacijų
atstovai. Po fokus grupių diskusijų gerosios praktikos pavyzdžiai buvo patikslinti, sudarytas
galutinis gerosios praktikos pavyzdžių sąrašas.
Išsami tyrimo metodika pateikiama 1 studijos priede – Gerosios socialinių paslaugų teikimo
patirties kaimo vietovėse vertinimo metodika.
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4. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BŪKLĖ KAIMO
GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE
4.1. Socialinių paslaugų kaimo gyventojams teikimo ypatumai ir specifika
Socialiniai ekonominiai pokyčiai veikia daugelį visuomenės gyvenimo sričių, kartu veikdami
ir socialinių paslaugų sistemą. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas kaimo vietovėse
skiriasi nuo mieste teikiamų paslaugų, jis turi savo ypatumus ir specifiką.
Apklausos metu siekta nustatyti, kokius kaimo vietovėse teikiamų socialinių paslaugų
svarbiausius ypatumus bei specifiką identifikuoja socialinių paslaugų teikėjai ir bendruomenių
atstovai (žr. 4.1.1. pav.).

Mažesnės
galimybės
gauti
socialines
paslaugas

Lengviau
įtraukti NVO
ir kaimo
bendruomen
es į socialinių
paslaygų
teikimą

Geresnė
paslaugų
kokybė

Plačiau
taikoma
Geresnės
kaimynų ir
kita neformali salygos padėti
pagalba
žmogui

Sutinku

Nesutinku

Sunku pasakyti

Kaimo bendruomenių lyderių (n=201)

54

Savivaldybių specialistų (n=378)

Savivaldybių specialistų (n=378)
Kaimo bendruomenių lyderių (n=201)
Savivaldybių specialistų (n=378)

25

71

13

57

Kaimo bendruomenių lyderių (n=201)

20

45

Savivaldybių specialistų (n=378)

Kaimo bendruomenių lyderių (n=201)

26

30

Kaimo bendruomenių lyderių (n=201)

Savivaldybių specialistų (n=378)

proc.

16

34

36

19

16

30

41

39

48

21

41

27

25

31
34

85
77

11 4
17

6

4.1.1. pav. Nuomonių dėl socialinių paslaugų teikimo ypatumų kaime lyginant su miestu
pasiskirstymas

Tiek savivaldybių socialinių paslaugų organizatoriai ir teikėjai, tiek kaimo bendruomeninių
organizacijų lyderiai (pirmininkai, pavaduotojai) mano, kad kaimo gyvenamosiose vietovėse
gyventojai turi mažesnes galimybes gauti socialines paslaugas nei mieste. Šiam teiginiui pritaria 85
proc. apklausoje dalyvavusių kaimo bendruomeninių organizacijų vadovų ir 77 proc. savivaldybių
specialistų. Teiginiui, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje NVO ir kaimo bendruomenės lengviau
19

įtraukiamos į socialinių paslaugų teikimo procesą pritaria 41 proc. apklausoje dalyvavusių
savivaldybių specialistų ir 48 proc. kaimo bendruomenių atstovų. Nuomonių šiuo klausimu
išsibarstymas rodo, kad didelę įtaką gali turėti subjektyvus faktorius, t.y. netolygus bendruomenių
aktyvumus ir skirtingos jų veiklos kryptys.
Tačiau savivaldybių socialinių paslaugų organizatoriai ir kaimo bendruomeninių organizacijų
lyderiai mato ir kaimo vietovėse teikiamų socialinių paslaugų teikimo kai kuriuos pranašumus,
lyginant su miestu. Tyrimo rezultatai parodė, kad respondentų nuomone, kaimo vietovėse yra
daugiau galimybių plačiau taikyti neformalią pagalbą, t.y. gauti paramą iš kaimynų ar draugų.
Teiginiui, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje plačiau taikoma kaimynų ir kita neformali pagalba
pritaria net 57 proc. apklausoje dalyvavusių savivaldybių specialistų ir 71 proc. kaimo
bendruomenių atstovų.
Tiek savivaldybių specialistų, tiek kaimo bendruomenių lyderių nuomonė sutapo vertinant
kaimo gyventojams teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Kad kaimo vietovėse teikiamų socialinių
paslaugų kokybė yra geresnė nei mieste teikiamų paslaugų, mano vos 19 proc. apklausoje
dalyvavusių savivaldybių specialistų ir tik 34 proc. kaimo bendruomenių atstovų. Reikia pažymėti,
kad iki šiol mūsų šalyje nėra parengtų socialinių paslaugų kokybės vertinimo kriterijų, todėl
socialinių paslaugų kokybės vertinimas gali turėti nemažai subjektyvumo.
Savivaldybių specialistų ir kaimo bendruomenių nuomonės labiausiai išsiskyrė vertinant
teiginį, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje, lyginant su miestu, yra geresnės sąlygos padėti žmogui.
Taip suformuluotam teiginiui pritarė 30 proc. apklausoje dalyvavusių savivaldybių specialistų
(nepritarė 45 proc.) ir net 54 proc. kaimo bendruomenių atstovų (nepritarė tik 26 proc.). Tai rodo,
kad kaimo bendruomeninės organizacijos įžvelgia daugiau neišnaudotų potencinių galimybių
tobulinant socialinių paslaugų teikimo sistemą kaime.

proc.
70
60

teikiančių socialines paslaugas
kaimo bendruomenių (n=55)

50
40
30

neteikiančių socialines
paslaugas kaimo
bendruomenių (n=146)

20
10
0
Sutinku

Nesutinku

Sunku pasakyti

4.1.1. pav. Kaimo bendruomenių lyderių nuomonė vertinant teiginį, kad kaimo gyvenamojoje
vietovėje sunkiau gauti informaciją apie teikiamas socialines paslaugas
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Teikiant socialines paslaugas labai svarbu informuotumas. Anketoje bendruomenių lyderių
buvo teiraujamasi, ar kaimo gyvenamojoje vietovėje sunkiau gauti informaciją apie teikiamas
socialines paslaugas nei mieste. Rezultatai parodė, kad teikiančių socialines paslaugas kaimo
bendruomeninių organizacijų pirmininkų ar pavaduotojų nuomonė šiuo klausimu skyrėsi nuo
neteikiančių socialinių paslaugų kaimo bendruomeninių organizacijų vadovų. Nors dauguma kaimo
bendruomenių lyderių pripažįsta, kad kaimo gyvenamosiose vietovėse informacija apie socialinių
paslaugų nepakankamai prieinama (taip mano 59 proc. visų apklausoje dalyvavusių kaimo
bendruomenių lyderių), tačiau tos bendruomenės, kurios pačios dalyvauja socialinių paslaugų
teikimo procesuose, mato didesnes galimybes kaimo vietovėse gauti atitinkamą informaciją.
Reikia pažymėti, kad esminių skirtumų tarp probleminių savivaldybių specialistų ir
probleminėms nepriskirtų savivaldybių specialistų vertinant kaimo gyvenamųjų vietovėse darbo
specifiškumą lyginant su miestais nebuvo. Tačiau kai kuriais klausimais savivaldybių socialinės
paramos skyrių vadovų, socialinių paslaugų centrų vadovų ir seniūnijose dirbančių specialistų
nuomonės išsiskyrė.

Sutinku

Nesutinku

Sunku pasakyti

Mažesnis
informacijos
Sunkiau sutelkti apie gerąją kitų
savivaldybių
įvairių
patirtį
specialistų
komandas
prieinamumas

Didesnis
socialinių
darbuotojų
darbo krūvis

Dažniau kyla
pavojus
socialinio
darbuotojo
saugumui

proc.
Seniūnijų specialistai (n=245)

62

Soc. paslaugų centrų vadovai (n=39)

59

Soc. paramos skyrių vedėjai (n=42)

Seniūnijų specialistai (n=245)

18

26
65

Soc. paslaugų centrų vadovai (n=39)

27

23

50

Seniūnijų specialistai (n=245)

Soc. paramos skyrių vedėjai (n=42)

11

24
12

54

23

31

40

15

48
62

12
17

21

Soc. paslaugų centrų vadovai (n=39)

56

28

15

Soc. paramos skyrių vedėjai (n=42)

57

26

17

Seniūnijų specialistai (n=245)
Soc. paslaugų centrų vadovai (n=39)
Soc. paramos skyrių vedėjai (n=42)

83
72

12
23

86

5
5
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4.1.2. pav. Savivaldybių specialistų nuomonių dėl socialinių paslaugų teikimo specifikos kaime
lyginant su miestu pasiskirstymas

Tyrimo rezultatai parodė, kad net 62 proc. seniūnijų specialistų mano, kad kaimo
gyvenamosiose vietovėse dažniau kyla pavojus socialinio darbuotojo saugumui. Su šiuo teiginiu
sutiko 50 proc. socialinės paramos skyrių vedėjų ir 59 proc. socialinių paslaugų skyrių vadovų.
Labiausiai nuomonės išsiskyrė vertinant teiginį, kad kaimo gyvenamosiose vietovėse
didesni socialinių darbuotojų darbo krūviai. Šiam teiginiui pritarė net 65 proc. seniūnijose
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dirbančių specialistų, socialinio darbo organizatorių, 54 proc. socialinių paslaugų centrų vadovų ir
tik 40 proc. socialinės paramos skyrių vadovų.
Atkreiptinas dėmesys, kad absoliuti dauguma savivaldybių specialistų mano, kad kaimo
vietovėse sudėtinga sutelkti įvairių specialistų komandas (taip mano 72-86 proc. savivaldybių
specialistų), o tai reiškia ir mažesnes galimybes teikti kompleksines socialines paslaugas. Tokius
rezultatus galima paaiškinti įvairių sričių specialistų stygiumi kaimo vietovėse.
18 proc. savivaldybių specialistų ir 30 proc. kaimo bendruomenių lyderių įvardijo ir kitus
socialinių paslaugų teikimo kaimo gyvenamosiose ypatumus, pvz.: mažesnis kaimo žmonių
reiklumas specialistams, socialinių paslaugų pasiekiamumo problemos, mažesnė socialinių
paslaugų įvairovė, socialinės infrastruktūros netolygumas ir trūkumas bei kt. Tarp respondentų
visų pateiktų įžvalgų dėl kaimo gyvenamųjų vietovių specifikos ypatumo kriterijų išsiskyrė ir aiškiai
dominavo kaip spręstina transporto tiek klientams, tiek socialinių paslaugų teikėjams trūkumo
problema.
Taigi, galima teigti, kad socialinių paslaugų teikimas kaimo vietovėse turi tam tikrų ypatumų
ir pasižymi specifiką. Tyrimo rezultatai parodė, kad kaimo gyvenamosiose vietovėse gyventojai turi
mažesnes galimybes gauti socialines paslaugas nei mieste, kaimo vietovėse sudėtinga sutelkti
įvairių specialistų komandas, socialiniams darbuotojams dažniau kyla pavojus saugumai nei
dirbantiems mieste, teikiamų paslaugų kokybė yra blogesnė. Tačiau kaimo vietovėse yra ir
pranašumų: daugiau galimybių plačiau taikyti neformalią pagalbą, t.y. gauti paramą iš kaimynų ar
draugų.
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4.2. Socialinių paslaugų kaimo gyventojams teikimo problemos
Norint pagerinti socialinių paslaugų teikimą kaimo gyventojams svarbu išsiaiškinti, su
kokiomis problemomis šiuo metu susiduria socialinių paslaugų organizatoriai ir teikėjai. Socialinių
paslaugų teikimo problemas kaimo gyventojams galima būtų išskirti į dvi pagrindines grupes:
bendrąsias socialinių paslaugų teikimo problemas, būdingas ir miestams, ir kaimo vietovėms ir
specifines, būdingas tik kaimo gyvenamosioms vietovėms. Savivaldybių specialistų ir kaimo
bendruomeninių organizacijų lyderių nuomonė dėl socialinių paslaugų teikimo problemų pateikta
diagramoje (žr. 4.2.1. pav.).

Per mažai soc.
Kaimo
paslaugų
Kaimo
Soc. paslaugos
Neanalizuojami
teikime
gyventojams
trūksta soc.
gyventojams neprieinamos
ar nežinomi
dalyvauja
trūksta soc. dėl per didelio
klientų
kaimo
paslaugų
bendruomenės
įstaigų
paslaugų rūšių
atstumo
poreikiai

Neapibrėžtos
savivaldybių ir Nepakankama Trūksta soc.
kaimo
soc. paslaugų
paslaugų
teikimo
bendruomenių teikimo teisinė
atsakomybės
bazė
suderinamumo

Savivaldybės
nepakankamai
kontroliuoja
soc. paslaugų
teikimo kokybę

Sutinku
33

Savivaldybių specialistai (n=378)

18

25

7

30

39

23

47

66

Kaimo bendruomenių lyderiai (n=201)

22

45

54

Savivaldybių specialistai (n=378)

12

12

22

68
43

20
31

25

63

Savivaldybių specialistai (n=378)

9

53

28

20

26

79

Savivaldybių specialistai (n=378)

12

74

Kaimo bendruomenių lyderiai (n=201)

9

15

66

11

22

12

91

Kaimo bendruomenių lyderiai (n=201)

Kaimo bendruomenių lyderiai (n=201)

3

30

Kaimo bendruomenių lyderiai (n=201)

Savivaldybių specialistai (n=378)

27

74

Savivaldybių specialistai (n=378)

Savivaldybių specialistai (n=378)

45
18

Kaimo bendruomenių lyderiai (n=201)

Kaimo bendruomenių lyderiai (n=201)

37

55

Savivaldybių specialistai (n=378)

Kaimo bendruomenių lyderiai (n=201)

Sunku pasakyti

30

36

Kaimo bendruomenių lyderiai (n=201)

Savivaldybių specialistai (n=378)

Nesutinku

69

2 6
16

86

15
6

8

4.2.1. pav. Nuomonių pasiskirstymas dėl problemų organizuojant socialinių paslaugų teikimą
kaimo gyventojams, proc.
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Išryškėjo viena aštriausių specifinių problemų teikiant socialines paslaugas kaimo vietovėse
– socialinių paslaugų neprieinamumas dėl per didelių atstumų, transporto stygiaus ir su tuo susijęs
tiek klientų pasiekiamumas iš socialinių paslaugų teikėjų pusės, tiek paslaugos pasiekiamumas iš
klientų pusės. Šią problemą identifikuoja 79 proc. savivaldybių specialistų ir 74 proc. kaimo
bendruomeninių organizacijų lyderių.
Dėl aukščiau paminėtos priežasties, atsiranda kitos specifinės problemos – socialinių
paslaugų stygius kaimo gyvenamosiose vietovėse, nepakankamas teikiamų socialinių paslaugų
kaimo vietovėse spektras. Dauguma savivaldybių specialistų ir kaimo bendruomeninių organizacijų
lyderių mano, kad kaime trūksta socialinių paslaugų įstaigų ir kai kurių socialinių paslaugų rūšių
(atitinkamai taip mano 69 ir 66 proc. savivaldybių specialistų, bei 86 ir 91 proc. kaimo
bendruomeninių organizacijų lyderių).
Tiek savivaldybių specialistai (55 proc.), tiek kaimo bendruomeninių organizacijų lyderiai
(74 proc.) atkreipia dėmesį į bendro pobūdžio problemą – nepakankamą teikiamų socialinių
paslaugų kompleksiškumą ir teikiamų paslaugų nepakankamą suderinamumą.
Kita bendro pobūdžio problema, kurią gerokai dažniau akcentuoja kaimo bendruomeninių
organizacijų lyderiai, tai - neaiškus savivaldybių ir kaimo bendruomenių atsakomybės paskirstymas
socialinių paslaugų teikime. Tačiau tik 30 proc. savivaldybių specialistų sutinka, kad egzistuoja
tokio pobūdžio problema, kai, tuo tarpu, šią problemą identifikuoja 66 proc. kaimo
bendruomeninių organizacijų lyderių. Tokius rezultatus galėjo nulemti bendruomenių lyderių
pastangos ir noras įsilieti į socialinių paslaugų teikimo sistemą ir susidūrimas su įvairiais
biurokratiniais ir kitais trikdžiais.
Ir savivaldybių specialistai (63 proc.), ir kaimo bendruomeninių organizacijų lyderiai (53
proc.) mano, kad kaimo bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos per mažai dalyvauja
socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams veikloje.
Jei tik 1/3 savivaldybių specialistų ir kaimo bendruomeninių organizacijų lyderių
identifikuoja socialinių paslaugų teikimo nepakankamą kokybės kontrolės problemą, tai dėl klientų
poreikių vertinimo, respondentų nuomonės reikšmingai išsiskyrė. 43 proc. kaimo bendruomeninių
organizacijų lyderių mano, kad savivaldybės nepakankamai analizuoja ar nepakankamai gerai
išsiaiškina klientų poreikius, kai tuo metu tik 12 proc. savivaldybių specialistų sutinka su tokia
nuomone. Reikšmingas nuomonių išsiskyrimas gali būti sąlygojamas skirtingu socialių paslaugų
poreikių suvokimu. Nustatydami socialinius poreikius savivaldybių specialistai vadovaujasi teisės
aktais ir metodinėmis rekomendacijomis, kur apibrėžta socialinių paslaugų poreikio vertinimo
samprata bei tvarka, o bendruomenių lyderiai šioms sąvokoms, ko gero, suteikia platesnį turinį ir
socialinių problemų ratą suvokia gerokai plačiau.
Savivaldybių specialistai ir kaimo bendruomenių lyderiai skirtingai identifikuoja ir kitą
problemą – teisinės bazės netobulumą. Nepakankamą socialinių paslaugų teikimo teisinį
reglamentavimą, kaip problemą, įvertina tik 25 proc. savivaldybių specialistų, o šią problemą
pažymi net 54 proc. kaimo bendruomeninių organizacijų lyderių. Skirtingų grupių savivaldybių
specialistai taip pat skirtingai vertina esamą teisinį reglamentavimą: net 49 proc. seniūnijų
specialistų, 39 proc. socialinių paslaugų centrų vadovų ir tik 24 proc. socialinės paramos skyrių
vadovų negalėjo įvertinti teisinio reglamentavimo situacijos. Kad egzistuojantis teisinis
reglamentavimas yra pakankamas mano net 45 proc. socialinės paramos skyrių vadovų ir tik 28
proc. seniūnijų specialistų. Toks skirtingas teisinės bazės įvertinimas netiesiogiai identifikuoja
galimas organizacinio pobūdžio problemas savivaldybėse.
Tyrimo metu buvo vertinamos ir savivaldybių organizacinio pobūdžio problemos, turinčios
įtakos socialinių paslaugų teikimui.
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Nepakankamai
apibrėžta
atsakomybė tarp
savivaldybės,
paslaugų centro,
seniūnijos

Nepakankamai
Netinkama soc. Netobula paslaugų vertinama klientų
paslaugų
pirkimo ir
nuomonė apie
suteiktas
apmokėjimo
kompensavimo
tvarka
tvarka
paslaugas

Trūksta
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimo kursų

Trūksta metodinių
rekomendacijų

Sutinku
Seniūnijų specialistai (n=245)

Nesutinku

61

Soc. paslaugų centrų vadovai (n=39)

24

69

Soc. paramos skyrių vedėjai (n=42)

33

62

33

45
19

Soc. paslaugų centrų vadovai (n=39)

18

Soc. paramos skyrių vedėjai (n=42)

45

16

21

Soc. paslaugų centrų vadovai (n=39)

21

Soc. paramos skyrių vedėjai (n=42)

21

Seniūnijų specialistai (n=245)

24
18
12

10

65

23

59

41

Seniūnijų specialistai (n=245)

Soc. paramos skyrių vedėjai (n=42)

7

41

5

Seniūnijų specialistai (n=245)

Soc. paslaugų centrų vadovai (n=39)

13

52

26

Soc. paramos skyrių vedėjai (n=42)

12

33

41

Seniūnijų specialistai (n=245)

7

25

54

Soc. paramos skyrių vedėjai (n=42)

15,5
17

63

Soc. paslaugų centrų vadovai (n=39)

15

15,5

76

Seniūnijų specialistai (n=245)

Soc. paslaugų centrų vadovai (n=39)

Sunku pasakyti

38
33

21
46

56
50

23
29

49
69
83

27
13
5

4.2.2. pav. Savivaldybių specialistų nuomonių dėl galimų socialinių paslaugų teikimo kaimo
gyventojams organizacinio pobūdžio problemų pasiskirstymas, proc.

Dauguma savivaldybių specialistų mano, kad atsakomybė tarp savivaldybės, savivaldybių
socialinių paslaugų centrų ir seniūnijų yra tinkamai paskirstyta. Panašiai savivaldybių specialistai
vertina ir socialinių paslaugų apmokėjimo tvarką. Dėl atsakomybių paskirstymo ir socialinių
paslaugų apmokėjimo tvarkos tinkamumo daugiau abejonių išreiškė tik seniūnijose dirbantys
specialistai.
Šiuo metu socialinių paslaugų sistemoje aktuali socialinių paslaugų pirkimo ar
kompensavimo (kai socialines paslaugas teikia valstybinės įstaigos ar kitos savivaldybės socialinių
paslaugų įstaigos) tvarka. Šią teisinio reglamentavimo problemą, sukeliančią organizacinio
pobūdžio problemas, įvardijo 41 proc. socialinės paramos skyrių vadovų.
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Socialinės paramos skyrių vadovai, skirtingai nei kiti socialiniai darbuotojai, kaip ir kaimo
bendruomeninių organizacijų lyderiai, akcentavo, kad egzistuoja problema vertinant klientų
nuomonę apie suteiktas paslaugas.
Savo ruožtu, seniūnijose dirbantys specialistai dažniau, lyginant su vadovaujančios grandies
specialistais, pabrėžė darbuotojų kvalifikacinio kėlimo kursų trūkumo problemą.
Net 61-76 proc. savivaldybių specialistų pažymėjo socialinio darbo metodinių
rekomendacijų trūkumą.
Taigi, dominuojančios problemos, kurias akcentavo tiek kaimo bendruomeninių
organizacijų lyderiai, tiek savivaldybių specialistai yra: blogesnis lyginant su miestais socialinių
paslaugų prieinamumas kaimo gyventojams, mažos specialistų galimybės kelti profesinę
kvalifikaciją, socialinio darbo metodinių rekomendacijų trūkumas, netobula, ypač nevyriausybinių
organizacijų atžvilgiu, teisinė bazė.
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4.3. Socialinių paslaugų poreikio kaimo gyventojams vertinimas
Savivaldybių, seniūnijų specialistų, socialinių paslaugų centrų ir socialinės paramos skyrių
vadovų buvo prašyta įvertinti, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių
paslaugų rūšims – bendrosios paslaugos, socialinė priežiūra ir socialinė globa. Respondentams
buvo suteikta galimybė pasirinkti vieną iš 5 galimų atsakymų: 0-25 proc., 26-50 proc., 51-75 proc.,
76-100 proc. ir sunku pasakyti (tokių paslaugų poreikio nebuvo).

4.3.1. pav. Savivaldybių specialistų nuomonė dėl socialinių paslaugų poreikio kaimo gyvenamosiose
vietovėse tenkinimo pagal socialinių paslaugų grupes

Respondentai pakankamai gerai įvertino bendrųjų paslaugų poreikio tenkinimą – net 64,4
proc. respondentų mano, kad šių paslaugų poreikis yra tenkinamas daugiau kaip 50 proc.
Geriausia situacija konstatuota konsultavimo, informavimo (92,6 proc. respondentų
nurodė, kad poreikis tenkinamas daugiau kaip 50 proc.) ir tarpininkavimo, atstovavimo (88 proc.
respondentų nurodė, kad poreikis tenkinamas daugiau kaip 50 proc.).
Blogiausiai iš bendrųjų socialinių paslaugų buvo įvertintas aplinkos ir būsto pritaikymas
neįgaliesiems, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir pagalbos pinigai. Rezultatai parodė, kad
mažiau nei 50 proc. tenkinamas aplinkos ir būsto pritaikymo poreikis (42,8 proc. respondentų
nuomone), aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne poreikis (41 proc. respondentų
nuomone), pagalbos pinigų poreikis (31,7 proc. respondentų nuomone). Tačiau pažymėtina, jog
net 20 proc. respondentų nurodė nesant poreikio aprūpinimui būtiniausiais drabužiais, avalyne bei
26 proc. – pagalbos pinigams.
Vertinant socialinės priežiūros paslaugų poreikio tenkinimą, paaiškėjo, kad šių paslaugų
poreikis tenkinamas kiek blogiau nei bendrųjų socialinių paslaugų. Tyrimo rezultatai parodė, kad
tik 38,6 proc. respondentų nurodė maną, jog poreikis šios grupės paslaugoms tenkinamas daugiau
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nei 50 proc., o 32,7 proc. respondentų mano, kad šių paslaugų poreikis tenkinamas mažiau nei 50
proc. Beveik 29 proc. apklaustųjų nurodė, jog nėra tokių paslaugų poreikio arba neturėjo
nuomonės šiuo klausimu.
Didžiausias poreikis yra laikino apnakvindinimo socialinės rizikos asmenims paslaugoms ir
laikino apnakvindinimo paslaugoms senyvo amžiaus asmenims: tik 20 proc. atsakiusiųjų mano, jog
ji tenkinama daugiau nei 50 proc., be to, net 45,7 proc. respondentų nurodė, jog nuomonės dėl
šios paslaugos neturi arba jai nebuvo poreikio.
Geriausia situacija konstatuota teikiant pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus
asmenims ir suaugusiems neįgaliesiems. Tokius rezultatus galėjo nulemti tai, kad šiuo metu
kiekvienoje savivaldybėje yra įsteigtos pagalbos namuose tarnybos, kurios teikia pagalbos
namuose paslaugas. Nežiūrint to, kad šiose tarnybose teikiamos tik socialinės priežiūros, bet ne
slaugos paslaugos (kas aktualu pagyvenusiems ir neįgaliesiems), tačiau šios paslaugos namuose yra
prieinamos visoje šalies teritorijoje.
Respondentai beveik vienodai įvertino socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimą: 29
proc. mano, jog šios paslaugų grupės poreikis tenkinamas mažiau nei 50 proc. ir 31 proc. – daugiau
nei 50 proc. Beveik 39 proc. respondentų nuomonės neišsakė.
Blogiausiai poreikis tenkinamas dienos socialinės globos paslaugoms namuose ir dienos
socialinės globos centre visoms klientų kategorijoms. Reikia pažymėti, kad dienos socialinė globayra palyginti nauja paslaugos rūšis, tačiau tyrimo rezultatai parodė, kad ši paslauga yra labai
reikalinga ir jos teikimą reikėtų plėtoti.
Geriausia situacija konstatuota teikiant ilgalaikės socialinės globos paslaugas visoms
klientų grupėms. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos vaikų, senelių ir neįgaliųjų globos
namuose – šių įstaigų tinklas Lietuvoje yra gerai išplėtotas.
Keturios dažniausiai pasikartojančios socialinių paslaugų rūšys, kurių labiausiai trūksta
kaimo vietovėse respondentų buvo įvardintos tokios: lankomoji priežiūra (22 proc.), dienos centrų,
dienos socialinės globos paslaugos (21 proc.), buitinės, higienos paslaugos ir transporto paslaugos
surinko po 11 proc. balsų.
Koreliacijos koeficiento reikšmė atsakant į klausimą, kokių paslaugų labiausiai trūksta kaimo
vietovėse tarp savivaldybių skyrių vedėjų ir seniūnijų specialistų sudarė 79,4 proc., t.y. socialinių
paslaugų teikimo situaciją šios respondentų kategorijos vertina panašiai.
Didžiausias neatitikimas vertinant paslaugų poreikį buvo tarp centrų vadovų ir seniūnijų
specialistų atsakymų, kur koreliacija siekė tik 59 proc. Šios respondentų grupės problemas vertina
skirtingai.
Kaimo bendruomenių lyderių atsakymuose dėl labiausiai trūkstamų paslaugų buvo
paminėtos pagalbos buityje paslaugos – 35 proc., sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos
namuose – 16 proc. ir transporto paslaugos – 11 proc.
Apibendrinant galima teigti, kad socialinių paslaugų poreikis kaimo gyventojams yra didelis
– nei vienai socialinių paslaugų rūšiai poreikis nėra tenkinamas 100 proc. Geriausiai yra tenkinamas
poreikis bendrosioms paslaugoms – informavimui, atstovavimui, tarpininkavimui. Kaimo
gyventojams labiausiai trūksta laikino apnakvindinimo paslaugų, dienos socialinės globos namuose
ir dienos centre paslaugų, pasigendama aplinkos ir būsto pritaikymo neįgaliesiems ir seniems
žmonėms, lankomosios priežiūros paslaugų seniems žmonėms ir neįgaliesiems, transporto
paslaugų.
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4.4. Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams pokyčiai
Augant žmonių socialiniams poreikiams, keičiasi ir socialinių paslaugų sistema. Šios
sistemos pokyčius galima vertinti analizuojant objektyvius statistinius kriterijus, tiek paslaugų
gavėjų, tiek teikėjų subjektyvaus vertinimo požiūriu. Savivaldybių, seniūnijų specialistų, socialinių
paslaugų centrų ir socialinės paramos skyrių vadovų ir kaimo bendruomeninių organizacijų vadovų
buvo prašyta įvertinti socialinių poreikių tenkinimo tendencijas per pastaruosius 3 metus.

Pagerėjo

Kaimo bendruomenių lyderių (n=201)

Seniūnijų specialistų (n=297)

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39)

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42)

Nepasikeitė

Pablogėjo

28,4

20,7

50,2

34,6

33,5

31,0

Negaliu atsakyti

9,5

2,3

28,6

42,7

11,9

42,4

1,1

36,8

2,3

24,0

4.4.1. pav. Nuomonės vertinant socialinių paslaugų teikimo pokyčius kaimo gyvenamojoje vietovėje
pastarųjų 3 metų laikotarpyje

Kaimo bendruomenių vadovų apklausa parodė, kad tarp šitos respondentų grupės vyrauja
teigiamos vertinimo tendencijos – beveik 79 proc. respondentų nurodė, kad socialinių paslaugų
teikimo situacija per pastaruosius 3 metus pagerėjo ar nepakito. Nuomonių skirtumai pastebimi
tarp bendruomenių, kurios teikia ir kurios neteikia socialinių paslaugų. Teikiančių socialines
paslaugas 45 proc. kaimo bendruomenių vadovų mano, kad socialinių paslaugų teikimo būklė jų
gyvenamojoje vietovėje pagerėjo, kai tarp neteikiančių socialinių paslaugų bendruomenių vadovų taip mano tik 22 procentai. Kad socialinių paslaugų teikimo būklė per šį laikotarpį kaimo
gyvenamosiose vietovėse nepasikeitė mano – 31 proc. teikiančių socialines paslaugas kaimo
bendruomenių vadovų ir net 58 proc. neteikiančių socialinių paslaugų kaimo bendruomenių
vadovų.
Savivaldybių socialines paslaugas organizuojančių ir tokias paslaugas teikiančių specialistų
nuomonė taip pat parodė teigiamas tendencijas. Net 55-74 proc. šių grupių respondentų mano,
kad socialinių paslaugų teikimas per pastaruosius 3 metus pagerėjo ar nepakito.
Galima teigti, kad daugiau nei 94 proc. savivaldybių specialistų mano, kad bendrųjų
paslaugų teikimo tendencijos per pastaruosius 3 metus nepablogėjo. Atitinkamai virš 95 proc.
savivaldybių specialistų mano, kad per pastaruosius 3 metus nepablogėjo ir socialinės priežiūros
paslaugų teikimo tendencijos ir net 98 proc. jų teigiamai vertina socialinės priežiūros paslaugų
teikimo tendencijas.
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Kad bendrųjų socialinių paslaugų teikimas pagerėjo mano 41-55 proc. savivaldybių
specialistų, kad jos nepasikeitė – 37-49 proc., kad pablogėjo – tik 3-5 proc. savivaldybių specialistų.
Socialinės priežiūros paslaugų teikimo kaimo gyvenamosiose vietovėse pagerėjimą
konstatavo 35-53 proc. respondentų, pokyčių nematė – 46-60 proc., pablogėjimą konstatavo – tik
1-5 proc. savivaldybių specialistų. Socialinės globos paslaugų teikimo pokyčius teigiamai vertino
32-52 proc. respondentų, pokyčių nematė 48-68 proc., pablogėjimą konstatavo 0-1 proc.
savivaldybių specialistų.
Atsižvelgiant į tai, kad visų grupių respondentai teigiamai įvertino socialinių paslaugų
pokyčius vykusius 2010-2012 metais, t.y. po kriziniu laikotarpiu, galime teigti, kad šalis sėkmingai
amortizavo krizės sukeltas socialines problemas kaimo gyvenamosiose vietovėse. Be to, šiuo
laikotarpiu atsirado ir išsiplėtė naujų socialinių paslaugų teikimas žmonėms, tokių, kaip socialinė
globa namuose, savarankiško gyvenimo namai, padidėjo ir pagalbos namuose paslaugų teikimo
apimtys.
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4.5. Socialinių paslaugų plėtrą įtakojantys faktoriai
Kaip ir bet kurios kitos srities vystymą, socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams labai
įtakoja finansavimas. Apklausoje didžioji dalis (57 proc.) specialistų pabrėžė, kad finansavimas yra
lemiamas veiksnys socialinių paslaugų plėtrai kaime. Socialinių paslaugų plėtrą įtakoja daugelis
veiksnių (žr. 4.5.1 pav.).

Neįtakoja

Silpnai įtakoja

Vidutiniškai įtakoja

Kitų savivaldybių pavyzdžiai
Savivaldybės finansinės galimybė
ES struktūrinių fondų lėšos

6

19

7

NVO spaudimas ir aktyvi veikla

14

Savanoriško darbo ir bendruomenės narių iniciatyvos

34
19

Geros socialinių paslaugų patirties ir inovacijų diegimas

18
18

21

55

5

29

35

5

69
25

15
3

28

26

Socialinių paslaugų teikimo įstatyminė bazė 2 11
Socialinio darbo metodinių centrų veikla

23
35

25

Savivaldybės vadovų požiūris į socialinių paslaugų sritį 1 9

12

43

22

Socialinių darbuotojų profesionalumas ir iniciatyva 13

29

57

19

3 11
10

18

16

9

3 11

Negaliu atsakyti

28

3 12

Valstybinių socialinių programų vykdymas

Darbuotojų skaičius

Stipriai įtakoja

1

59
37

14

15

6
42

29
43

18

8
25

25

13

4.5.1. pav. Socialinių paslaugų teikimo plėtrą įtakojantys veiksniai

Įdomu tai, kad savivaldybių specialistų nuomone, labiausiai socialinių paslaugų teikimą
įtakoja žmogiškasis faktorius, t.y. socialinių darbuotojų profesionalumas ir iniciatyvumas (94 proc.
respondentų mano, kad šis veiksnys įtakoja stipriai ar vidutiniškai), savivaldybės vadovų požiūris į
socialinių paslaugų sritį (84 proc. respondentų mano, kad šis veiksnys įtakoja stipriai ar
vidutiniškai). 73 proc. respondentų mano, kad socialinių paslaugų plėtrą stipriai ar vidutiniškai
įtakoja savivaldybės finansinės galimybės, o 81 proc. respondentų nuomone, socialinių paslaugų
plėtrą stipriai ar vidutiniškai įtakoja darbuotojų skaičius. Net 79 proc. respondentų mano, kad
socialinių paslaugų plėtrą stipriai ar vidutiniškai įtakoja esama teisinė bazė.
Kad socialinių paslaugų vystymui turi stiprią įtaką kitų savivaldybių pavyzdžiai,
nevyriausybinių organizacijų ar bendruomenių aktyvi veikla, socialinio darbo metodinių centrų
veikla mano vos 18 proc. respondentų.
Nuomonių skirtumai išryškėjo vertinant metodinių centrų reikšmę. Net 40 proc.
probleminių savivaldybių specialistų negalėjo atsakyti, ar metodiniai centrai įtakoja socialinių
paslaugų plėtrą, ar ne. Metodinių centrų reikšmės, apskritai, negalėjo įvertinti 27 proc. seniūnijų
darbuotojų, o ir iš vertinusių kaip reikšmingą ar labai reikšmingą veiklą pažymėjo net 7 proc.
mažiau lyginant su savivaldybių socialinės paramos skyrių vedėjais, ar socialinių paslaugų centrų
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vadovais. Tokie rezultatai rodo, kad metodinių centrų svarba nėra labai didelė praktikams arba šių
centrų darbo rezultatai nėra gerai žinomi socialinių paslaugų teikėjams ir organizatoriams. Panašiai
seniūnijų specialistai įvertino ir kitų savivaldybių pavyzdžių reikšmę.
Net 33 proc. seniūnijų specialistų, socialinio darbo organizatorių negalėjo atsakyti, ar kitų
savivaldybių pavyzdys gali turėti įtaką socialinių paslaugų vystymui, o ir iš vertinusių kaip
reikšmingą ar labai reikšmingą veiklą pažymėjo net 14 proc. mažiau lyginant su savivaldybių
socialinės paramos skyrių vedėjais, ar socialinių paslaugų centrų vadovais. Tai signalizuoja, kad šios
grupės specialistų patirties mainai yra nepakankami.
Savanoriško darbo ir bendruomenių narių iniciatyvų reikšmę skirtingai vertino savivaldybių
socialinės paramos skyrių vedėjai, socialinių paslaugų centrų vadovai ir seniūnijų specialistai.
Seniūnijų darbuotojai ją kaip reikšmingą ar labai reikšmingą veiklą įvertino net 6 proc. mažiau
lyginant su savivaldybių socialinės paramos skyrių vedėjais, ar socialinių paslaugų centrų vadovais.
Tai reiškia, kad seniūnijų darbuotojai, esantys arčiau kaimo gyventojų, gerokai pesimistiškiau
vertina bendruomenių narių iniciatyvumą.
Verta atkreipti dėmesį į ES paramos svarbą socialinių paslaugų plėtrai (žr. 4.5.2 pav.).
Rezultatai rodo, kad didžioji dalis respondentų (57 proc. seniūnijų darbuotojų, 84 proc.
savivaldybių socialinės paramos skyrių vedėjų ir 95 proc. socialinių paslaugų centrų vadovų)
išreiškė nuomonę, kad ES parama yra reikšmingas ir labai reikšmingas faktorius socialinių paslaugų
plėtrai.

Neįtakoja

Silpnai įtakoja

Vidutiniškai įtakoja

Stipriai įtakoja

Negaliu atsakyti

Seniūnijų specialistų (n=297)

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39)

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42)
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4.5.2. pav. ES struktūrinių fondų lėšų įtaka socialinių paslaugų plėtrai kaimo vietovėse
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4.6. Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams tobulinimas
Problemos, su kuriomis susiduria socialinių paslaugų teikėjai kaime ir socialinės problemos,
kaip jas supranta kaimo gyventojai, ne visuomet sutampa. Todėl tyrimo metu respondentų
prašėme atsakyti į klausimą „Ką pasiūlytumėte keisti ir tobulinti siekiant pagerinti kaimo žmonių
gyvenimo kokybę ir socialinių paslaugų teikimą kaime?“. Kaimo bendruomenių vadovai teikiant
pasiūlymus buvo aktyvesni ir konkrečius siūlymus pateikė net 92 proc. respondentų. Konkrečius
pasiūlymus į šį klausimą pateikė 72 proc. ir savivaldybių specialistų.
Aktualiausiomis problemomis, kuriais reikėtų spręsti neatidėliotinai savivaldybių specialistai
įvardino: susisiekimą (25 proc.): visuomeninio transporto trūkumas (nepalankus tvarkaraštis, reisų
nepakankamumas), o taip pat per menkos galimybės pavėžėti senyvo amžiaus žmones iki socialinių
paslaugų centrų, kur jiems galėtų būti teikiamos įvairios paslaugos; didelis poreikis paslaugų
centrams (20 proc.), kuriuose būtų teikiamos kompleksinės paslaugos; didesnis bendruomenių ir
NVO įtraukimas į problemų sprendimą (13 proc.).

Seniūnijų
specialistų
(n=297)

Supaprastinti administravimą
Plėsti savanorystę
Įtraukti bendruomes ir NVO

Socialinės
paramos
skyrių
vadovų
(n=42)

Reikalinga patirties sklaida
Skatinti darbuotojus
Plėsti paslaugas į namus
Kurti paslaugų centrus, naujas paslaugas
Spręsti transporto trūkumo problemą
0%

10%

20%

30%

Socialinių
paslaugų
centrų
vadovų
(n=39)

4.6.1. pav. Savivaldybių specialistų pasiūlymai dėl socialinių paslaugų teikimo pagerinimo kaimo
gyventojams

Seniūnijų specialistai ypač pabrėžė būtinybę paprastinti socialinių paslaugų teikimo
administravimą (26 proc.) ir poreikį į socialinių paslaugų teikimą įtraukti kaimo bendruomenes bei
NVO (23 proc. respondentų). Abi šios problemos yra susijusios, nes nelanksti ir nepritaikyta
nevyriausybinių organizacijų veiklai socialinių paslaugų administravimo tvarka riboja visuomeninių
organizacijų dalyvavimą.
Socialinės paramos skyrių vadovai, kaip aktualiausias sprendimo reikalaujančias problemas
išskyrė transporto trūkumą (27 proc.) ir socialinių paslaugų centrų stiprinimą (21 proc.).
Kaimo bendruomeninių organizacijų lyderiai mano, kad sprendžiant socialinių paslaugų
teikimo gerinimą kaimo vietovėse, būtina į šią veiklą įtraukti kaimo bendruomenes, savanorius,
NVO (20 proc.). Kaimo bendruomeninių organizacijų lyderiai pastebi ir problemas, susijusias su
savivaldybių vykdomų funkcijų finansavimu. Jie konstatuoja, kad reikėtų neatidėliotinai spręsti
finansavimo ir darbuotojų stygiaus klausimus, gerinti materialinę techninę bazę, aprūpinti
kaimiškųjų seniūnijų socialinius darbuotojus transportu (14 proc.).
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Savivaldybės turi geriau analizuoti poreikius, kelti
specialistų kompetenciją
Motyvuoti, stiprinti bendruomenes, keisti požiūrį

3,2%
0,9%

Daugiau soc. projektų, supaprastinti jų administravimą

6,3%

Daugiau soc. Ir kultūrinių darbuotojų kaime, didinti
finansavimą, gerinti materialinę bazę
Daugiau informacijos apie soc. paslaugų teikimą,
mokymai
Vystyti soc. Infrastruktūrą kaime

14,0%
13,1%
3,6%

Kurti soc. paslaugų centrus kaime, daugiau paslaugų,
didinti paslaugų prieinamumą
Keisti socialinių išmokų sistemą, didinti bedarbių
užimtumą
Soc. paslaugų teikimą reorganizuoti, įtraukiant kaimo
bendruomenes, savanorius

13,6%
5,4%
19,9%

Savivaldybėms bendradarbiauti su bendruomenėmis
Bendruomenės neturėtų užsiimti soc. paslaugų teikimu
(tai savivaldybių darbas)
Neatsakė, nepateikė siūlymų

8,6%
3,2%
8,1%

4.6.2. pav. Kaimo bendruomenių lyderių pasiūlymai dėl socialinių paslaugų teikimo pagerinimo
kaimo gyventojams

Rezultatai parodė, kad 14 proc. kaimo bendruomenių lyderių siūlo vystyti socialinių
paslaugų centrų kaime tinklą, teikti daugiau paslaugų kaimo gyvenamosiose vietovėse, didinti
paslaugų prieinamumą. 13 proc. šios grupės respondentų pažymėjo, kad būtina kaimo
bendruomenėms suteikti daugiau informacijos apie socialinių paslaugų teikimą, reikalingi
bendruomenių mokymai.
Apie 9 proc. kaimo bendruomeninių organizacijų lyderių akcentavo, kad būtina gerinti
savivaldybių bendradarbiavimą su kaimo bendruomenėmis. Bendruomenes vienijančių asociacijų
atstovai, ekspertai ir dažni bendruomenių lyderių vieši pasisakymai patvirtina, kad dar egzistuoja
bendradarbiavimo su savivaldybėmis problema. Sprendžiant bendruomenių bendradarbiavimo su
savivaldybėmis klausimą, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tik apie 3 proc. kaimo bendruomenių
lyderių pateikė nuomonę, kad socialinių paslaugų teikimas yra išimtinai savivaldybių funkcija ir
kaimo bendruomenės neturėtų dalyvauti socialinių paslaugų teikime.
Kaip ir savivaldybių specialistai, kaimo bendruomeninių organizacijų vadovai siūlo
paprastinti socialinių paslaugų teikimo administravimą, daugiau socialinių projektų adaptuoti
kaimo bendruomenių įgyvendinimui (6 proc.).
Tokia socialinių paslaugų sistemos tobulinimo kryptis neišvengiama, nes vykstant
demografiniams – struktūriniams pokyčiams kaime, nuolat auga ir socialinių paslaugų poreikiai.
Todėl jau dabar būtina analizuoti vykstančius procesus, modeliuoti situaciją regionuose ir
prognozuoti socialinių paslaugų poreikius kelis dešimtmečius į priekį.
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4.7. Kaimo bendruomeninių organizacijų dalyvavimas socialinių paslaugų
teikime
Apklausos metu pasitvirtino 2011 metais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos užsakymu atlikto tyrimo „Bendruomeninių organizacijų ir bendruomeninių centrų
veiklos ir galimybių plėtojimo tyrimas“ nustatytas faktas, kad šiuo metu tik daugiau nei ¼ kaimo
bendruomenių savo veiklą susieja ir su socialinių paslaugų teikimu.

Visų kaimo bendruomenių
(n=201)

27

73

Iš jų probleminių savivaldybių
bendruomenių (n=56)

25

75

Iš jų ne probleminių
savivaldybių bendruomenių
(n=145)

28

72
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4.7.1. pav. Kaimo bendruomenių dalyvavimas socialinių paslaugų teikime kaimo gyventojams

Tik 27 proc. apklausoje dalyvavusių kaimo bendruomenių lyderių savo bendruomenių
veikloje identifikavo socialinių paslaugų teikimą. Esminių regioninių skirtumų, t.y. bendruomenių
aktyvumo socialinių paslaugų teikime probleminėse ir kitose savivaldybėse, tyrimo metu
nenustatėme. Tačiau vertinant socialinių paslaugų būklę šalyje, pačių bendruomenių reikšmę ir
vaidmenį sprendžiant socialines problemas buvo nustatytas akivaizdus skirtumas tarp teikiančių
socialines paslaugas kaimo bendruomenių ir tokių paslaugų neteikiančių (žr. 2 priedo „Socialinių
paslaugų teikimo kaimo gyventojams būklės ir gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties tyrimo
ataskaita“ 112-129 lentelės).
Tiek savivaldybių specialistai, tiek kaimo bendruomeninių organizacijų vadovai mano, kad
kaimo bendruomenės šiuo metu nepakankamai dalyvauja socialinių paslaugų kaimo gyventojams
teikime.
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Kaimo bendruomenių nedalyvaujančių soc. paslaugų
teikime (n=146)
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4.7.2.pav. Kaimo bendruomenių dalyvavimo socialinių paslaugų teikime vertinimas

Savivaldybių socialinės paramos skyrių vedėjai, socialinių paslaugų centrų vadovai labiausiai
akcentuoja kaimo bendruomeninių organizacijų neišnaudotas potencines galimybes dalyvauti
socialinių paslaugų teikime ir tik 14-29 proc. šių specialistų mano, kad kaimo bendruomenės jau
dabar dirba pakankamai aktyviai, arba jų įsijungimas į socialinių paslaugų teikimą nėra
perspektyvus. Išsiskiria kaimo bendruomeninių organizacijų, šiuo metu teikiančių socialines
paslaugas, lyderių nuomonė. 40 proc. šios grupės respondentų mano, kad kaimo bendruomenės
per mažai dalyvauja socialinių paslaugų teikime.
Tyrimo metu kaimo bendruomenių lyderių prašėme įvardinti gerąją socialinių paslaugų
teikimo patirtį gyventojams. Apie 56 proc. kaimo bendruomeninių organizacijų lyderių apskritai
neturėjo panašaus pobūdžio patirčių. Dažniausiai paminėtos patirtys buvo: maisto, kuro atvežimas
socialiai remtiniems asmenims, transporto paslaugos (4,5 proc.), talkos (3,1 proc.), buitinės
paslaugos (5,7 proc.), paslaugos namuose (3,1 proc.). Kompleksiniais gerosios patirties pavyzdžiais
išsiskyrė Kazlų rūdos Antanavo bendruomenė, kuri organizuoja skalbimo, maudymo, karšto maisto
pristatymo, socialinės globos ikimokyklinio amžiaus vaikams, neįgaliųjų užimtumo paslaugas;
Lazdijų rajono savivaldybės Veisėjų seniūnijos bendruomenė, jau penkis metus teikia maudymo,
pirties, skalbimo vaikų dienos užimtumo ir žmonių su negalia užimtumo paslaugas; Lazdijų rajono
savivaldybės Krosnos miestelio bendruomenė prieš šešis metus įkūrė socialinių paslaugų centrą;
Alytaus rajono savivaldybės Kačėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“, įkūrė „Kartų namus“.
Bendruomenių lyderiai nurodė, kad pagrindinės priežastys trukdančios bendruomenėms
dalyvauti socialinių paslaugų teikime yra: pačių bendruomeninių narių mažas aktyvumas,
nepakankamas savivaldybių ir seniūnijų suinteresuotumas įtraukti ir remti bendruomenes,
patirties, kompetencijos ir informacijos apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje stoka.
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Kaimo bendruomenių nedalyvaujančių soc. paslaugų teikime (n=146)
Kaimo bendruomenių dalyvaujančių soc. paslaugų teikime (n=55)
Bendruomenių mažas iniciatyvumas
Nepakankamas savivaldybės ar seniūnijos…
Nėra poreikio socialinių paslaugų teikimui

18
1

21

2

Iformacijos apie galimybę dalyvauti stoka

16

12
13

Socialinių programų trūkumas
9

Netinkama teisinė bazė

14

12
15

Patirties stoka, nepakankama kompetencija
Kitos priežastys

20
20

19

4
4

4.7.3. pav. Bendruomenių lyderių nuomonė dėl pagrindinių priežasčių, trukdančių bendruomenėms
dalyvauti socialinių paslaugų teikime

Rezultatai rodo, kad 19 proc. socialines paslaugas teikiančias bendruomenių pripažįsta, kad
joms trūksta patirties ir reikiamos kompetencijos, o 12 proc. šių bendruomenių mano, kad esama
teisinė bazė joms kliudo tinkamai vykdyti socialinių paslaugų teikimo veiklas. Kaimo bendruomenių
lyderiai, įvardindami kaip problemą teisinę bazę, trukdančią vystyti socialinių paslaugų teikimą,
atkreipia dėmesį į per griežtus, nelanksčius, biurokratizuotus reikalavimus nustatant viešojo
finansavimo sąlygas, paslaugų teikimo standartus.
Apie 18-20 proc. respondentų – kaimo bendruomeninių organizacijų lyderių mano, kad
savivaldybėse trūksta suinteresuotumo jas įtraukti socialinių paslaugų teikimo veiklas ir joms
padėti tokias veiklas vykdyti. Įdomu tai, kad 98-99 proc. respondentų mano, kad socialinių
paslaugų poreikis kaimo gyventojams nėra tenkinamas.
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4.8. Socialinių paslaugų gerosios patirties sklaida
Tyrimo metu nustatyta, kad tiek savivaldybių specialistams, tiek kaimo bendruomeninių
organizacijų lyderiams labai trūksta informacijos apie kaimyninių savivaldybių, kitų valstybių gerąją
patirtį teikiant ir tobulinant socialinių paslaugų teikimą kaimo gyventojams. Apie 70 proc.
respondentų – savivaldybių specialistų, kaimo bendruomeninių organizacijų lyderių mano, kad
vykdoma gerosios patirties sklaida yra nepakankama. Siūlomos geriausios gerosios patirties
sklaidos formos pateiktos 4.8.1. pav.
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4.8.1. pav. Siūlymai dėl socialinių paslaugų teikimo gerosios patirties sklaidos pateikimo formų

Iš pateiktų atsakymų galima daryti išvadą, kad savivaldybių specialistams trūksta betarpiško
informacijos dalijimosi, todėl prioritetai teikiami gerosios patirties dalijimuisi reguliariuose
praktiniuose seminaruose, mokslinėse – praktinėse konferencijose (bendrai net 47 proc.
savivaldybių specialistų suteikė prioritetiškumą tokios gerosios patirties sklaidos formoms). Kaip
alternatyvos seminarų ir konferencijų formoms, siūloma specializuotos interneto svetainės
įdiegimas, periodiniai leidiniai, savivaldybių specialistų stažuotės metodiniuose centruose.
Kadangi gerosios patirties sklaidos stygių akcentuoja ir kaimo bendruomenių lyderiai,
reikėtų sklaidos formas parinkti derinant socialinių paslaugų teikėjų ir bendruomenių poreikius.
Bendri renginiai, gerosios patirties pavyzdžių pristatymas suaktyvintų bendruomenių įtraukimą į
socialinių paslaugų teikimo sistemą, leistų geriau identifikuoti socialinių partnerių problemas,
padėtų bendruomenių atstovams geriau susiorientuoti socialinių paslaugų teikimo sistemoje, bei
greičiau ugdyti naujas kompetencijas.
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5. IŠVADOS
1. Socialinės paslaugos yra vienos svarbiausių savivaldybėse teikiamų viešųjų paslaugų,
kurių tikslas – stiprinti žmogaus gebėjimus spręsti iškylančias problemas, mažinti socialinę atskirtį,
gerinti žmonių gyvenimo kokybę, ir padėti jiems integruotis į visuomenę. Lietuvoje teikiamų
socialinių paslaugų spektras yra gana platus. Šiuo metu socialinių paslaugų sistemą sudaro daugiau
kaip 700 socialinių paslaugų įstaigų tinklas, susidedantis iš įvairių tipų socialinių paslaugų įstaigų:
stacionarių globos namų, dienos centrų įvairioms socialinėms žmonių grupėms, reabilitacijos
centrų, nakvynės namų ir kt. Kiekvienoje savivaldybėje socialinė pagalba teikiama ir kliento
namuose.
2. Vadovaujantis Lietuvos socialinių paslaugų sritį reglamentuojančiais teisės aktais,
socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija. Socialinių
paslaugų teikimo funkcijos pobūdis lemia, kad kiekviena savivaldybė turi teisę ir galimybę kurti
tokią bendruomeninių socialinių paslaugų sistemą, kuri labiausiai atitiktų savivaldybės galimybes ir
savivaldybės gyventojų žmonių socialinius poreikius. To pasėkoje, socialinių paslaugų
organizavimas ir plėtra atskirose Lietuvos savivaldybėje vyksta gana skirtingai – savivaldybėse
taikomi įvairūs socialinių paslaugų administravimo bei instituciniai modeliai.
3. Skirtingas socialinių paslaugų organizavimas iš esmės sąlygoja didelius socialinių
paslaugų teikimo skirtumus ne tik tarp miesto ir kaimo vietovių savivaldybių, bet ir tarp atskirų
kaimo vietovių savivaldybių. Kiekybinių ir kokybinių socialinių paslaugų rodiklių skirtumai rodo
skirtingas kaimo žmonių galimybes gauti vienos ar kitos rūšies socialines paslaugas jų
gyvenamojoje vietovėje, kas iš esmės įtakoja ir skirtingą kaimo žmonių gyvenimo kokybę.
4. Geroji socialinių paslaugų teikimo patirtis – tai sėkminga, inovatyvi šias paslaugas
administruojančių ir (ar) teikiančių institucijų ir įstaigų veikla. Gerosios patirties analizė yra
reikalinga ne tik kaimo vietovių pokyčiams skatinti, paslaugų prieinamumui kaimo gyventojams
didinti, bet ir visam viešajam sektoriui, socialinių paslaugų sistemos kiekybinei ir kokybinei plėtrai
skatinti.
5. Tyrimo rezultatai parodė, kad socialinių paslaugų teikimas kaimo vietovėse turi tam
tikrų ypatumų ir pasižymi specifika, kuri skiriasi nuo mieste teikiamų paslaugų. Kaimo gyvenamųjų
vietovių gyventojai turi mažesnes galimybes gauti socialines paslaugas nei mieste; kaimo vietovėse
sudėtinga sutelkti įvairių specialistų komandas; teikiamų paslaugų kokybė yra blogesnė. Tačiau
kaimo vietovėse yra ir pranašumų – yra daugiau galimybių plačiau taikyti neformalią pagalbą, t.y.
gauti paramą iš kaimynų ar draugų.
6. Kaimo bendruomeninės organizacijos, lyginant su savivaldybių specialistais įžvelgia
daugiau neišnaudotų galimybių tobulinant socialinių paslaugų teikimo sistemą kaime. Net 54 proc.
kaimo bendruomenių atstovų mano, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje, lyginant su miestu, yra
geresnės sąlygos padėti žmogui. Tačiau tokiai nuomonei pritaria tik 30 proc. apklausoje
dalyvavusių savivaldybių specialistų.
7. Tyrime išryškėjo dominuojančios socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kaimo
vietovėse problemos. Tai mažesnės galimybės teikti kompleksines paslaugas, t.y. pasireiškia
sunkumai kaimo vietovėse sutelkti įvairių specialistų komandas (taip mano 72-86 proc.
savivaldybių specialistų); nepakankamos galimybės socialinės srities specialistams kelti profesinę
kvalifikaciją; socialinio darbo metodinių rekomendacijų trūkumas; netobula, ypač nevyriausybinių
organizacijų atžvilgiu, teisinė bazė.
8.

Dauguma savivaldybių specialistų (62 proc. seniūnijų specialistų, 50 proc. socialinės
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paramos skyrių vedėjų ir 59 proc. socialinių paslaugų skyrių vadovų) mano, kad kaimo
gyvenamosiose vietovėse dažniau kyla pavojus socialinių darbuotojų saugumui nei dirbantiems
mieste. Be to, kaimo gyvenamosiose vietovėse didesni socialinių darbuotojų darbo krūviai. Taip
teigia net 65 proc. seniūnijose dirbančių specialistų, socialinio darbo organizatorių, 54 proc.
socialinių paslaugų centrų vadovų ir 40 proc. socialinės paramos skyrių vadovų.
9. Socialinių paslaugų poreikis kaimo gyventojams yra didelis ir jis daugeliui socialinių
paslaugų rūšių nėra tenkinamas. Geriausiai socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas poreikis
bendrosioms paslaugoms – informavimui, atstovavimui, tarpininkavimui. Kaimo gyventojams
labiausiai trūksta laikino apnakvindinimo paslaugų, dienos socialinės globos namuose ir dienos
centruose teikiamų paslaugų, pasigendama aplinkos ir būsto pritaikymo neįgaliesiems ir seniems
žmonėms, reikėtų plėtoti ir lankomosios priežiūros paslaugas seniems žmonėms ir neįgaliesiems,
transporto paslaugas.
10. Dauguma savivaldybių specialistų (63 proc.) ir kaimo bendruomeninių organizacijų
lyderių (53 proc.) sutaria, kad kaimo bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos per mažai
dalyvauja teikiant socialines paslaugas kaimo gyventojams. Svarbu tai, kad net 43 proc. kaimo
bendruomeninių organizacijų lyderių mano, kad savivaldybės nepakankamai analizuoja ar
nepakankamai gerai išsiaiškina klientų poreikius.
11. Tiek savivaldybių specialistai, tiek kaimo bendruomeninių lyderiai pakankamai
teigiamai vertina socialinių paslaugų teikimo kaimo gyvenamosiose vietovėse pokyčius paskutinių
3 metų laikotarpyje. Beveik 79 proc. kaimo bendruomenių vadovų išreiškė nuomonę, kad socialinių
paslaugų teikimo situacija per pastaruosius 3 metus pagerėjo ar nepakito. Tokią pat nuomonę turi
ir 55-74 proc. savivaldybių socialinės srities specialistų.
12. Socialinių paslaugų plėtrą kaimo vietovės lemia daugelis veiksnių, tačiau tyrimas
parodė, kad svarbiausi yra: ES parama (57 proc. seniūnijų darbuotojų, 84 proc. savivaldybių
socialinės paramos skyrių vedėjų ir 95 proc. socialinių paslaugų centrų vadovų ES paramą traktuoja
kaip reikšmingą ar labai reikšmingą faktorių socialinės paramos plėtrai), socialinių darbuotojų
profesionalumas ir iniciatyvumas, savivaldybės vadovų požiūris į socialinių paslaugų sritį,
savivaldybės finansinės galimybės, darbuotojų nepakankamas skaičius.
13. Aktualiausiomis problemomis, kurias reikėtų spręsti neatidėliotinai savivaldybių
specialistai įvardino: visuomeninio transporto trūkumas (nepalankus tvarkaraštis, reisų
nepakankamumas), taip pat per mažos galimybės pavėžėti senyvo amžiaus žmones iki paslaugų
centrų, kur jiems galėtų būti teikiamos įvairios paslaugos; dienos centrų poreikis įvairioms klientų
grupėms, didesnis bendruomenių ir NVO įtraukimas į socialinių problemų sprendimą.
14. Tik 27 proc. kaimo bendruomeninių organizacijų šiuo metu dalyvauja socialinių
paslaugų teikime. Todėl kaimo bendruomeninių organizacijų lyderiai siūlo sprendžiant socialinių
paslaugų situacijos gerinimą kaimo vietovėse reikėtų labiau į socialinių paslaugų teikimą įtraukti
kaimo bendruomenes, savanorius, NVO, spręsti finansavimo ir darbuotojų stygiaus klausimus,
gerinti socialinių paslaugų teikimo materialinę techninę bazę, aprūpinti kaimiškųjų seniūnijų
socialinius darbuotojus transportu, tobulinti socialinių paslaugų teisinę bazę.
15. Pagrindinės priežastys, trukdančios kaimo bendruomenėms dalyvauti socialinių
paslaugų teikime, yra – pačių bendruomeninių narių mažas aktyvumas, nepakankamas
savivaldybių ir seniūnijų suinteresuotumas įtraukti ir remti bendruomenes, patirties,
kompetencijos ir informacijos apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje stoka, netobula teisinė
bazė.
16. Tiek savivaldybių specialistams, tiek kaimo bendruomeninių organizacijų lyderiams
labai trūksta informacijos apie kaimyninių savivaldybių, kitų valstybių gerąją patirtį teikiant ir
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tobulinant socialinių paslaugų teikimą kaimo gyventojams. Net 70 proc. savivaldybių specialistų ir
kaimo bendruomeninių organizacijų lyderių mano, kad vykdoma gerosios patirties sklaida yra
nepakankama. Respondentai mano, kad tinkamos gerosios patirties sklaidos formos būtų
seminarai, reguliarios mokslinės praktinės konferencijos, interneto svetainės, gerosios praktikos
leidiniai.
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6. LIETUVOS KAIMO GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ GEROJI PATIRTIS
6.1. Socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse gerosios patirties
pavyzdžių aprašai
Studijoje aprašoma 19 socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse gerosios patirties
pavyzdžių.
Gerosios patirties pavyzdžiai atitinka šiuo metu Lietuvos savivaldybėse įgyvendinamos
vykdomos socialinių paslaugų politikos tikslus ir pagrindines socialinės politikos strategines kryptis.
Įgyvendinant socialinių paslaugų politiką numatoma plėtoti bendruomenines socialines paslaugas
sudarant žmonėms galimybes kuo ilgiau gyventi savo namuose ir gauti kuo įvairesnes žmonių
poreikius atitinkančias paslaugas. Prioritetas teikiamas ne stacionarioms socialinėms paslaugoms,
o alternatyvioms socialinėms paslaugoms, tokioms, kaip: pagalbai namuose, dienos centrams,
savarankiško gyvenimo namams, socialinių paslaugų centrams, pagalbos šeimoms tarnyboms ir
kitoms įvairias socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms.
Visi pavyzdžiai pasižymi inovatyviu pobūdžiu: naujų socialinių paslaugų rūšių diegimu,
socialinių paslaugų organizavimo gerinimu, paslaugų kompleksiškumu, paslaugų kokybės gerinimu,
naujomis darbo formomis bei institucijos mokymusi.
Gerosios patirties pavyzdžiai pateikiami standartinėje formoje, kurioje nurodomos gerosios
patirties atsiradimo priežastys, akcentuojamas gerosios patirties aktualumas, pateikiami
argumentai, kaip geroji praktika padeda išspręsti konkrečią problemą, apibrėžiami gerosios
praktikos tikslai ir uždaviniai, apibūdinamos gerosios patirties veiklos ir įgyvendinimo kaimo
vietovėse praktika. Aprašymuose įvardijamos naudotos priemonės ir kiti ištekliai, įvertinamas
gerosios praktikos poveikis, rizika ir gaunami rezultatai, nurodoma, kokie pokyčiai įvyko kaimo
žmonių gyvenime dėka vykdomos veiklos. Aprašant pavyzdžius pateikiamas taip pat ir gerosios
patirties vertinimas, apibrėžiant veiksnius, kurie lemia inovatyvaus darbo sėkmę, pateikiamos
rekomendacijos kolegoms ir kitiems suinteresuotiesiems.
Gerosios praktikos pavyzdžiai apima socialinių paslaugų teikimą įvairioms klientų grupėms:
seniems ir pagyvenusiems žmonėms, bedarbiams, neįgaliesiems, asmenims, piktnaudžiaujantiems
alkoholiu, bedarbiams ir kitoms socialinės rizikos grupių asmenims.
Pavyzdžiuose taip pat pateikiama ir inovatyvių socialinių projektų veikla bei rezultatai,
aprašomos naujo tipo socialinių paslaugų įstaigos, kuriose teikiamos įvairių rūšių socialinės
paslaugos, t.y. socialinių paslaugų centrai, savarankiško gyvenimo namai ir kt.
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6.2. Lietuvos kaimo gyventojams teikiamų socialinių paslaugų gerosios
patirties pavyzdžiai

Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinės rizikos šeimų paramos
centras Igliauskos seniūnijoje

1. Gerosios praktikos aktualumas

Igliaukos ir Gudelių seniūnijose, kai buvo vertinamas projekto poreikis, buvo 19 socialinės
rizikos šeimų, kuriose augo 45 vaikai. Šiuo metu minėtose seniūnijoje yra 29 socialinės rizikos
grupei priskiriamos šeimos (18 Igliaukos ir 11 - Gudelių seniūnijoje), kuriose auga 71 vaikas.
Minėtose seniūnijose trūko nestacionarių socialinių paslaugų, esama situacija seniūnijose
nepatenkino augančio socialinių paslaugų poreikio. Iki tol visos socialinės paskirties įstaigos
buvo sukoncentruotos Marijampolės mieste. Igliaukos ir Gudelių seniūnijose gyvenančioms
socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams trūko informacijos ir psichologinio
palaikymo, dalyvavimo savitarpio pagalbos grupėse, kur galima įgyti ir palaikyti kasdieninio
gyvenimo, darbinius bei kitų socialinius įgūdžius, vaikai neturėjo kur turiningai praleisti
laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, neturėjo vietos ir galimybių kur ruošti namų darbus,
dauguma vaikų buvo apleisti.
Spendžiama socialinė problema:
Siekiama mažinti kaimiškoje teritorijoje gyvenančių socialinės rizikos ir socialinių problemų
turinčių šeimų bei jose augančių vaikų socialinę atskirtį. Šiems asmenims teikiamos socialinės
priežiūros paslaugos, kurių pagalba siekiame sumažinti skurdą, šeimos motyvuojamos
produktyviai atlikti savo socialinę misiją, vaikams organizuojamas turiningas užimtumas,
ugdomas saugumas ir pasitikėjimas, motinos patyrę krizę šeimoje kartu su vaikais laikinai
apsigyvendinamos krizių centre.
Priemonė buvo vykdoma iki 2013-01-01 - 24 mėn.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Marijampolės savivaldybės
Igliaukos ir Gudelių seniūnijų teritorijose, didinti socialinių paslaugų įvairovę.
Uždaviniai:
Paslaugų poreikis yra labai didelis, todėl tikslui įgyvendinti įkurtas Socialinės rizikos šeimų
paramos centras Igliaukos seniūnijoje, kurio pagrindiniai vykdomi uždaviniai ir veiklos:
• Teikti kompleksines socialines paslaugas rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms.
• Prižiūrėti ir globoti vaikus.
• Organizuoti vaikų užimtumą po pamokų ir vasaros metu. Užimti vaikų laisvalaikį įdomia,
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turininga ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos gatvės įtakos.
• Padėti vaikams paruošti pamokas.
• Teikti vaikams maitinimą.
• Ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus, savivertę, savarankiškumą,
kūrybiškumą, žmoniškumą, tarpusavio pagalbą, skatinti aktyvų dalyvavimą pačių
organizuojamose veiklose.
• Suteikti vaikams teigiamą socialinį pavyzdį.
• Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui.
• Skatinti tėvus ir vaikus integruotis į visuomenę.
• Stiprinti socialinius ryšius tarp tėvų ir vaikų, siekiant įtraukti tėvus į jų vaikų laisvalaikio
organizavimo procesą.
• Organizuoti švietėjiškus seminarus tėvams.
• Laikinai apgyvendinti motinas ir vaikus krizių centre.
• Teikti asmens higienos paslaugas.
• Pagerinti šeimų socialinę padėtį.
• Siekti sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį.
Dirbant vadovautis ypatingu teiginiu: „Jeigu mes negalime viso pasaulio pakeisti, tai privalome
keisti nors mažą mūsų pasaulio dalelę, kuri yra mums pasiekiama“.

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Teikiamos soc. paslaugos turinys:
socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos institucijoje ir namuose,
laikino apnakvindinimo paslaugos motinoms su vaikais krizių centre.
Teikimo periodiškumas:
Vaikų dienos užimtumo padalinyje – kiekvieną darbo dieną.
Socialinės priežiūros paslaugos – kiekvieną dieną.
Laikino apnakvindinimo paslaugos – pagal poreikį.
Paslaugos tiekimo apimtis:
VDC – 31vaikas. Socialinės priežiūros paslaugos - 29 šeimos (jose 71 vaikas).
Krizių centre per 2012m. gyveno 5 moterys su vaikais.
Paslaugos administravimas ir apmokėjimo už paslaugas tvarka:
šioms paslaugoms gauti asmenys kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų departamentą. Paslaugos šiems asmenims nemokamos.
Darbų kokybės kontrolė:
įstaigoje veikia Veiklos organizavimo ir teikiamų socialinių paslaugų vertinimo komisija.
Planinius patikrinimus atlieka Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Socialinių
reikalų departamento specialistai, vyksta periodiniai pasitarimai, kuriuose dalyvauja
Marijampolės socialinės pagalbos centro specialistai, Marijampolės savivaldybės
administracijos Socialinės paramos ir VTA skyrių specialistai.
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4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Užimta darbuotojų:
savivaldybės darbuotojai paslaugų neteikia – jie jas administruoja. Paslaugas teikia
Marijampolės socialinės pagalbos centro socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Šiame
padalinyje dirba 1 socialinis darbuotojas, 1 soc. pedagogas ,1 socialinio darbuotojo padėjėjas ir
2 socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis.
Pareigybės:
šiame padalinyje paslaugas teikia 3 socialiniai darbuotojai, 1 soc. pedagogas, 1 socialinio
darbuotojo padėjėjas.
Reikalingi įgūdžiai:
gebėjimas parinkti tinkamiausią paslaugos rūšį, kokybiškai ją suteikti, empatiškumas,
atsakingumas, pareigingumas, altruizmas, gebėjimas bendrauti, laikytis konfidencialumo ir
daug kitų.
Socialiniai partneriai (pvz. bendruomenių atstovai, savanoriai, kaimynai ir pan.): kaimo
bendruomenės, Paramos Lietuvai fondas (Olandija), Norvegijos Liūtų klubai, mokykla,
biblioteka ir kt.
Išlaidos paslaugai per metus, vidutinė paslaugos kaina 1 žmogui per mėn.:
VDC - išlaidos paslaugai per metus – 80000 Lt., vidutinė paslaugos kaina 1 žmogui per mėn. 215
Lt.
Soc. rizikos šeimos – 60500 Lt., per metus, vidutinė paslaugos kaina 1 šeimai per mėn. – 180 Lt.
Spec. priemonių poreikis:
mikroautobusas vaikams pavėžėti į VDC ir atgal į namus, ūkinis inventorius, buitinė technika ir
kt.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Kokie pokyčiai įvyko kaimo žmonių gyvenime dėka vykdomos veiklos, kas pasikeitė ir kt.:
Vykdant minėtą projektą siekiame ilgalaikių skurdo bei socialinės atskirties mažinimo
rezultatų, sustiprinti šeimos statusą, pagerinti vaikų gyvenimo kokybę ir išsaugoti jų saugumą,
padidinti jų atsparumą žalingiems įpročiams ir neigiamai gatvės įtakai, vykdyti jų turiningą
užimtumą. Orientuojame vaikus ir jų tėvus į visuomenei priimtiną veiklą, skatiname pozityvią
socializaciją. Stipriname socialinius ryšius tarp tėvų ir jų vaikų. Geru socialinių darbuotojų
pavyzdžiu, suteikiame vaikams gražią vaikystę.
Kritiniais momentais apgyvendinome smurtą patyrusias moteris su vaikais. Siekėme, kad
smurto būtų mažiau. Pokyčiai vyko lėtai, bet svarbu, kad vyko ir vyksta šiuo metu.
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6. Gerosios patirties vertinimas

Faktoriai lemiantys darbo sėkmę:
Pirmiausia, kad tai naujos paslaugos kaimo vietovėje. Toliau - gera specialistų komanda, gera
materialinė bazė, įdomūs užsiėmimai, vaikams skiriamas karštas maistas, dėmesys,
išklausymas, pagalba.
Stipriosios vykdomo darbo pusės:
Dirba specialistai turintys socialinio darbo patirtį, gebantys išklausyti klientą ir pasiūlyti jam
priimtiniausią variantą. Taip pat svarbu gražiai įrengtos naujos patalpos, lauko žaidimų
aikštelės ir kt.
Veiklos tobulinimo kryptys:
Trūksta lėšų kai kurioms vaikų užimtumo formoms įgyvendinti. Taip pat transporto, kuris galėtų
vežioti vaikus iš socialinės rizikos šeimų, kurios gyvena atokesnėse Igliaukos ir Gudelių seniūnijų
vietovėse.
Rizikos ir problemos:
Didžiausia problema – lėšų ir transporto priemonių trūkumas, nes susisiekimas kaimo vietovėje
yra labai sudėtingas.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

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

Rašant projektą yra labai svarbu išsiaiškinti jo poreikį ir svarbą, toje vietovėje, kurioje
numatomas projekto įgyvendinimas.
Išanalizuoti ar jis bus naudingas numatytoms projekto tikslinėms grupėms.
Labai svarbi yra projekto idėja ir jos pateikimas.
Darbuotojų pasiaukojimas ir kvalifikacija.
Ypač svarbu, teikiant projektus fondams, turėti labai rimtą, kompetentingą, atsakingą
atstovą.
Dirbti ir kurti komandoje. Tik dirbant komandoje galima pasiekti užsibrėžtų tikslų.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Marijampolės
Įstaigos pavadinimas: Marijampolės socialinės pagalbos centro Socialinės rizikos šeimų
paramos centras Igliaukos seniūnijoje.
Vadovo vardas, pavardė: Direktorė – Vilma Ratkevičienė
Telefonas: (8 343) 55426,
El. paštas: centras@mspc.lt, direktore@mspc.lt
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Kompleksinė pagalba dirbančioms ir mažas pajamas gaunančioms šeimoms,
padedant išsilaikyti darbo rinkoje
Projektas „Dirbdami kurkime šeimos gerovę!“ (VP1-1.1-SADM-04-K-01-055)
1. Gerosios praktikos aktualumas

Šeima ir darbas – dvi pagrindinės žmonių gyvenimo vertybės, tačiau dažnas mūsų šalies
gyventojas susiduria su profesinio gyvenimo ir šeimos pareigų derinimo problema. Šiandien,
kai ir vyrai, ir moterys vienodai dalyvauja darbo rinkoje, šeimoms, auginančioms mažamečius
vaikus ar asmenims, slaugantiems senyvo amžiaus ir negalią turinčius asmenis, dažnai iškyla
darbo ir šeimos pareigų suderinimo problema. Tai ypač aktualu nepilnoms šeimoms, mažas
pajamas gaunantiems, pamaininį darbą dirbantiems ir neturintiems kam tuo metu patikėti
vaikų ar kitų artimųjų priežiūros, asmenims. Pagėgių savivaldybėje šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimo klausimai daugiausiai buvo sprendžiami per atostogų ir pašalpų
sistemą, nepakankamai akcentuojant kitas šeimai palankias priemones - lankstaus darbo
galimybes, vaikų ir neįgalių šeimos narių priežiūros paslaugas, lyčių vaidmenų
pasiskirstymą/perskirstymą šeimoje.
Vienas iš dažniausiai pasitaikančių šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo sunkumų Pagėgių
savivaldybėje - vaikų ir neįgalių/senyvo amžiaus asmenų priežiūra. Ypač ši problema aktuali
mažamečių vaikų turintiems darbuotojams, kurie dirba pamainomis ar jų darbo diena
prasideda anksčiau ar baigiasi vėliau nei įprasta.
Projektas „Dirbdami kurkime šeimos gerovę!“, pradėtas įgyvendinti 2009 m. rugsėjo 1 d.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas: Įdiegti lanksčias darbo formas Pagėgių savivaldybėje, sudarančias palankias sąlygas
darbingo amžiaus asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Uždaviniai:
1. Didinti projekto dalyvių gebėjimus prisitaikyti prie nuolat kintančių darbo sąlygų, teikiant
jiems teisines ir socialines konsultacijas bei organizuojant bendrųjų gebėjimų mokymus.
2. Sukurti lanksčių darbo formų įgyvendinimo gaires savivaldybėje, dirbant kartu su
darbdaviais ir savivaldybės atstovais.
3. Sudaryti sąlygas dirbančioms jaunoms šeimoms palikti mažamečius vaikus netoli darbo
vietos įkurtuose vaikų užimtumo kambariuose;
4. Organizuoti neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių socialinę priežiūrą ir dienos socialinę globą
asmens namuose, dirbančiųjų darbo metu.
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3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios dalyviams teikiamos kompleksinės paslaugos:
 Bendrųjų įgūdžių mokymai, kuriuos sudarė 60 val. užsienio kalbų mokymai, 40 val.
kompiuterinio raštingumo mokymai, 40 val. socialinio savęs ugdymo seminarų ciklas:
„išsiugdykite pasitikėjimą savimi ir sunaikinkite baimes“. Buvo apmokyta niekur
nedirbantys tikslinės grupės nariai dėl nesugebėjimo derinti šeimos ir darbo įsipareigojimų.
Įvertinta, kad projekto dalyvavimas taip pat reikės konsultacijų įsidarbinimo, CV rašymo
klausimais. Šią paslaugą gavo – 45 asmenys.
 Socialinis - teisinis konsultavimas - kadangi projekto tikslinė grupė daugiausia vieniši
asmenys, auginantys vaikus, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad jiems labiausia trūksta teisinės
informacijos apie šeimos įsipareigojimų derinimą, priklausančias išmokas, pašalpas, darbo
sutartis, jiems priklausančias lengvatas. Kiekvienam asmeniui buvo suteikta individuali 2
val. teisinė konsultacija. Šią paslaugą gavo - 100 asmenys.
 Vaikų priežiūros/užimtumo paslaugos (sociokultūrinės paslaugos vaikams) – tai buvo vienos
iš svarbiausių paslaugų projekte. Šių paslaugų spektras padėjo tėvams derinti šeimos
funkcijas su profesine veikla, skatino saviraišką gyvenime, kuriant prielaidas moters ir vyro
lygių galimybių idėjai įgyvendinti bei išplečianti šeimos ekonominio gyvybingumo
galimybes. Šiuo požiūriu darbdaviai tiesiogiai prisidėjo kurdami vaikų priežiūros centrus
netoli darbo vietos. Tokiu būdu būtų pašalintos kelios problemos: tokių priežiūros centrų
darbo laikas buvo suderintas su įmonėje dirbančių darbuotojų darbo laiku (be to,
sutaupytas laikas transportavimui) bei įveiktas psichologinis diskomfortas, žinant, kad
iškilus netikėtoms aplinkybėms tėvai bus šalia. Iki 6 metų amžiaus vaikai turėjo galimybę
būti visą dieną užimtumo kambaryje (pagal poreikį iki 11-12 val.), mokyklinio amžiaus vaikai
(nuo 7 iki 10 metų) prižiūrimi po pamokų 5 val. (kol tėvai pabaigs darbą). Projekto metu
buvo įkurti savivaldybės teritorijoje 9 vaikų užimtumo kambariai, 7 iš jų kaimiškuose
vietovėse: Vilkyškiuose (3 grupės), Vidgiriuose, Pagėgiuose (2 grupės), Lumpėnuose,
Natkiškiuose ir Šilgaliuose. Per visą projekto laikotarpį Pagėgių savivaldybėje buvo
prižiūrimi 230 vaikų. 2012-12-31 dienai - 5 vaikų užimtumo kambariai, kuriuose prižiūrima
50 vaikučių.
Ypač pažymėtina, kad tame skaičiuje yra įkurtas vaikų užimtumo kambarys prie stambios
verslo įmonės AB “Vilkyškių pieninė“ darbuotojų vaikams. Šio kambario veikla bus tęsiama
ir projektui pasibaigus. Jau dabar žinoma kad bus prižiūrima 18 ikimokyklinio amžiaus
vaikučių visą dieną.
 Pagalba į namus ir dienos socialinė globa – senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, kurių
artimieji sunkiai derina darbo ir šeimos įsipareigojimus buvo teikiama pagalba į namus. Nuo
projekto pradžios 40 asmenims buvo teikiamos paslaugos jų namuose.
 Neįgalių jaunų asmenų socialinė priežiūra ir dienos socialinė globa – jaunuoliams su
negalia buvo suteikta galimybė dalyvauti Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centro veikloje.
Šiame centre jiems taip pat buvo teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugas. Paslauga
pasinaudojo 12 jaunų asmenų su negalia. Jie buvo rytais nuvežami, vakarais parvežami su
tam tikslui įsigytu automobiliu.
 Savipagalbos grupės - projekto eigoje konsultuojant tėvus ir diskutuojant su užimtumo
specialistais, išryškėjo, kad tėvai kelia labai panašius klausimus dėl vaikų auklėjimo, vaikų
psichologinių krizių įveikimo, tarpusavio bendravimo šeimoje gerinimo, kokybiško
laisvalaikio šeimoje organizavimo. Nustatyta, kad šios problemos iškyla šeimoje dėl
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skirtingų šeimos narių darbo grafikų, dėl kurių pritrūksta laiko kokybiškam bendravimui,
šeimos problemų aptarimui ir sprendimui. Kadangi visų projekte dalyvaujančių tikslinės
grupės atstovų išsakomos problemos ir lūkesčiai buvo panašūs, projekto dalyviams
organizuotos savipagalbos grupės. Konsultavimas savipagalbos grupių metodu projekte
buvo pagrįstas asmeninės patirties bei rūpesčių dalijimusi tarpusavyje, papildomai gaunant
konsultacijas ir pasiūlymus kaip spręsti susidariusias problemines situacijas iš grupės
vadovo. Savipagalbos grupėse dalyvavo - 60 asmenų.
Visos paslaugos projekto dalyviams buvo teikiamos nemokamai, ir tai buvo ypač patrauklus
motyvas dalyvauti projekte ir gauti profesionalias kompleksines paslaugas. Iš anksto buvo
numatyti kriterijai, kuriuos turėjo atitikti projekto dalyviai- asmenys sunkiai derinantys darbo ir
šeimos įsipareigojimus:
 Asmenys sunkiai derinantys šeimos ir darbo įsipareigojimus, pageidaujantys, kad jų
artimieji gautų vaikų priežiūros, ar kitų artimųjų socialinės priežiūros ar dienos socialinės
globos paslaugas turėjo būti dirbantys, o mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui
negalėjo viršyti 3 valstybės remiamų pajamų dydžių – 1050 Lt per mėnesį.
 Teikiamų paslaugų kokybė projekte buvo vertinama periodiškai (kartą į pusmetį).
Vertinimo procedūrą sudarė keturi etapai:
 Darbo rezultatų vertinimas (vertinama pagal standartus ir tikslus iškeltam darbui,
orientuojamasi į darnų proceso vertinimą);
 Darbo reikalavimų analizė (analizuojami sugebėjimai ir žinios remiantis atitinkamu darbo
aprašymu, orientuojamasi į kliento bylos analizę);
 Organizacinė analizė (analizuojamas projekto veiklų efektyvumas ir kaip sekasi siekti tikslų);
 Darbuotojo tyrimas (darbuotojai prašomi apibūdinti problemas, kurios jiems iškyla dirbant,
ir kaip jų manymu galima tas problemas išspręsti).

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Projekto tiesioginėse veiklose su projekto dalyviais dirbo 43 asmenys (27 etatai):
Projekto veiklų administravimo komandoje dirbo 3 asmenys (1,5 etato).
Visiems projekto įgyvendintojams buvo keliami esminiai reikalavimai: ES ir LR teisės aktų,
reglamentuojančių Europos Socialinio Fondo projektų veiklą žinojimas bei gebėjimas juos
taikyti; kompiuterinis raštingumas, gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
gebėjimas rengti planus, ataskaitas, atitinkančius juos finansuojančių organizacijų, ES ir kitų
tarptautinių fondų bei rėmėjų reikalavimus; gebėjimas dirbti savarankiškai; bendravimo ir
bendradarbiavimo žinios ir gebėjimas jas taikyti praktikoje; mokėjimas valdyti, kaupti,
sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškumas, pasiruošimas intensyviam darbui.
Asmeninės savybės: pareigingumas, reiklumas sau ir kitiems, atsakingumas, darbštumas,
iniciatyvumas.
Socialiniai partneriai projekte: AB „Vilkyškių pieninė“; Vilniaus motinos ir vaiko pensionas;
Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, vaikų teisių apsaugos skyrius,
seniūnijos.
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Projekte buvo trys pagrindinės veiklos:
1. Vaikų priežiūra vaikų užimtumo kambariuose.
1.1. Vaikus prižiūrint 12 valandų per dieną . Vidutiniškas grupelės dydis – 10 vaikučių. Vieno
vaikučio išlaikymas per mėnesį vidutiniškai 946,00 Lt.
1.2. Vaikus prižiūrint 5 valandas per dieną. Vidutiniškas grupelės dydis – 8 vaikučiai. Vieno
vaikučio išlaikymas 461,00 Lt.
2. Pagyvenusių, neįgalių asmenų socialinė priežiūra bei dienos socialinė globa asmens
namuose.
2.1. Teikiant socialinės priežiūros paslaugas kiekvieną dieną po dvi valandas – vidutinė kaina
439,67 Lt
2.2. Teikiant dienos socialinės globos paslaugas 4 val. per dieną- vidutinė kaina 788,07 Lt.
3. Neįgalių jaunuolių socialinė priežiūra bei dienos socialinė globa Tauragės neįgaliųjų
reabilitacijos centre – vidutinė kaina 342,00 Lt.
Technines priemones reikalingos paslaugai teikti: įsigytas autobusas vaikų atvežimui ir
parvežimui į užimtumo kambarius, neįgalių jaunuolių vežiojimui į Tauragės neįgaliųjų
reabilitacijos centrą.
Įrengta vaikų žaidimų aikštelė.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Projekto eigoje pagerėjo šeimų integralumas ir tarpusavio santykiai, atsirado daugiau
pasitikėjimo, atvirumo, turiningiau leidžiamas bendras šeimos laikas, išaugo pasitenkinimas
bendravimu ir santykiais šeimoje. Pagerėjo projekte dalyvavusių tėvystės įgūdžiai, tėvai
pradėjo dažniau taikyti vaikų palaikymo būdus. Pastebėti teigiami pokyčiai vaikų skatinimo ir
baudimo būduose. Apskritai vaikų auklėjimo sunkumų sumažėjo, nes jiems projekte buvo
skiriama daug dėmesio savipagalbos grupių metų ir vykdant užimtumo specialistų mokymus.
Galima daryti prielaidą, kad šie pokyčiai atspindi padidėjusį projekto dalyvių atvirumą projekto
specialistams ir sau, kad nebijoma pripažinti problemų, o problemos pripažinimas veda prie jos
sprendimo.

6. Gerosios patirties vertinimas

Vienas iš esminių faktorių, kuris lėmė projekto sėkmę, tai teikiamų paslaugų kompleksiškumas:
socialinis/teisinis konsultavimas + vaikų, senyvo amžiaus ir asmenų su negalia priežiūra +
projekto dalyvių bendrųjų gebėjimų lavinimas + darbdavių ir savivaldybės atstovų integravimas
į projektą.
Ypač projekte pasiteisino projekto dalyvių bendrųjų kompetencijų tobulinimas. Nors
artimiausiu metu ketinančių mokytis sumažėjo, tačiau projekto metu padidėjo motyvacija
dirbti, padidėjo lūkesčiai darbo pobūdžiui (pakilo noras dirbti aukštesnės kvalifikacijos ir geriau
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apmokamą darbą), todėl žvelgiant į tolimesnius planus, bendrųjų gebėjimų tobulinimo kursų
nauda yra vertinama teigiamai, nes suteikė žinių, naudingų kontaktų, leido gauti aukštesnes
pareigas ir pan.
Norint išspręsti mažamečių vaikų priežiūros problemą kaimo vietovėse, reikėtų inicijuoti
teisinės bazės, reguliuojančios vaikų dienos priežiūros įstaigų steigimą ir valdymą,
supaprastinimą. Tai ypač susiję su griežtais reikalavimais sanitariniam saugumui, metodiniam
lavinimui, higienos taisyklėmis ir patalpų įrengimu. Galėtų būti sumažinti reikalavimai ir
alternatyvioms vaikų dienos priežiūros paslaugoms, paliekant didesnę atsakomybę patiems
tėvams. Tai paskatintų užimtumo didėjimą ir kaimo plėtrą.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Siekiant kokybiškų veiklos rezultatų būtinas darbdavių ir savivaldybės atstovų aktyvus
dalyvavimas projekte.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Pagėgių savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Vadovo vardas, pavardė: Nijolė Kovaliova
Telefonas: (8 441) 56081, 56089
El. paštas: n.kovaliova@pagegiai.lt
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Socialinės rizikos šeimų užimtumo modelio sukūrimas ir išbandymas Pagėgių
savivaldybės SPC
Projektas „Socialinės rizikos šeimų užimtumo modelio sukūrimas ir išbandymas Pagėgių
savivaldybės Socialinių paslaugų centre“ (VP1-1.3-SADM-02-K-01-021)
1. Gerosios praktikos aktualumas

Projekte parengtas metodinis vadovas turi tiesioginių sąsajų su Lietuvos 2007-2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 1 prioritetine kryptimi
„Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ ir duoda dvejopą naudą – praplečia
projekte dirbančių socialinio darbo specialistų kompetenciją, t.y. specialistai tobulina bei įgyja
naujus įgūdžius teikiant paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir, svarbiausia,
didina motyvaciją, pasitikėjimą savimi, užtikrina socialinę ir profesinę reabilitaciją projekto
dalyvaujantiems tikslinės grupės asmenims.
Parengtas metodinis vadovas suteikė galimybę praplėsti 2003 m. gruodžio 17 d. LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr. A1-207 „Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis
metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, patvirtintas vieninteles bendro pobūdžio
metodologines rekomendacijas, kuriuose nebuvo diferencijuojamos socialinio darbo kryptys
pagal sprendžiamas problemas ir jų atsiradimo priežastis, nenurodomi būdai ir metodai kaip jas
išspręsti. Metodikos inovatyvumas – tai orientacija į dviejų socialinių problemų sprendimą socialinės rizikos šeimų užimtumo skatinimą bei tėvystės įgūdžių stiprinimą. Metodikoje yra
sukurti ne tik nomenklatūrinius reikalavimus atitinkantys dokumentai (kliento byla, įvairios
socialinio darbo formos, ataskaitų formos ir pan.), bet yra atrinkti ir susisteminti tie socialinio
darbo metodai (bei nurodoma kaip juos įgyvendinti), kurie labiausiai tinka sprendžiant tėvų
nedarbo problemas, dėl kurių gilėja vaiko nepriežiūra šeimoje ir šeimos socialinė atskirtis
bendruomenėje.
Įvertinus pagalbos poreikį, projekte dalyvavo 35 asmenys (socialinės rizikos šeimos), kurioms
buvo pritaikytos priemonės, skatinančios jų integraciją į visuomenę, 40 asmenų, sergančių
priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, bei 8 socialinę riziką ir socialinę atskirtį
patiriantys asmenys (vienišos motinos ir tėvai vieni auginantys vaikus).
Projektas „Socialinės rizikos šeimų užimtumo modelio sukūrimas ir išbandymas Pagėgių
savivaldybės Socialinių paslaugų centre“ pradėtas įgyvendinti 2009 m. kovo 9 d. ir baigtas
2011 m. kovo 9 d. Bendra projekto trukmė 24 mėnesiai.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas: Įdiegti inovatyvias socialinio darbo kryptis ir formas praktikoje, siekiant stiprinti kliento
motyvaciją ieškotis darbo bei mažinti jo ir jo šeimos narių socialinę atskirtį bendruomenėje.
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Uždaviniai:
1. Didinti projekto dalyvių gebėjimus prisitaikyti prie nuolat kintančių gyvenimo sąlygų, teikiant
jiems socialines, psichologines ir profesinio orientavimo konsultacijas.
2. Stiprinti projekto dalyvių motyvaciją keistis, organizuojant socialinių įgūdžių užsiėmimus
grupėse.
3. Vertinti projekto dalyvių elgsenos pokyčius kartu su pačiu asmeniu motyvacinio pokalbio
metodu.
4. Sudaryti sąlygas projekto dalyviams įgyti ar patobulinti savo profesinius gebėjimus.
5. Didinti projekto vykdytojų (socialinių darbuotojų) gebėjimus teikti socialines paslaugas ir
fiksuoti paslaugos teikimo procesą dokumentuose.

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios dalyviams teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslauga, pagal parengto metodinio vadovo rekomendacijas. Darbo procesas metodikoje
reglamentuojamas keliais etapais:
1. Socialinės sąveikos tarp kliento ir socialinio darbuotojo formavimo etapas. Šiame etape
socialinis darbuotojas ir klientas perėjo tris tarpusavio santykių brandos etapus:
• pasipriešinimo (ir/ar konfliktinius), kai socialinio darbuotojo ir kliento tikslai buvo
skirtingi, o tai ypač aktualu buvo projekto įgyvendinimo pradžioje;
• derybinius, kai socialinis darbuotojas ir klientas turėjo susitarti dėl bendro tikslo;
• bendradarbiavimo, kai klientas ir socialinis darbuotojas siekė vieno tikslo.
2. Socialinių tinklų įtraukimas į pagalbos klientui procesą. Šiame etape socialiniai darbuotojai
subūrė išorinius socialinius partnerius. Už bendradarbiavimą su partneriais projekte buvo
atsakingi projekto vykdytojai. Parengtoje bendradarbiavimo tvarkoje aiškiai apibrėžti dalyvių
(socialinių paterių) vaidmenys (funkcijos) numatytoje veikloje. Visų įsitraukusių asmenų
vaidmenys buvo lygiaverčiai, o tarpusavio lūkesčiai garsiai ir viešai išsakyti pabrėžiant, jog
būtina atsisakyti tradicinių funkcijų ir vaidmenų ir siekti keitimosi turimais įgūdžiais bei
patirtimi, taip praplečiant socialinių problemų suvokimo ir sprendimo galimybių patirtį. Labai
svarbu buvo aiškiai apsibrėžti bendradarbiavimo struktūrą, kuri buvo kuriama atsižvelgiant į
kontekstą, t. y. į esamą kliento problemą. Dalyviai pasirenkami vadovaujantis visų susijusių
asmenų įtraukimo principu.
3. Tėvystės/socialinių įgūdžių formavimas grupėje. Nuoseklus grupinių užsiėmimų ciklas,
aprėpiantis turimų socialinių/tėvystės įgūdžių stiprinimą ir naujų formavimą, suteikė projekto
dalyviams daugiau pasitikėjimo savimi ir didesnės atsakomybės už savo sprendimus.
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Su kiekvienu projekto dalyviu buvo dirbama iki 960 val., paslaugų dažnis pasiskirstymas buvo
sekantis:

Visos paslaugos projekto dalyviams buvo teikiamos nemokamai.
Teikiamų paslaugų kokybė projekte buvo vertinama periodiškai (kartą į pusmetį). Vertinimo
procedūrą sudarė keturi etapai:
 Darbo rezultatų vertinimas (vertinama pagal standartus ir tikslus iškeltam darbui,
orientuojamasi į darbo proceso vertinimą);
 Darbo reikalavimų analizė (analizuojami sugebėjimai ir žinios remiantis atitinkamu darbo
aprašymu, orientuojamasi į kliento bylos analizę);
 Organizacinė analizė (analizuojamas projekto veiklų efektyvumas ir kaip sekasi siekti tikslų);
 Darbuotojo tyrimas (darbuotojai prašomi apibūdinti problemas, kurios jiems iškyla dirbant,
ir kaip jų manymu galima tas problemas išspręsti).

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Projekto tiesioginėse veiklose su projekto dalyviais dirbo 4 socialiniai darbuotojai (3,5 etatai),
vienas psichologas (0,5 etato).
Projekto veiklos administravimo komandoje dirbo 3 asmenys (apie 1,2 etato).
Visiems projekto įgyvendintojams buvo keliami esminiai reikalavimai: ES ir LR teisės aktų,
reglamentuojančių Europos Socialinio Fondo projektų veiklą žinojimas bei gebėjimas juos
taikyti; kompiuterinis raštingumas, gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
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gebėjimas rengti planus, ataskaitas, atitinkančius juos finansuojančių organizacijų, ES ir kitų
tarptautinių fondų bei rėmėjų reikalavimus; gebėjimas dirbti savarankiškai; bendravimo ir
bendradarbiavimo žinios ir gebėjimas jas taikyti praktikoje; mokėjimas valdyti, kaupti,
sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškumas, pasiruošimas intensyviam darbui.
Asmeninės savybės:
iniciatyvumas.

pareigingumas, reiklumas sau ir kitiems, atsakingumas, darbštumas,

Oficialių socialinių partnerių projekte nebuvo. Tačiau glaudžiai buvo bendradarbiaujama su
Pagėgių savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus, vaikų teisių apsaugos
skyriaus specialistais, seniūnijų darbuotojais.
Vidutinė paslaugos kaina 1 žmogui per mėn.: - apie 215,00 Lt.* Vienas žmogus skaitomas kaip
viena socialinės rizikos šeima (tame tarpe ir vaikai). Vidutiniškai vienoje šeimoje buvo asmenys.
Dalyvavo projekte 13 šeimų ( 45 asmenys).
Su šiomis šeimomis socialiniai darbuotojai dirbo ir tebedirba vadovaujantis metodiniu vadovu
„Socialinio darbo, skatinant laikino – savarankiško gyvenimo namų klientų užimtumą, metodika
ir priemonių paketas, socialinės rizikos šeimoms“
* (neskaitant metodinio vadovo sukūrimo ir išleidimo kainos)
Vidutinė paslaugos kaina 1 žmogui per mėn.: - apie 644,00 Lt. **
** šio aprašo 1 ir 4 uždaviniams pasiekti. 40 priklausomų asmenų nuo alkoholio įgijo duonos
kepėjo ir virėjo konditerio profesiją. Projekto vykdytojai ( socialiniai darbuotojai ir psichologas)
su šiais asmenimis dirbo vadovaujantis metodiniu vadovu „Motyvavimo ir konsultavimo
priemonių paketas“. Į kainą neįeina šio metodinio vadovo parengimas.
Technines priemones reikalingos paslaugai teikti: įranga (kompiuteriai, kėdės, stalai,
dokumentų spinta) 3 darbo vietoms.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Metodiniai vadovai sudarė prielaidas kuo tiksliau atrinkti tas socialinio darbo priemones, kurios
vėliau buvo panaudotos socialinių darbuotojų praktiniame darbe stiprinant kliento motyvaciją
dirbti ir išsilaikyti darbe. Visa tai įgalino, naudojant motyvacinio pokalbio metodą, nuosekliai
pasiekti kliento elgesio pokyčių. Metodikoje daug dėmesio skiriama instrumentinei paramai,
kuris apima tinklą institucijų ir specialistų su kuriais klientas betarpiškai palaiko ryšius. Teorinio
ir praktinio darbo erdvėje išryškėję socialinės rizikos asmenų socialinių įgūdžių sutrikimai,
sudarė prielaidas pravesti nuoseklų grupinių užsiėmimų ciklą, apimantį turimų socialinių
įgūdžių stiprinimą ir naujų formavimą.
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Projekto dalyvių, kurie įgijo profesiją (40 asmenų) išsilaikymo darbo rinkoje po projekto
situacija:
Po projekto įsidarbino – 18 asmenų arba 45 procentai; Pasibaigus projektui – 2 asmenys mirė.
Iš jų:
Darbo rinkoje išsilaikė daugiau nei 1 metus- 9 asmenys arba 22,5 procentai. Iš jų 6 dirba iki
pat šiol;
Po projekto dirba nuolat, tačiau sezoninius arba laikinus darbus- 4 asmenys arba 10 proc;
Po projekto dirbo 2-3 mėn. – 5 asmenys arba 12,5 procentai.

Projekto dalyvių (13 socialinės rizikos šeimų), su kuriais buvo dirbama pagal metodinį vadovą
„Socialinio darbo, skatinant laikino – savarankiško gyvenimo namų klientų užimtumą,
metodika ir priemonių paketas, socialinės rizikos šeimoms“ išsilaikymo darbo rinkoje po
projekto situacija:
Iš viso įsidarbino po projekto 10 asmenų iš 7 šeimų, iš jų tarpo:
Darbo rinkoje išsilaikė daugiau nei 6 mėnesius ir dirba iki šio laiko- 4 asmenys iš 3 šeimų.
Po projekto dirba nuolat, tačiau sezoninius arba laikinus darbus- 5 asmenys iš 3 šeimų.
Po projekto dirbo 1-3 mėn. – 1 asmuo.;
Išvyko į užsienį – 1 šeima. Apie jos dalyvavimą darbo rinkoje neturime informacijos.
4 šeimos augina mažus vaikus, gyvena kaime. Iš jų 3 šeimos turi „ mažus ūkelius“, užsiaugina
daržovių kai kas ir gyvulių. 1 šeima – abu tėvai turintys psichinę negalią. Šiuo metu išvykusi į
Šilutės rajoną. Mūsų turima informacija jų vaikai (4) auga šeimoje.

6. Gerosios patirties vertinimas

Metodikos panaudojimo galimybės nesibaigia projekto rėmuose. Socialiniai darbuotojai
dirbdami su psichosocialinių problemų turinčiai rizikos asmenimis, atskiromis metodikos
dalimis ar nuosekliai visa metodika, ją adaptavus ir pritaikius socialinių paslaugų centrų
klientams ar besąlygiškai ją įsisavinus sėkmingai gali naudotis sprendžiant klientų socialines ir
psichologines problemas ir mažinant socialiai pažeistų asmenų atskirtį bendruomenėje.
Nors savivaldybė, neviršydama savo juridinių galių ir siekdama kokybiškai spręsti socialinės
atskirties problemas, turi galimybę organizuoti formalią bendradarbiavimo sistemą su
sveikatos, švietimo, policijos ir nevyriausybinėmis įstaigomis, šiuo metu yra apsiribojama tik
geranorišku bendradarbiavimu tarp įstaigų, kuris turi menką įtaką socialinės atskirties proceso
mažinimui.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Siekiant kokybiškų veiklos rezultatų būtinas aktyvus socialinių partnerių įsitraukimas į pagalbos
klientui procesą.
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8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Pagėgių savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Vadovo vardas, pavardė: Nijolė Kovaliova
Telefonas: (8 441) 56081, 56089
El. paštas: n.kovaliova@pagegiai.lt
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Zarasų r. socialinių paslaugų centras ir mišrių socialinių paslaugų padalinys
Dusetų seniūnijoje
1. Gerosios praktikos aktualumas

VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centras – tai pagrindinė nestacionarių socialinių
paslaugų įstaiga Zarasų rajone. Centre veikia: pagalbos namuose tarnyba, vaikų dienos centras,
pagyvenusių žmonių dienos centras, nakvynės namai, paramos šeimai tarnyba, krizių centras,
laikino gyvenimo namai motinoms ir vaikams. Įstaiga įsikūrusi Zarasų mieste, kur gyvena tik 38
proc. viso rajono gyventojų, tuo tarpu dauguma pagalbos reikalaujančių asmenų gyvena kaime.
Esant nepakankamam socialinių paslaugų prieinamumui Zarasų rajono seniūnijose gausėja
socialinių problemų. Dusetose gyvena apie 3000 gyventojų, daugumą gyventojų sudaro
pensinio amžiaus, vieniši asmenys, daug neįgalių asmenų, augo poreikis stacionarioms
socialinėms paslaugoms. Vyresnio amžiaus žmonės – viena iš pažeidžiamiausių visuomenės
grupių. Būtina buvo plėsti socialinių paslaugų teikimą pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims,
tenkinant jų būtinuosius poreikius ir užtikrinant galimybę ilgiau išlikti savo namuose.
Seniūnijoje gyvena 17 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 34 vaikai. Socialinės rizikos
šeimose vyrauja: girtavimas, ilgalaikis nedarbas, šeimyninių santykių nestabilumas, naudojama
psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta prieš vaikus, didelis nepilnų šeimų skaičius,
socialinių įgūdžių stoka. Dėl tėvų nepriežiūros vaikai dažnai apgyvendinami vaikų globos
namuose. Socialinės rizikos šeimoms būtina socialinė pagalba, kurios metu šeimos būtų
mokomos gyventi tvarkingai, rūpintis buitimi ir šeimos nariais, atsakomybės, pagarbos ir
tolerancijos, tikslinga teikti krizės įveikimo pagalbos paslaugas. Socialinės rizikos šeimose
augančių vaikų poreikis – turėti tinkamas gyvenimo ir gyvenamosios aplinkos sąlygas. Todėl
būtina užtikrinti vaikams dienos užimtumą, organizuoti jų laisvalaikį, mokyti pagrindinių
socialinių įgūdžių, teikti psichologinę pagalbą, kelti mokymosi motyvaciją.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis tikslas – gerinant socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę kaime gyvenantiems
pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir jų nariams įkurti naują
mišrių socialinių paslaugų padalinį Dusetų seniūnijoje.
Uždaviniai
 atlikti patalpų kapitalinį remontą pritaikant socialinių paslaugų teikimui;
 įkurti darbo vietas socialiniams darbuotojams;
 įsigyti būtiną įrangą ir inventorių;
 suburti specialistų komandą kuri galėtų užtikrinti efektyvių socialinių paslaugų teikimą;
 teikti kompleksines socialines paslaugas.
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3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Dusetų seniūnijoje socialinių paslaugų padalinys įkurtas 2012 m. gegužės mėn. Buvo pasiektas
pagrindinis tikslas – įvykdyta socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą kaimo vietovėje.
Įkurtame padalinyje veikia:
 socialinio darbo tarnyba;
 pagalbos į namus ir dienos socialinės globos tarnyba;
 vaikų dienos centras;
 paramos šeimai tarnyba;
 krizių centras;
Socialinio darbo tarnyboje teikiamos bendrosios socialinės paslaugos:
 informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos;
 organizuoja socialinių paslaugų teikimą seniūnijos gyventojams;
 nustato klientų individualius poreikius socialinei paramai ir paslaugoms gauti;
 bendradarbiauja su seniūnijos teritorijoje veikiančiomis visuomeninėmis
organizacijomis.
Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos tarnyboje teikiamos
Specialiosios socialinės paslaugos:
 socialinės priežiūros paslaugos – pagalba į namus;
 socialinės globos paslaugos – dienos socialinė globa asmens namuose.
Vaikų dienos centre teikiamos
Bendrosios socialinės paslaugos:
 informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos;
 pamokų ruoša;
 sociokultūrinės paslaugos;
 asmens higienos ir priežiūros paslaugos;
 socialinės, pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimas;
 vaikų ir tėvų ryšių stiprinimas, savarankiškumo įgūdžių ugdymas.
Specialiosios socialinės paslaugos:
 socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.
Paramos šeimai tarnyboje teikiamos
Bendrosios socialinės paslaugos:
 informavimo paslaugos, konsultavimo paslaugos (sprendžiant šeimoje esančias
problemas, ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų), tarpininkavimo ir
atstovavimo paslaugos;
 asmens higienos ir priežiūros paslaugos.
Specialiosios paslaugos:
 socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.
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Šeimos krizių centre teikiamos paslaugos
Specialiosios socialinės paslaugos:
 intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 psichosocialinė pagalba.
Paslaugų teikimo trukmė nenumatyta, socialinės paslaugos teikiamos įvertinus atskirų asmenų,
socialinių žmonių grupių socialinius poreikius. Socialinio darbo specialistai ir socialiniai
darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis atlieka poreikio socialinėms paslaugoms
vertinimus, numato kokių paslaugų ir kokios trukmės klientui reikia. Paslaugas organizuoja
Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriai ir specialistai socialiniam darbui
dirbantys visose seniūnijose ir Dusetų padalinyje. Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai,
socialinio darbuotojo padėjėjai ir lankomosios priežiūros specialistai.
Apmokėjimo už paslaugas tvarką ir įkainius nustato ir patvirtina Zarasų rajono savivaldybės
taryba.
VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms
koordinuoja socialinių darbuotojų ir lankomosios priežiūros specialistų darbą, vykdo paslaugų
teikimo priežiūrą ir kartu su Zarasų rajono savivaldybės administracijos paramos skyriaus
atsakinga specialiste kontroliuoja paslaugų kokybę, įvertina ar teikiamos paslaugos atitinka
paslaugų gavėjų poreikius, yra veiksmingos ir efektyvios. Į metus kartą atliekama klientų
apklausa. Atsižvelgiant į apklausos metu gautus rezultatus bei klientu pageidavimus, vykdoma
socialinių paslaugų plėtra bei kokybės gerinimas.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Paslaugos Centre ir padalinyje organizuojamos ir teikiamos pagal gyventojų poreikius
atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius išteklius, materialinę bazę, finansines galimybes. Centre ir
padalinyje sukurta gera materialinė bazė: atliktas patalpų kapitalinis remontas, įrengti
kabinetai, užimtumo patalpos, dušai, skalbyklos, įsigyta būtina įranga, įsigyta automašina.
Zarasų rajono savivaldybės administracija VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui
veikloms vykdyti skiria programinį finansavimą. Centre ir Dusetų padalinyje pilnai suformuoti
etatiniai vienetai. Pagrindiniai socialinių paslaugų teikėjai – socialiniai darbuotojai, kurie ne tik
teikia paslaugas, bet patys yra šių paslaugų organizatoriai bei koordinatoriai ir lankomosios
priežiūros specialistai.
Dusetų padalinyje dirba 6 darbuotojai:
 Specialistas socialiniam darbui.
 Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis. Aptarnauja 17 socialinės
rizikos šeimų. Vienai šeimai per mėnesį vidutinė paslaugos kaina 106,71 Lt
 Socialinis pedagogas. Dirba su socialinės rizikos šeimų 12 vaikų. Vienam asmeniui
vidutinė paslaugos kaina per mėnesį 91,5 Lt
 3 lankomosios priežiūros specialistai. Aptarnauja 12 pagalbos į namus paslaugų gavėjų ir
4 asmenys gauna dienos socialinės globos paslaugas, viso 16 asmenų. Vienam asmeniui per
mėnesį vidutinė paslaugos kaina - 99,28 Lt
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Darbo užmokestis su SoDRA per metus sudaro 112 tūkst. Lt. Komunalinės, ryšių ir transporto
paslaugos sudaro apie 12 tūkst. Lt per metus.
Socialinių paslaugų teikime svarbų vaidmenį užima ir bendradarbiavimas su seniūnijos
darbuotojais, medikais, mokyklomis, bendruomenių atstovais, nevyriausybinėmis
organizacijomis paslaugų teikimo sferoje tampa esminė strategija.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Įvykdžius Zarasų rajono nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą ir įkūrus atskirą
padalinį, pagerėjo Zarasų rajono socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų prieinamumas
kaimo vietovėse. Projektas buvo įgyvendintas Dusetose, tačiau jo rezultatais galės naudotis ir
aplinkinių seniūnijų socialinės rizikos šeimos, jų nariai ir vaikai. Priartintos socialinės paslaugas
prie asmens gyvenamosios vietos. Socialinės paslaugos yra arčiau vartotojo, efektyviau galima
identifikuoti bei spręsti lokalias socialines problemas. Atsirado socialinių paslaugų įvairovė
kaimo vietovėje. Tikimasi, kad sumažės socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų, pagerės
jų gyvenimo kokybė, padidės integracija ir socializacija. Vaikams, kurie auga socialinės rizikos
šeimose, profesionali pagalba turėtų padėti siekti geresnių mokymosi rezultatų, prisidėtų prie
jų gyvenimo kokybės gerinimo, socializacijos. Sumažės pagyvenusių ir neįgalių asmenų
išvykimas į stacionarias globos įstaigas, pagerės jų gyvenimo kokybė. Pagerėjus rajone
socialinei situacijai savivaldybė lėšas, sutaupytas įvairioms išmokoms, susijusioms su socialinės
rizikos šeimomis ir jų keliamomis problemomis, galės skirti kitoms svarbioms rajono
savivaldybės problemoms spręsti.

6. Gerosios patirties vertinimas

Dusetų padalinio įkūrimas užtikrina paslaugų gavimas kliento aplinkoje. Dusetų padalinio
pavaldumas Socialinių paslaugų centrui, sumažina administravimo išlaidas. Socialinių paslaugų
centre dirbantys specialistai teikia pagalba ir konsultacijas sprendžiant seniūnijose iškilusias
problemas bei aktyviai tarpininkauja bendradarbiaujant su kitomis institucijomis (gydymo
įstaigomis, mokyklomis, policija ir kt.), kas pagreitina problemos sprendimą.
Tačiau susiduriame ir su sunkumais. Dažnai organizuodami ir teikdami socialines paslaugas
susiduriame su kaimo gyventojų abejingumu. Paslaugų teikimą kartais riboja nerealūs kaimo
gyventojų lūkesčiai, jų neatitikimas. Siekiant, kad darbas būtų atliktas kokybiškai, būtų pasiekti
keliami tikslai, būtina tinkamai parinkti užduočių atlikėjus, neužmirštant, kad kiekvieno
darbuotojo individualūs darbo rezultatai yra visos socialines paslaugas teikiančios institucijos
veiklos veiksmingumas.
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7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Organizuojant ir teikiant socialines paslaugas labai svarbu:
 Nuolat siekti naujovių;
 Gebėti įvertinti socialinių paslaugų poreikį ir pateisinti klientų poreikius ir lūkesčius;
 Racionaliai pasiskirstyti ir naudoti esamus išteklius;
 Gebėti telkti specialistus;
 Gebėti organizuoti efektyvų komandinį darbą;
 Didinti socialinių darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centras
Vadovo vardas, pavardė: Valentina Paliūnienė
Telefonas: 8 611 28 371
El. paštas: soc.paslaugos@gmail.com
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Komandinis darbas organizuojant kompleksines paslaugas Kauno rajone
gyvenančioms šeimoms
1. Gerosios praktikos aktualumas

Kauno rajono savivaldybė yra Lietuvos viduryje, Kauno apskrityje, išsidėsčiusi aplink Kauno
miestą. Kauno rajono teritorija – 149,5 tūkst. ha, gyvena 91,8 tūkst. žmonių. Kauno rajone yra
25 seniūnijos (371 kaimas, 3 miestai, 9 miesteliai). Kauno rajonas yra antra savivaldybė Kauno
apskrityje pagal gyventojų skaičių ir gyventojų tankumą, tai vienas tankiausiai apgyvendintų
rajonų Lietuvoje. 2008-2010 m. Savivaldybėje, priešingai nei visoje Lietuvoje ir Kauno
apskrityje, natūrali gyventojų kaita buvo teigiama.
Didžioji dalis Kauno rajono savivaldybės gyventojų gyvena kaime. 2008-2011 m. Kauno rajone
nežymiai išaugo vaikų, turinčių negalią, skaičius, tačiau visų kitų socialinės atskirties grupių
(socialinės rizikos vaikų, socialinės rizikos šeimų ir vaikų jose, kt.) minėtu laikotarpiu sumažėjo.
Kauno rajono savivaldybėje 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis gyvena 334 socialinės rizikos
šeimos, kuriose auga 733 vaikai.
Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo modelio susiformavimą paskatino
išskirtinė Kauno rajono demografinė padėtis.
Dėl išskirtinės Kauno rajono demografinės padėties susiduriama su informacijos apie socialinę
paramą ir paslaugas pasiekiamumo ir sklaidos problema. Kauno rajono savivaldybė ir SBĮ Kauno
rajono socialinių paslaugų centras yra įsikūrę Kauno mieste. Dėl šios priežasties kai kuriems
Kauno rajono gyventojams yra sudėtinga pasiekti šias institucijas. Siekiant patenkinti paslaugų
gavėjų poreikius, didelis dėmesys skiriamas paslaugų kompleksiškumui (naudojami įvairūs
metodai, teikiamos kelių rūšių paslaugos, pasitelkiami skirtingose institucijose dirbantys
specialistai).
Daugelyje socialinės rizikos šeimų įsisenėjusios alkoholio vartojimo, vaikų nepriežiūros,
bedarbystės problemos. Priklausomybė nuo alkoholio (alkoholizmas) yra lėtinė įvairialypė liga,
apimanti tiek psichologinius asmenybės, tiek fiziologinius organizmo pokyčius.
Veiksmingiausias priklausomybės nuo alkoholio gydymo būdas yra kompleksinis – jungia tiek
medikamentų, tiek psichosocialines poveikio priemones. Nutolusiose nuo Kauno miesto
vietovėse patekimą pas specialistus riboja finansinės rajono gyventojų galimybės bei
motyvacijos/motyvavimo kreiptis stoka, nėra išplėtotas paslaugų priklausomybės ligomis
sergantiems asmenims tinklas. Išryškėja kelios pagrindinės problemos: dalis šeimų neišgali
tinkamai pasirūpinti vaikais, nes joms trūksta higienos priemonių, pajamų būtiniausiems maisto
produktams, neturi galimybės įsigyti bilieto važiavimui miesto transportu, susitvarkyti
dokumentus pašalpoms gauti, nuvykti į darbo biržą ar pan. Kita problema - šeimoms trūksta
pagrindinių socialinių, kasdienio gyvenimo bei motinystės (tėvystės) įgūdžių. Krizėje gali
atsidurti ne tik socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje esančios šeimos. Laiku
nesuteikus šeimai pagalbos nukenčia šeimoje augantys vaikai, dažnai patenkantys į valstybės
globos įstaigas.
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Veikla vykdoma nuo 2008 m. 10 mėn.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - užtikrinti kokybiškų, subalansuotų, socialiai teisingų ir ekonomiškai efektyvių
kompleksinių paslaugų organizavimą ir teikimą Kauno rajone gyvenančioms šeimoms.
Uždaviniai:
 Vystyti savalaikės informacijos prieinamumą ir sklaidą.
 Plėsti kompleksinių paslaugų šeimai kuo arčiau jos gyvenamosios vietos tinklą.
 Suburti įvairių sričių specialistų komandą, teikiančią paslaugas.

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Kauno rajone sukurtas mobilių kompleksinių paslaugų šeimai teikimo modelis, siekiant
pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, mažinti vaikų atskyrimą nuo šeimos ir stiprinti socialinius,
gyvenimo ir pozityvios tėvystės įgūdžius, priartinant reikiamą pagalbą kuo arčiau šeimos
gyvenamosios vietos.
Paslaugos kompleksą sudaro:
1. mobili socialinio darbuotojo, psichologo, sveikatos priežiūros specialisto pagalba
šeimoms.
2. Teisinė pagalba šeimoms.
3. Vaikų, augančių socialinių problemų turinčiose šeimose, aprūpinimas drabužiais, švaros
prekėmis ir higienos reikmenimis.
4. Laikino prieglobsčio moteriai ir jos vaikams suteikimas SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro skyriuje Krizių centre.
5. Vaikų socialinė priežiūra vaikų dienos centruose.
6. Prevencinis darbas su socialinės rizikos šeimomis ir tėvais (susitikimų organizavimas ir
stebėjimas), kurių vaikams nustatyta laikinoji globa, siekiant išsaugoti šeimą, užtikrinti
vaikų saugumą.
7. Ryšio su krizę išgyvenusia šeima palaikymas, tęstinis socialinis darbas.
8. Vakariniai prevenciniai apsilankymai šeimose pasitelkiant policijos pareigūnus.
9. Metodinė veikla (socialinių darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų ir psichologo
seminarų ir mokymų ciklas šeimoms).
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Aprūpinimas
drabužiais, švaros
prekėmis
ir
higienos
reikmenimis
ir
namų dezinfekcija

Vaikų socialinė
priežiūra vaikų
dienos
centruose

Atvejo peržiūrų
organizavimas
bendradarbiauj
ant su VTAS

Laikino prieglobsčio (iki 6
mėn.) moteriai ir jos
vaikams suteikimas SBĮ
Kauno rajono socialinių
paslaugų centro skyriuje
Krizių centre

Teisinė pagalba
Prevencinis darbas su
šeimomis
ir
tėvais
(susitikimų organizavimas
ir stebėjimas),
kurių
vaikams
nustatyta
laikinoji globa
Mobili
socialinio
darbuotojo,
psichologo, sveikatos
priežiūros specialisto
pagalba
šeimoms
namuose

Komandinis darbas
organizuojant
kompleksines
paslaugas Kauno
rajone
gyvenančioms
šeimoms
Vakariniai
prevenciniai
apsilankymai
šeimose pasitelkiant
policijos pareigūnus

Ryšio
su
krizę
išgyvenusia
šeima
palaikymas, tęstinis
socialinis darbas

Socialinis darbas
su
socialinės
rizikos šeimomis

Metodinė
veikla
(socialinių darbuotojų,
sveikatos
priežiūros
specialistų ir psichologo
seminarų ir mokymų
ciklas šeimoms)

Kiekvienai šeimai pagal nustatytus poreikius sudaromas individualus paslaugų paketas. Viso
2012 metais įvairaus pobūdžio paslaugos buvo suteiktos 359 šeimoms.
Paslaugas administruoja SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus
darbuotojai. Paslaugos yra nemokamos, dalis išlaidų padengiama projektinėmis lėšomis.
Rengiami darbo su šeima planai, ataskaitos, organizuojamos atvejo peržiūros, specialistų
susirinkimai.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Soc. paslaugos teikime ir organizavime dalyvauja: 1 SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų
centro Šeimos gerovės skyriaus Pagalbos šeimai tarnybos socialinio darbo organizatorius, 25
socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, skyriaus Krizių centro socialinis
darbuotojas, 1 psichologas, vaikų dienos centrų socialiniai darbuotojai.
Iš projektinių lėšų darbinamas 1 psichologas, perkamos teisininko, slaugytojo, transporto
paslaugos.
Socialiniai partneriai: VTAS, policijos komisariatas, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigos,
seniūnijos darbuotojai, NVO.
Išlaidos: paslaugos nemokamos. 2012 m. panaudota 65,0 tūkst. Lt projektinių lėšų, 686,9
tūkst. Lt specialiosios tikslinės dotacijos socialiniams darbuotojams darbui su socialinės rizikos
šeimomis, savivaldybės biudžeto lėšos darbo užmokesčiui ir patalpų išlaikymui. Kompleksinės
paslaugos vienai šeimai 2012 metais vidutiniškai kainavo 2094 Lt.
Techninės priemonės: Transportas specialistams nuvykti pas šeimas (galima nuomotis arba
naudotis įstaigos turimus išteklius), patalpos vaikų dienos centrams (skelbiami konkursai
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veiklos finansavimui) ir laikinam prieglobsčiui teikti (arba bendradarbiauti su NVO).

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Vykdoma veikla leidžia užtikrinti socialinių, psichologinių, sveikatos ir teisinių paslaugų
prieinamumą ir kompleksiškumą šeimai. Šeimos, patyrusios krizę ir nerandančios išeities iš
susidariusios situacijos, turi galimybę gauti profesionalią pagalbą ir padrąsinimą keisti savo
gyvenimą ir nesitaikyti su patiriamomis problemomis. Neturint motyvacijos ir sąlygų, šeimos
nariams patiems atvykti į pagalbos teikimo vietą – mobili specialistų pagalba teikiama šeimos
namuose. 2012 m. tokių šeimų buvo 63 (142 vaikams, 61 moteris ir 52 vyrams). Šeimos
skatinamos ieškoti vidinių ir išorinių pagalbos šaltinių problemų sprendimui. Vakariniai
prevenciniai šeimų lankymai, galimybė koduotis nuo alkoholio, sudaro prielaidas spręsti
alkoholio problemas, mažėja atvejų, kai tenka paimti vaikus iš šeimos. Šeimos turi galimybę
taisyti probleminius šeimyninius santykius, mažėja šeimoje patiriamo smurto. Moterys
(moterys su vaikais) buvo nukreipiamos į Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrių Krizių
centrą. Krizių centre, įvertinus socialinių paslaugų poreikį, joms suteiktas laikinas
apnakvindinimas iki 3 parų, intensyvi krizės įveikimo pagalba arba trumpalaikė socialinė globa
iki 6 mėnesių per metus. 2012 m. 33 moterims su 22 vaikais buvo suteiktas saugus laikinas
būstas, 8 asmenims atlikta antialkoholio terapija ilgai veikiančiais vaistais. 100 asmenų suteikta
psichologinė pagalba, 17 šeimų - teisinė pagalba. Vaikams buvo teikiama socialinė priežiūra
Kauno rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centruose. Vaikų dienos centrus 2012 m.
lankė 63 vaikai , augantys socialinės rizikos šeimose.

6. Gerosios patirties vertinimas

Darbo sėkmę lemia specialistų kompetencija, komandinis darbas ir užduočių paskirstymas,
informacijos sklaida ir bendradarbiavimas, kiek šeima motyvuota spręsti problemas, finansiniai
resursai.
Paslaugų įvairovė ir komandinis darbas leidžia efektyviau organizuoti pagalbos procesą šeimai,
specialistai efektyviau keičiasi informacija, kas įtakoja pagalbos šeimai sėkmę.
Dažniausiai socialinių paslaugų iniciatoriais būna patys socialiniai darbuotojai, šeimoms trūksta
motyvacijos spręsti egzistuojančias problemas. Tai lemia veiklos efektyvumą ir naudą. Ateityje
reikėtų didinti specialistų komandų skaičių, nes darbas su šeima turi būti intensyvesnis. Reikėtų
didesnį dėmesį skirti šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, siekiant padėti
šeimai derinti darbą ir vaikų priežiūrą.
Dauguma socialinės rizikos šeimų neatlieka pagrindinių šeimos funkcijų dėl lėšų stokos,
aplinkinių neigiamo požiūrio, nesugebėjimo gyventi kitaip, netinkamo elgesio, žemo
išsilavinimo lygio. Taip pat kyla problemų, siekiant įtraukti šeimas į jų problemų sprendimų
planavimą ir įgyvendinimą. Darbas su šeima turi būti nepertraukiamas tol, kol šeima tampa
pajėgi pati savarankiškai spręsti savo problemas. Vienkiemiuose gyvenančios šeimos rudens ir
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žiemos laikotarpiu yra sunkiai pasiekiamos dėl nepravažiuojamų kelių. Yra rizika specialistams
patirti smurtą ir užsikrėsti sveikatai pavojingomis ligomis.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Rekomenduojame suburti įvairių sričių specialistų komandą, atsižvelgiant į individualias šeimos
problemas, įtraukti šeimas į pagalbos planavimą, didelį dėmesį skirti šeimų motyvavimui, teikti
informacinę šviečiamąją pagalbą šeimoms kuo arčiau jų gyvenamosios vietos.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Kauno rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras
Vadovo vardas, pavardė: Laikinai einanti direktoriaus pareigas Lina Marozaitė
Telefonas: (8 37) 328195
El. paštas: centras@kaunorspc.lt
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Šilalės r. sav. sudarytų Socialinės paramos teikimo komisijų prie kaimo
seniūnijų vaidmuo organizuojant maitinimo, dušo paslaugos soc. rizikos
asmenims pagal sutartis su parapijos senelių globos namais
1. Gerosios praktikos aktualumas

Šilalės rajone soc. rizikos asmenų grupei priskiriama apie 120 asmenų.
Bendruomenių komisijos įtraukiamos į paslaugų organizavimą socialinės rizikos asmenims.
Komisijos sudarytos seniūnijų teritoriniu principu. Komisijų sudėtį tvirtina Administracijos
direktorius seniūno teikimu (nuo 5 iki 11 narių), kurią sudaro: seniūnas, seniūno pavaduotojas,
seniūnijos socialinis darbuotojas, mokyklos socialinis pedagogas, bendruomenės pirmininkas,
seniūnaitijos seniūnaitis, bendruomenės slaugytoja, kaimo pašto viršininkas ir kiti aktyvūs
bendruomenės nariai.
Padedama soc. rizikos asmenims įveikti socialinę atskirtį.
Tenkinami fiziologiniai poreikiai – tai pirminiai poreikiai, kurių patenkinimas lemia
žmogaus egzistavimo galimybę.
Paslaugos pradėtos teikti nuo 2010 m. gegužės mėn.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Uždaviniai:
 Plėsti socialinių paslaugų prieinamumą ne tik rajono centre, bet ir atokesniuose
miesteliuose;
 Suteikti pagalbą asmeniui dėl socialinių problemų, neįgalumo, neįgijusiam arba
praradusiam gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu;
 Padėti soc. rizikos asmeniui įveikti socialinę atskirtį, palaikyti ryšius su visuomene.

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Maitinimo organizavimas (sriuba ir duona):
 Teikiama 5 kartus per savaitę, 1 kartą per dieną;
Dušo paslaugų organizavimas:
 Teikiama 1 kartą per savaitę;
Maitinimo ir dušo paslaugas gauna apie 20-25 soc. rizikos asmenys per mėnesį;
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Seniūnijose nustačius paslaugų poreikį, rajono Socialinių paslaugų komisijos teikimu priimamas
sprendimas dėl paslaugų skyrimo ir jo kopija perduodama paslaugas teikiančiai įstaigai.
Maitinimo ir dušo paslaugas teikianti įstaiga Socialinės paramos skyriui pateikia ataskaitą apie
paslaugų gavėjus ir suteiktų paslaugų kiekį (kartus) per praėjusį mėnesį. Įstaiga pildo asmens
socialinių paslaugų gavimo registracijos kortelę, kurioje paslaugų gavėjas, gavęs paslaugą,
pasirašo.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Socialinės paslaugos organizavime ir teikime dalyvauja:
 Seniūnijos socialinis darbuotojas, nustatantis šių paslaugų poreikį;
 Soc. paramos skyriaus specialistas, teikiantis asmens prašymą Socialinių paslaugų skyrimo
komisijai;
 Socialinės paramos skyriaus vedėjas, priimantis sprendimą dėl paslaugų skyrimo;
 Įstaigos, teikiančios soc. paslaugas, atsakingas darbuotojas;
 Soc. paramos skyriaus specialistas, atsakingas už tikslingą tam skirtų lėšų panaudojimą;
 Socialinės paramos teikimo komisijos nariai (bendruomenių nariai, seniūnaičiai), aktyvūs
kaimynai.
Išlaidos paslaugų teikimui:
 Vidutinė maitinimo paslauga 1 asmeniui – 3,20 Lt (1 kartas);
 Vidutinė dušo paslauga 1 asmeniui – 8,00 Lt (1 kartas);
 Išlaidos paslaugoms per metus sudaro apie 3000,00 Lt.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Sumažėjęs aplinkinių abejingumas kitų problemoms, tarpusavio bendravimo gerinimas;
Bendruomenės narių informacijos pasikeitimas ir sklaida;
Soc. paslaugų plėtra kaimo vietovėse.
Teikiant paslaugas iškilusios problemos:
 Paslaugų gavėjas ,,nepajėgia“ pasinaudoti teikiamomis paslaugomis dėl
piktnaudžiavimo alkoholiu;
 Sunku motyvuoti soc. rizikos asmenis gauti soc. paslaugas (bijo įsipareigojimų);
 Šaltu metų laiku paslaugų gavėjui, pasinaudojus dušo paslaugomis, iškyla grėsmė
susirgti peršalimo ligomis;
 Dideli atstumai tarp kaimų.
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7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms





Atsirado glaudesnis bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaimo
bendruomenėmis;
Tenkinami soc. rizikos asmenų gyvybiškai svarbūs poreikiai;
Bendruomenės narių aktyvus įsijungimas į problemų sprendimą;
Įpareigoja socialinės rizikos asmenį naudotis teikiamomis paslaugomis.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Šilalės rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Vadovo vardas, pavardė: Vedėja Danguolė Račkauskienė
Telefonas: 8 449-76124
El. paštas: danguole.rackauskiene@silale.lt
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Varėnos socialinių paslaugų centras. Pagalbos namuose paslaugos
1. Gerosios praktikos aktualumas

2009 m. rajone pradėjo Varėnos socialinių paslaugų centras, kurio misija – teikti socialinę
pagalbą Varėnos rajono savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo,
socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai
rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti
gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius
ryšius su visuomene, taip padedant įveikti socialinę atskirtį.
Varėnos rajono teritorija retai apgyvendinta, tai didžiausia plotu ir rečiausiai apgyvendinta
savivaldybė Lietuvoje. Apie 75 proc. visų rajono gyventojų gyvena kaime. Statistikos
departamento duomenimis 2012 m. pradžioje rajone buvo 24 967 gyventojai, iš jų 14 463
darbingo amžiaus, ir 6991 pensijinio amžiaus asmuo. Demografinė padėtis rodo, kad rajonas
yra senstantis, todėl viena iš Varėnos socialinių paslaugų centro užduočių – užtikrinti kokybišką
pagalbos į namus paslaugų teikimą rajone.
Pagalbos į namus paslaugos teikiamos:
 suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms
 senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms
 vaikams su negalia ir jų šeimoms
 kitiems asmenims ir šeimoms, kurie laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių yra netekę
savarankiškumo.
Pagalbos į namus paslaugos organizuojamos remiantis Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu, Varėnos rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-VI-1213 „Dėl Merkinės globos namų,
Varėnos globos namų, Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ ir Varėnos socialinių paslaugų
centro teikiamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“, Varėnos socialinių paslaugų centro
direktoriaus 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-85 „ Dėl Varėnos socialinių paslaugų centre
teikiamų paslaugų skyrimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkų patvirtinimo“.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - užtikrinti pagalbos į namus paslaugų kokybę.
Uždaviniai:
 Motyvuoti specialistus ir pasirengti juos darbui;
 Gerinti darbuotojų kontrolės mechanizmą;
 Skatinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
 Organizuoti paslaugų prieinamumą;
 Plėsti žmogiškuosius resursus.
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3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Pagalbos į namus paslaugos sudėtis sudaroma remiantis Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu, ir remiantis kiekvieno
žmogaus pagalbos į namus paslaugos gavėjo poreikiais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2011 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-VI-1213, „Dėl Merkinės globos namų, Varėnos globos
namų, Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ ir Varėnos socialinių paslaugų centro teikiamų
paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“, Varėnos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2011 m.
liepos 7 d. įsakymu Nr. V-85 „ Dėl Varėnos socialinių paslaugų centre teikiamų paslaugų
skyrimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkų patvirtinimo“, jame detalizuota paslaugos, jų
dažnumas/trukmė ir paslaugų kaina.
Pagalbos į namus paslauga teikiama iki 10 val. per savaitę, paslaugos dažnumas
organizuojamas atsižvelgiant į paslaugos gavėjo poreikius.
2012 m. pagalbos į namus paslaugas gavo 68 asmenys Varėnos rajone.
Siekiant paslaugų prieinamumo prašymus dėl Varėnos socialinių paslaugų centro pagalbos į
namus paslaugos gavimo priima seniūnijose dirbantys Varėnos rajono savivaldybės socialinio
darbo organizatoriai ir socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis.
Paslaugos kaina apskaičiuojama remiantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo
29 d. sprendimu Nr. T-VI-1213 „Dėl Merkinės globos namų, Varėnos globos namų, Valkininkų
vaikų globos namų „Spengla“ ir Varėnos socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašo ir
kainų patvirtinimo“.
Siekiant kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę didelis dėmesys skiriamas specialistų darbo
kontrolei. Lankomosios priežiūros specialistai pildo Varėnos socialinių paslaugų centro
direktoriaus įsakymu patvirtintas formas:
 apsilankymų pas klientą fiksavimo lapą
 individualaus darbo planą
 darbo eigos lapą
Lankomosios priežiūros specialistų darbo kontrolė priskirta atsakingam socialiniam darbuotojui
ir yra viena iš jo pareiginiuose nuostatuose įrašytų funkcijų. Siekiant vykdyti paslaugų kokybės
kontrolę organizuojami visų specialistų susirinkimai, planiniai ir neplaniniai darbuotojų darbo
patikrinimai. Vyksta aktyvus bendradarbiavimas su seniūnijomis, seniūnais, socialinio darbo
specialistais ir socialinio darbo organizatoriais. Taip pat socialinis darbuotojas palaiko ryšį su
klientais ir jų artimaisiais, artima klientui aplinka.
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4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Varėnos socialinių paslaugų centre pagalbos į namus paslaugas organizuoja ir teikia :
1. Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams
2. socialinė darbuotoja (patvirtinti 3 etatai)
3. lankomosios priežiūros specialistai (šiai dienai) 21 (patvirtinta 22 lankomosios
priežiūros specialistų etatai).
Pažymėtina, kad dauguma lankomosios priežiūros specialistų yra įgiję socialinės globos
namuose darbuotojo kvalifikaciją, slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, todėl gali teikti ir
socialinės globos (slaugos) paslaugas asmens namuose.
4. Bendrosios praktikos slaugytoja (esant poreikiui).
Reikalingi įgūdžiai: bendrieji socialinių darbuotojų ir lankomosios priežiūros specialistų įgūdžiai.
Aktyviai į paslaugos organizavimą ir teikimą yra įtraukiami seniūnijų seniūnai, socialinio darbo
organizatoriai, socialinio darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, gyventojai
(kaimynai, aktyvūs bendruomenės nariai, paštininkai.)
Paslaugoms teikti per metus skiriama apie 362 717Lt per metus. Vidutinė 1 žmogui paslaugos
kaina apie 450 Lt.
Paslaugai teikti naudojamas įstaigos transportas. Specialioji įranga (vaikštynės, vežimėliai,
funkcinės lovos ir pan.) skiriamos pagal paslaugos gavėjo poreikius ir pateiktus dokumentus.
Esant poreikiu pritaikomas neįgaliajam būstas.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Vis daugiau žmonių gaudami pagalbos į namus paslaugas turi galimybę gyventi savo namuose,
yra išlaikomas jų savarankiškumas. Daugėja asmenų norinčių gauti šias paslaugas skaičius, tai
rodo, kad jie patenkinti paslaugos kokybe.

6. Gerosios patirties vertinimas



Komandinis darbas.
Specialistų kompetencija.

Stipriosios vykdomo darbo pusės:
 Ilgametę darbo patirtį turintys specialistai;
 Naujų specialistų pasirengimas teikti tokio pobūdžio paslaugas;
 Darbuotojų motyvavimas
 Glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas
 Glaudus ryšio palaikymas su socialiniais partneriais
 Paslaugų kokybės kontrolė
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Ką reikėtų tobulinti ateityje:
 Techninės bazės stiprinimas- aprūpinimas transportu ar transporto panaudos sutarčių
sudarymas ir išlaidų padengimas.
 Darbuotojų socialinių garantijų stiprinimas- darbo užmokesčio didinimas, gyvybės
draudimas ir pan.
Iškilusios rizikos ir problemos:
 Paslaugos prieinamumas (paslaugos organizavimas nuo seniūnijų nutolusiose vietovėse,
darbuotojų kelionių apmokėjimas, )
 Darbuotojų motyvavimas
 Itin maži socialinių darbuotojų atlyginimai

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
 Paslaugos decentralizavimas
 Paslaugos prieinamumas

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Varėnos rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Varėnos socialinių paslaugų centras
Vadovo vardas, pavardė: Pavaduojanti direktorę direktorės pavaduotoja socialiniams
reikalams Vaida Vereniūtė-Berlinskienė
Telefonas: 8 310 510 80
El. paštas: vaida.vereniute@gmail.com
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Varėnos socialinių paslaugų centras. Savipagalbos grupės, kompleksinės
paslaugos
1. Gerosios praktikos aktualumas

Varėnos socialinių paslaugų centro turimais duomenimis tik Varėnos mieste gyvena 41
socialinės rizikos šeima. Su jomis dirba tik 2 socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos
šeimomis (Varėnos seniūnijoje). Papildomai darbui organizuoti pasitelkiami Varėnos socialinių
paslaugų centro lankomosios priežiūros specialistai, vaikų dienos centrai. Trūksta efektyvaus
socialinio darbo su tėvais iš socialinės rizikos šeimų.
Remiantis statistikos departamento duomenimis, kasmet diagnozuojama apie 17 tūkst. Naujų
susirgimų onkologinėmis ligomis. Auga pagalbos poreikis, tačiau daugiausia orientuojamasi į
medicininę pagalbą, mažiau dėmesio skiriama socialiniai pagalbai. Varėnoje nebuvo
savipagalbos grupės, informaciniai renginiai, seminarai – tik epizodiniai, onkospichologo
paslaugos brangios ir sunkiai prieinamos Varėnos gyventojams, nes mieste nėra specialisto
dirbančio šioje srityje.
Remiantis aukščiau minėta statistika 2012 m. Varėnos socialinių paslaugų centras orientavosi į
dvi savipagalbos grupes, kurios rajone, mūsų manymu, trūko socialinių paslaugų, tai:
 socialinės rizikos šeimos
 onkologiniai ligoniai ir jų artimieji

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas – teikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms ir onkologiniams ligoniams.
Uždaviniai:
 Suburti savipagalbos grupes onkologiniams ligoniams ir jų šeimų nariams
 Suburti savipagalbos grupes socialinės rizikos šeimų tėvams
 Savipagalbos grupių pagalba sukurti kompleksinį, sistemingą ir kryptingą pagalbos tinklą

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas




Emocinė parama;
Švietimas;
Socialinis aktyvumas ir konsultavimas.

Teikimo periodiškumas: pagal poreikius.
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2012 m. savipagalbos grupėse socialinės rizikos šeimoms dalyvavo 11 asmenų, savipagalbos
grupėse onkologiniams ligoniams 6 asmenys.
Paslaugos buvo organizuojamos pagal projektą.
Darbų kokybės kontrolė:
 Organizuojami specialistų pasitarimai
 Organizuojami grupės darbo aptarimai

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Savipagalbos grupių veiklos organizavime dalyvauja :
 Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams;
 Socialinė darbuotoja
Onkologinių ligonių ir jų šeimos narių savipagalbos grupėse dalyvavo:
 Psichologė (Varėnos švietimo centro);
 Direktorė (kadangi turi socialinio darbo išsilavinimą).
Reikalingi darbo su grupėmis, individualaus konsultavimo, užimtumo ir pan. įgūdžiai.
Aktyviai į paslaugos organizavimą ir teikimą yra įtraukiami seniūnijų seniūnai, socialinio darbo
organizatoriai, socialinio darbuotojai darbui su socialinės
rizikos šeimomis, aktyvūs
bendruomenės nariai.
Paslauga buvo teikiama nemokamai, kadangi finansuoja pagal Savivaldybei pateiktą projektą.
Technines priemones: Patalpos, užimtumo priemonės.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Teikiant savipagalbos paslaugas išplėstas kompleksinės socialinės pagalbos tinklas. Ypatingai
reikšmingas socialinės rizikos šeimoms sistemingas ir kryptingas socialinių paslaugų teikimas.
Kadangi socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis darbo krūviai dideli,
savipagalbos grupių veikla, reikšmingas indėlis pagalbos socialinės rizikos šeimoms
organizavime.

6. Gerosios patirties vertinimas

Stipriosios pusės:
 Ilgametę darbo patirtį turintys specialistai;
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Glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas;
Glaudus ryšio palaikymas su socialiniais partneriais;

Reikėtų tobulinti ateityje:
 Paslaugos prieinamumas (paslaugos organizavimas nuo Varėnos miesto nutolusiose
vietovėse)
 Darbuotojų motyvavimas
 Itin maži socialinių darbuotojų atlyginimai
Iškilusios rizikos ir problemos:
 Onkologiniai ligoniai ir jų šeimos dažnai slepia savo ligą;
 Sunku suburti onkologinius ligonius į savipagalbos grupes;
 Trūksta kitų specialistų savipagalbos grupių vertinimo, kaip vienos iš pagalbos rūšių.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms



Organizuojant savipagalbos grupes svarbu įsivertinti paslaugos poreikį, gebėjimą
patraukti klientus ir išsiaiškinti jų lūkesčius.



Svarbu gauti, įvertinti grįžtamąjį ryšį ir jį panaudoti darbe su kitomis grupėmis.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Varėnos rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Varėnos socialinių paslaugų centras
Vadovo vardas, pavardė: Pavaduojanti direktorę direktorės pavaduotoja socialiniams
reikalams Vaida Vereniūtė-Berlinskienė
Telefonas: 8 310 510 80
El. paštas: vaida.vereniute@gmail.com

77

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Viečiūnų skyrius
1. Gerosios praktikos aktualumas

Druskininkų savivaldybėje gyvena 24 tūkstančiai gyventojų. Iš jų 8 tūkstančiai gyvena
kaimiškojoje teritorijoje: Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijose. Taip pat savivaldybėje gyvena 5299
pagyvenę asmenys, 1975 asmenys su negalia, 49 socialinės rizikos šeimos, jose auga 84 vaikai.
2007 metais, atlikus tyrimą, nustatyta, kad šių tikslinių grupių socialinių paslaugų poreikiai
tenkinami nepakankamai. Didžioji dalis socialines paslaugas teikiančių įstaigų koncentruojasi
Druskininkų mieste, todėl socialinių paslaugų prieinamumas neužtikrinamas kaimiškų vietovių
gyventojams, jiems fiziškai sunku arba jie neturi galimybių atvykti į miestą.
Siekdama spręsti šią problemą, 2008 metais Druskininkų savivaldybės administracija Alytaus
regiono plėtros tarybai pateikė projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ pagal 2007 – 2010 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programą. Projektas buvo patvirtintas.
Vykdant projektą, pastatytas ir 2011 m. vasario 10 d. įkurtas biudžetinės įstaigos Druskininkų
savivaldybės Socialinių paslaugų centro Viečiūnų skyrius, kuriame teikiamos socialinės
priežiūros paslaugos:
1. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia ir
senyvo amžiaus asmenims.
2. Laikinas apnakvindinimas socialinės rizikos šeimoms ir asmenims.
3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms bei socialinės
rizikos šeimų vaikams dienos užimtumo centre.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas – teikti socialinės priežiūros paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams, ugdant ir
stiprinant gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti
socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.
Uždaviniai:
1.Teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo ir
socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo paslaugas.
2. Suteikti gyvenamąjį plotą, pagal poreikį aprūpinti reikalingais baldais, drabužiais ir kitu
inventoriumi.
3. Skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą ir savipagalbą bei kt.
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3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
1. Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėjo sprendimu Viečiūnų skyriuje apgyvendinami suaugę su negalia ir senyvo amžiaus
asmenys.
2. Paslaugų gavėjai apgyvendinami pirmame ir antrame aukštuose esančiuose butuose,
atsižvelgiant į paslaugų gavėjo savarankiškumo lygį, interesus ir kt.
3. Butuose gali gyventi 1-2 paslaugų gavėjai. Po tris ir daugiau asmenų apgyvendinama tais
atvejais, kai apgyvendinama šeima. Butas skiriamas Savivaldybės socialinių paslaugų
komisijos sprendimu.
4. Viečiūnų skyriaus darbuotojas pasirašytinai supažindina naujai atvykusį paslaugų gavėją
su Viečiūnų skyriaus vidaus tvarkos taisyklėmis.
5. Gyventojai deklaruoja savo gyvenamą vietą Viečiūnų skyriaus adresu.
6. Į įstaigą gyventojas atvyksta su savo asmeniniais higienos ir buities daiktais bei baldais.
Esant poreikiui ir galimybei, Socialinių paslaugų centras paslaugų gavėjus aprūpina
baldais, drabužiais ar kitais daiktais. Asmuo (šeima) su įstaigos administracija susitaria,
kokius asmeninius daiktus jis gali atsivežti ir kaip susitvarkyti savo kambarį, kad jame
būtų patogu ir jauku. Draudžiama atsivežti nesaugią ir netvarkingą buitinę techniką
(įrangą) ir kitus buityje nenaudojamus daiktus.
7. Tarp Socialinių paslaugų centro ir paslaugų gavėjo (jo globėjo, rūpintojo) pasirašoma
socialinių paslaugų teikimo sutartis, kurioje aptariama mokėjimo už socialines paslaugas
dydis ir kitos socialinių paslaugų teikimo sąlygos. Sutartį parengia Viečiūnų skyriaus
vedėjas, pasirašo Socialinių paslaugų centro direktorius.
8. Gyventojai pagal savo galimybes rūpinasi savo buitimi (iš savo pajamų perka maisto
produktus ir gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas pagal atskirus apskaitos
prietaisus, įsigyja būtinus daiktus, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedant
darbuotojui.
9. Viečiūnų skyriaus dienotvarkė yra laisva, leidžianti gyventojui gyventi savo įprastą
kasdieninį gyvenimą kaip ir gyvenant savo namuose. Kiekvienas gyventojas išeidamas ir
sugrįždamas į savo butą privalo rakinti buto ir lauko duris.
10. Draugai bei giminės gali lankyti gyventoją iki 21 valandos, ilgesnis svečiavimosi laikas
įforminamas raštu.
11. Gyventojas iš Viečiūnų skyriaus gali išvykti laikinai (iki 3 mėn. per metus), išskyrus ligos
atveju. Jeigu asmuo išvyksta ilgiau nei 1 dienai, apie tai turi pranešti skyriaus vedėjui
žodžiu. Išvykstant ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu.
12. Skyriuje veikia Gyventojų taryba, kuri kartu su administracijos atstovais aptaria
paslaugų teikimo problemas, tarpininkauja sprendžiant iškilusius ginčus, teikia
pasiūlymus dėl skyriaus veiklos, prižiūri ir reikalauja iš skyriaus gyventojų palaikyti švarą
ir tvarką savo gyvenamuosiuose kambariuose, bendrose patalpose ir Viečiūnų skyriaus
teritorijoje.
13. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga susideda iš informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo
įgūdžių ugdymo ir palaikymo (namų ruošoje, tvarkant piniginę apskaitą, apsiperkant ir
mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus,
bendraujant ir pan.), kitų paslaugų.
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14. Socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugą teikiantis darbuotojas teisės aktų
nustatyta tvarka nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir teikia išvadas
Socialinių paslaugų centro direktoriui.
15. Paslaugą teikiantis darbuotojas tvarko paslaugų gavėjų bylas. Bylos saugomos Viečiūnų
skyriaus vedėjo kabinete.
16. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gali būti nutrauktos
gyventojams, kurie piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais ir (ar) yra agresyvūs, atsisako
gydytis (infekcinių ligų) bei nesilaiko kitų šiame Apraše nustatytų taisyklių.
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms
1. Viečiūnų skyriuje socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas teikiamas socialinės rizikos
šeimoms ir vaikams, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vedėjo sprendimu.
2. Socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo paslaugos teikiamos dienos metu socialinio
darbuotojo kabinete, vaikų dienos centre ir paslaugų gavėjo namuose.
3. Socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo paslauga susideda iš informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir
palaikymo (namų ruošoje, tvarkant piniginę apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius,
planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), kitų
paslaugų.
4. Paslaugos teikimo dažnumas priklauso nuo paslaugų gavėjo socialinių poreikių.
5. Socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugą teikiantis darbuotojas teisės aktų
nustatyta tvarka nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir teikia išvadas
Socialinių paslaugų centro direktoriui.
6. Paslaugą teikiantis darbuotojas tvarko paslaugų gavėjų bylas.
7. Socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo paslaugos gali būti nutrauktos paslaugų
gavėjams, kurie piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais ir (ar) yra agresyvūs, atsisako
gydytis (infekcines, užkrečiamas ligas) bei nesilaiko kitų taisyklių.
Laikinas apnakvindinimas
1. Laikino apnakvindinimo kambaryje apnakvindinamos socialinės rizikos šeimos ir jų
vaikai, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vedėjo sprendimu.
2. Viečiūnų skyriaus darbuotojas pasirašytinai supažindina naujai atvykusį paslaugų gavėją
su Viečiūnų skyriaus vidaus tvarkos taisyklėmis paslaugų gavėjams, gaunantiems laikino
apnakvindinimo paslaugą.
3. Į Viečiūnų skyrių paslaugų gavėjas atvyksta su savo asmeniniais daiktais bei drabužiais.
Esant poreikiui ir galimybei, Socialinių paslaugų centras aprūpina paslaugų gavėjus
drabužiais ar kitais asmeniniais daiktais.
4. Laikino apnakvindinimo trukmė - iki 3 parų, esant poreikiui paslaugos teikimo laikas gali
būti pratęstas.
5. Laikino apnakvindinimo paslauga yra nemokama (taikoma 100 procentų lengvata).
6. Vaikai apnakvindinami tik kartu su vienu iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
7. Paslaugų gavėjai patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, apsiperka), rūpinasi asmenine
higiena, iš dalies padedant Viečiūnų skyriaus darbuotojui.
8. Viečiūnų skyriaus dienotvarkė yra laisva, leidžianti paslaugų gavėjui gyventi savo įprastą
kasdieninį gyvenimą kaip ir gyvenant savo namuose. Kiekvienas paslaugų gavėjas
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9.
10.
11.

12.

13.
14.

išeidamas ir sugrįždamas į laikino apnakvindinimo kambarį privalo rakinti duris.
Draugai bei giminės gali lankyti paslaugų gavėją iki 21 valandos. Priimti svečius ilgiau
kaip 1 dieną draudžiama.
Jeigu paslaugų gavėjas planuoja išvykti anksčiau nei pasibaigė paslaugos teikimo
terminas, apie tai turi raštu pranešti Viečiūnų skyriaus vedėjui.
Laikino apnakvindinimo paslauga susideda iš informavimo, tarpininkavimo ir
atstovavimo, nakvynės suteikimo, minimalios asmeninės higienos organizavimo, kitų
paslaugų.
Socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugą teikiantis darbuotojas teisės aktų
nustatyta tvarka nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir teikia išvadas
Socialinių paslaugų centro direktoriui.
Paslaugą teikiantis darbuotojas tvarko paslaugų gavėjų bylas.
Laikino apnakvindinimo paslaugos gali būti nutrauktos gyventojams, kurie
piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais ir (ar) yra agresyvūs, atsisako gydytis (infekcines
ligas) bei nesilaiko kitų taisyklių.

Viečiūnų skyriuje yra teikiamos šios socialinės paslaugos:
2012 metais apgyvendinimo paslaugas gavo 14 suaugusių asmenų su negalia ir 3 senyvo
amžiaus asmenys. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas gavo 11 socialinės rizikos
šeimų bei 15 vaikų iš socialinės rizikos šeimų dienos užimtumo centre.
Viečiūnų skyriuje socialinės paslaugos paslaugų gavėjams teikiamos nuolat Paslaugų teikimo
dažnumas priklauso nuo esamos situacijos šeimoje, atsižvelgiant į kiekvieno kliento poreikį.
Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintu Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už
socialines paslaugas tvarkos aprašu. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Socialinių
paslaugų centro Viečiūnų skyriaus veiklos nuostatais, teikiamų socialinių paslaugų tvarkos
aprašais, darbuotojų pareigybių aprašymais.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Viečiūnų skyriuje dirba du darbuotojai:
skyriaus vedėjas ir socialinė darbuotoja, teikianti socialinės priežiūros paslaugas socialinės
rizikos šeimoms. Viečiūnų skyriaus darbuotojai įgiję socialinio darbo magistro kvalifikacinį
laipsnį ir turi įgūdžius bendrauti, vertinti problemas bei geba kartu su klientu surasti tinkamus
sprendimo būdus.
Viečiūnų skyrius bendradarbiauja socialinių paslaugų teikimo klausimais su savivaldybės,
Viečiūnų seniūnijos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, policijos, sveikatos priežiūros, įdarbinimo
įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomene. Nuolatos dalyvauja
Druskininkų šeimos paramos centro Viečiūnų miestelyje organizuojamuose užsiėmimuose ir
Viečiūnų bendruomenės rengiamuose renginiuose.
Viečiūnų skyriaus išlaikymo išlaidos - 62,58 tūkst. Lt per metus. Apgyvendinimo savarankiško
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gyvenimo namuose paslaugos teikimo kaina - 52,50 Lt per mėnesį. 100 proc. lengvatos
taikomos asmeniui (šeimai), kuri teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą, arba
asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui)
yra iki 2 VRP. 50 proc. lengvatos taikomos asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos
pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra 2 – 4 VRP. Socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo bei laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos nemokamai.
Taip pat Viečiūnų skyriaus klientams reikalingos transporto, aprūpinimo būtiniausiais daiktais
(drabužiais, avalyne, baldais ir kita) bei techninės pagalbos priemonėmis (neįgaliųjų vežimėliais,
ramentais, tualeto kėdėmis, vaikštynėmis ir kt.) paslaugos.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Savarankiško gyvenimo namų gyventojai nuolat buvo konsultuojamai jiems rūpimais
klausimais, sprendžiamos jų kasdieninės problemos. Bendradarbiauta gyventojų klausimais su
kitomis institucijomis, skatintas gyventojų savarankiškumas, dalyvavimas bendruomeniniuose
renginiuose, rengtos jų darbelių parodos. Pastebėta, kad per pastaruosius metus savarankiško
gyvenimo namų gyventojai tapo atviresni, savarankiškesni, labiau pasitiki savo jėgomis ir
galimybėmis.
Pradėjus teikti apgyvendinimo paslaugas savarankiško gyvenimo namuose, sumažėjo socialinės
globos paslaugų poreikis.
Viečiūnų skyriuje taip pat nuolat buvo dirbama su socialinės rizikos šeimomis - joms teiktos
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo paslaugos.
Dirbant su šeimomis buvo taikomi individualūs ir grupiniai darbo metodai. Grupinių užsiėmimų
metu klientai išsipasakojo, nebijojo kalbėti apie savo problemas ir jų sprendimo būdus.
Suteikus laikino apnakvindinimo paslaugas, buvo užtikrintos saugios mažamečių vaikų
gyvenimo sąlygos.
„Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centre“ šilta, jauki aplinka buvo suteikta 15 vaikų iš
socialinės rizikos šeimų. Dienos centre vaikai rado ramybę ir rūpestį. Kiekvieną dieną jiems
organizuojamos įvairios veiklos (darbelių gamyba įvairiomis technikomis, maisto gamyba,
diskusijos ir kita).

6. Gerosios patirties vertinimas

Darbo sėkmė priklauso nuo darbuotojų išsilavinimo, įgūdžių, žinių ir vertybių. Labai svarbus
profesinis pasirengimas, nusiteikimas ir teigiamas požiūris į darbą. Nuo socialinio darbuotojo
profesionalumo priklauso darbo kokybė. Darbuotojas turi būti atviras kitų poreikiams ir
problemoms, nesavanaudiškas.

82

Viečiūnų skyriaus stipriosios vykdomo darbo pusės yra siekimas skatinti paslaugų gavėjus
pačius dalyvauti sprendžiant savo problemas, didinti atsakomybę siekiant asmeninės gerovės,
nepažeidžiant žmogaus orumo. Didelę reikšmę mūsų darbe atlieka kontakto su klientu
užmezgimas, kuris yra paremtas pasitikėjimu ir pagarba.
Didžiausia problema teikiant paslaugas yra kliento uždarumas ir nenoras priimti pagalbos.
Paslaugų gavėjams reikalingos psichologo konsultacijos, kurios nuolatos būtų teikiamos
Viečiūnų skyriuje. Dėl socialinių įgūdžių stokos ir sveikatos problemų daugumai paslaugų
gavėjų būtų naudingas lankomosios priežiūros darbuotojas, kuris padėtų tvarkytis buityje,
apsipirkti, susimokėti mokesčius už komunalines paslaugas ir kt.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Svarbiausia teigiamas požiūris ir atsidavimas darbui bei žinojimas, kad norint pasiekti teigiamo
rezultato reikės nemažai laiko. Socialiniame darbe, norint pasiekti teigiamų rezultatų, būtina
užmegzti kontaktą su klientu, įgyti jo pasitikėjimą, klientui reikia įrodyti, kad jis yra svarbus ir
reikalingas. Šis darbas reikalauja daug kantrybės ir pastangų tiek iš socialinių darbuotojų, tiek iš
klientų.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Vadovo vardas, pavardė: Asta Aleksienė
Telefonas: 8 (313) 58072
El. paštas: druskininkuspc@gmail.com
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Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo socialinių paslaugų plėtra
1. Gerosios praktikos aktualumas

Antanavo bendruomenė vienija 912 Antanavo seniūnijos gyventojus, iš kurių - 182 (19,96
proc.) sudaro neįgalieji (4 neįgalūs vaikai, 16 sunkaus neįgalumo asmenys, 30 vidutinio
neįgalumo, 7 lengvo ir 125 neįgalūs pensijinio amžiaus asmenys). Seniūnijoje yra 65 vieniši
asmenys, kurie gauna minimalias pensijas, o dėl transporto nepatogumų negali dalyvauti
sociokultūrinėje veikloje, kurią organizuoja Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugija. Daugelis vienišų
asmenų nepriklauso šiai organizacijai ir jokių socialinių paslaugų išskyrus slaugos pašalpą ir
pagal poreikį kompensuojamą techniką, jie negauna. Dalyvauti užimtumo programose, bei
ugdyti sociokultūrines paslaugas Antanavo seniūnijos vieniši asmenys neturi galimybių.
Nuo 2007 metų teikiama skalbimo, prausimosi paslauga;
Nuo 2007 metų veikia vaikų dienos centras „Draugai“;
Nuo 2011 metų vykdome Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektą;
Nuo 2011 metų teikiame karšto maisto paslaugą vienišiems, vienkiemiuose gyvenantiems
asmenims.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - teikti kompleksines poreikiais pagrįstas socialines paslaugas Antanavo seniūnijos
gyventojams.
Uždaviniai:
1. 2006 metais atliktas bendruomenės paslaugų poreikių analizė
2. 2007-2010 metais poreikiais suformuotų paslaugų tiekimas (skalbimas, prausimasis,
vaikų dienos centro veikla)
3. 2008 metais pradėta teikti trumpalaikė socialinė globa ikimokyklinio amžiaus vaikams
4. 2010 metais paslaugų kokybės vertinimo analizė
5. Nuo 2010 metų papildomų socialinių paslaugų plėtra (neįgaliųjų integracija, karštas
maistas į namus)
6. 2013 metais pateiktas savivaldybės socialinių paslaugų plane pasiūlymas pirkti
paslaugas (karštas maistas į namus vienišiems asmenims, pagalba į namus)
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3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Paslauga

Periodiškumas Paslaugos
gavėjai

Finansavimas

Kontrolė

VDC „Draugai“ veikla
(Vaikų maitinimo
organizavimo,
laisvalaikio
organizavimo,
trumpalaikė globa
ikimokyklinio amžiaus
vaikams, socialinių
įgūdžių ugdymo,
informavimo,
konsultavimo,
tarpininkavimo,
minimalios asmeninės
higienos paslaugų
organizavimo ir pan.,
transporto paslaugos,
sociokultūrinės
paslaugos)

5 kartus per
savaitę po 8
val.

25 vaikai

SADM, Kazlų
Rūdos
savivaldybė,
rėmėjai,
Antanavo
bendruomenė

Kas mėnesį
patariama
valdybos
posėdžiuose

Skalbimo, prausimosi

5 kartus per
savaitę po 8
val.

Vidutiniškai Antanavo
4 kasdien
bendruomenė

Informavimo,
konsultavimo,
atstovavimo ir
tarpininkavimo,
sociokultūrinės
paslaugos neįgaliesiems.

5 kartus per
savaitę po 4
val.

20
neįgaliųjų

SADM
Socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektas, Kazlų
Rūdos
savivaldybė

Karšto maisto paslauga
vienišiems asmenims

3 kartus per
savaitę

15 asmenų

2011 m.- SADM
projektas, 2012
m.- VšĮ OSFL
projektas
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4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Savivaldybės darbuotojai tiesiogiai paslaugų teikime nedalyvauja, tik konsultuoja darbuotojus.
Pareigybės: 2 Socialinės darbuotojos, 1 socialinė pedagogė.
Darbuotojai pageidauja kelti kvalifikacija, tačiau tam sąlygų nėra.
Socialiniai partneriai: bendruomenės valdybos nariai, kaimų ir gatvių seniūnai, ūkininkai,
Antanavo seniūnija, Anatanavo mokykla, Antanavo jaunimo klubas „Draugai“.
VDC veiklai metams 33 000 Lt., prausimosi ir skalbimo paslauga mokama - 5 Lt. (4 Lt.
bendruomenės nariams), paslaugos neįgaliesiems metams- 8 000 Lt. karšto maisto paslauga
dalinai apmokama gavėjų, jie mokėjo 2 Lt. likusius 6 lt. asmeniui dengė projektas (2011 metais
SADM, o 2012 metais- VšĮ OSFL projektas).
2006 m. liepos mėn. organizacija nusipirko patalpas, esančias Antanavo dvaro patalpose.
Patalpos priklauso nuosavybės teise. Tai 4 kambarių patalpos (86 m 2) su vandentiekiu, karštu
vandeniu ir kanalizacija, yra įrengtas dušas. 2012 metai iš VšĮ „OSFL projektai“ pagal projektą
įsigijome naują skalbimo mašiną (8 kg.), dujinę viryklę. Iš pajamų gautų už paslaugas ir Kazlų
Rūdos savivaldybės atlikome šildymo sistemos atnaujinimą, o iš Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos lėšų, skirtų vietos bendruomenių paslaugų plėtrai atlikome virtuvės remontą.
Bendruomenės centre yra 8 kompiuteriai su internetu. Bendruomenės centre yra apsaugos ir
priešgaisrinė signalizacija. Norėtume įsigyti transporto priemonę, kad galėtume teikti
transporto paslaugą.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Padidėjo vaikų užimtumas, vaikai neįvykdė teisės pažeidimų, įgijo bendravimo, darbinių ir
praktinių, konfliktų sprendimo įgūdžių, centre vaikai įgijo pasitikėjimo savimi, tapo
atsakingesni, padidėjo jų savivertė. Įvairių socialinių grupių nariams (tame tarpe ir
neįgaliesiems) ne vis vien, kaip kaimas ar miestelis vystysis. Kuo daugiau žmonių susiburs į
įvairius socialinius tinklus, tuo daugiau gims naujų idėjų, minčių, pasiūlymų. Visa bendruomenė
aktyviai dalyvauja organizuojamuose renginiuose, projektinėje veikloje, nebijo atvirai pasidalyti
savo lūkesčiais, teikti pasiūlymus, tartis, kaip įgyvendinti geranoriškumą, ugdyti dvasingumą,
pilietiškumą, geriau suprasti vieniems kitus. Neįgalieji reikalingu ir svarbiu bendruomenės nariu
pasijunta tada, kai savo darbu ir poelgiais padeda kitam. Bendros problemos ir jų sprendimas
labiausiai stiprina bendruomenę. Svarbu įgyvendinti socialinių paslaugų decentralizavimo
principą, kuris yra pagrindas siekiant subalansuotos tobulos socialinių paslaugų sistemos, kuris
siekia išsaugoti kiekvieno žmogaus asmenybės privatumą ir orumą. Tai tokių sąlygų sudarymas,
kad klientai kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose plečiant nestacionares paslaugas kamo
vietovių neįgaliesiems.
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6. Gerosios patirties vertinimas





Bendradarbiavimas tarp įvairių socialinių partnerių;
Nuolatinė stebėsena ir bendruomeniškumas
didžiausia problema - trumpalaikis projektinis finansavimas;
trūkstant lėšų tenka nutraukti paslaugų tiekimą.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Būtina sukurti sąlygas, jog į socialinių paslaugų teikimą būtų įtraukta kuo daugiau
socialinių ekonominių partnerių iš nevyriausybinio ir privatus sektoriaus. Vystant
partnerystės santykius galima pasiekti, teikiamų socialinių paslaugų geresnės kokybės.
Organizuojant socialines paslaugas, kuo daugiau funkcijų turi būti atiduodama vietos
savivaldai, tam kad paslaugos būtų maksimaliai priartinamos prie paslaugų gavėjo
gyvenamosios vietos. NVO iniciatyvumas turėtų padėti vietos valdžios institucijoms
geriau susipažinti su visuomenės poreikiais.
Kaimo bendruomeninė organizacija yra pagrindinė kaimo plėtros dalyvė, nes jai yra
svarbios visos kaimo plėtros dimensijos: ekonominė, aplinkosauginė, kultūrinė ir
socialinė. Teikiant socialines paslaugas kaimo bendruomeninės organizacijos
vadovaujasi socialinių paslaugų ir kaimo plėtros principais, kurie vienas kitą papildo ir
suteikia naują impulsą visoje socialinių paslaugų sistemoje.
Nustačius Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų ekonominius veiksnius bei
atlikus socialinių paslaugų teikimo anketinę apklausą buvo nustatyta, jog Kazlų Rūdos
savivaldybėje socialinių paslaugų netolygus išsidėstymas lemia paslaugų
neprieinamumą kaimo gyventojams. Remiantis atliktu tyrimu būtina plėsti
nestacionarias socialines paslaugas kaimo vietovėse. Savivaldybės socialinės paramos
skyrius turėtų palaikyti ir skatinti glaudesnius ryšius su nevyriausybinėmis
organizacijomis, jas motyvuoti, , konsultuoti ir padėti rengiant socialinius projektus.
Siekiant efektyviai planuoti socialinių paslaugų teikimo organizavimą savivaldybės kaimo
vietovėse, būtina išanalizuoti kiekvienos kaimo teritorijos (vietovės) socialinių paslaugų
infrastruktūrą, t.y. jos apimtis ir struktūrą, funkcionavimo rodiklius (aptarnaujamų
klientų skaičius, darbuotojų skaičius) bei ryšius ir veiklos koordinavimą su kitų paslaugų
sistemomis (švietimo, sveikatos priežiūros).
Atlikta Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų kokybės vertinimo analizė
parodė, kad Antanavo bendruomeninė organizacija teikia socialines paslaugas
atsižvelgdami į gyventojų poreikius. Antanavo bendruomenės atliktas tyrimas ir
parengtas veiklos planas duoda naują impulsą Antanavo bendruomenės veiklai.
Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse SSGG
matrica parengta strategija, kurios pagrindinis tikslas - pasinaudojant ES LEADER
metodo įgyvendinimo teikiamomis galimybėmis, stiprinti socialinių paslaugų
infrastruktūrą ir kaimo bendruomenines organizacijas, jų veiklą nukreipiant į socialinių
paslaugų teikimą.
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8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Kazlų Rūdos savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Antanavo bendruomenė
Vadovo vardas, pavardė: Pirmininkė Reda Kneizevičienė
Telefonas: 8 611 21453
El. paštas: redaknei@gmail.com
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Priklausomybių mažinimo programa Alytaus rajono savivaldybėje
1. Gerosios praktikos aktualumas

Kaime girtavimas yra gana paplitęs. Alkoholizmas skaudžiai paliečia tiek patį susirgusįjį, tiek jo
šeimos narius, tiek visą visuomenę. Ypatingai skaudžias alkoholizmo pasekmes tenka patirti
alkoholiu piktnaudžiaujančių tėvų vaikams. Tai ir jų nepriežiūra, ir skurdas, ir būsto praradimas,
ir patyčios mokykloje. Didžiausia problema, kad šie žmonės dažniausiai nepripažįsta esantys
priklausomi nuo alkoholio, o jeigu ir pripažįsta – dėl skurdo neturi finansinių galimybių ieškotis
pagalbos.
Programa inicijuota remiantis savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinės paramos
skyriaus ir Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro turimais statistiniais
duomenimis, anketinių tyrimų rezultatais, susirinkimų, pokalbių metu surinkta informacija, bei
savivaldybės mero asmenine iniciatyva, kuomet 2011 m. dviems savivaldybės gyventojams
savo asmeninėmis lėšomis padengė vieną iš medicininių paslaugų.
Alytaus rajono savivaldybėje nesaikingo alkoholio vartojimo ir priklausomybės nuo alkoholio
problema yra labai aktuali. Rajone iš 131 socialinės rizikos šeimos 80 (61 proc.) šeimų į
socialinės rizikos šeimų sąrašą įrašytos dėl girtavimo. Jose auga 193 vaikai. Daugelis jų nėra
visiškai beviltiškos, tačiau joms reikia pagalbos ir palaikymo iš šalies.
Didesnė pusė priklausomų asmenų socialiniam darbuotojui, seniūnui yra įvardinę savo norą
gydytis nuo priklausomybės, tačiau visi įvardino bent vieną iš trukdžių siekti pagalbos:
 informacijos trūkumas (nežino, kur kreiptis specializuotos pagalbos);
 finansinės problemos (neturi pinigų nuvažiuoti iki specialisto, arba neturi pinigų
mokamai medicinos pagalbai priklausomybės gydymui);
 kitos priežastys (trūksta artimųjų palaikymo, paskatinimo ir kt.).
Bendraujant su keliomis savivaldybėmis, kurios yra bandę specializuoto gydymo nuo
alkoholizmo paslaugą apmokėti iš trumpalaikių projektų, vienkartinių pašalpų ar skiriant
socialinę pašalpą nepinigine forma (apmokant asmenų gydymosi nuo priklausomybių ligų
išlaidas), paaiškėjo, kad toks finansavimo modelis nėra veiksmingas. Trūko nuoseklumo,
viešumo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo.
Programa skirta Alytaus rajono socialinės rizikos šeimoms bei asmenims, nesaikingai
vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo. Gydytojo psichiatro konsultacija ir
priežiūra Lietuvoje yra nemokama, tačiau medikamentų kompensacijos mechanizmas, taip pat
tokios perspektyvios gydymo metodikos, kaip Minesotos programa, gydymas
sensibilizuojančiais vaistais yra mokamos arba kompensacijos mechanizmas yra
nepakankamas, kad būtų prieinamas ir mažas pajamas turintiems asmenims arba socialinės
rizikos šeimoms.
Programos esmė – suteikti specializuotą pagalbą bei tikslinę socialinę pagalbą priklausomybės
ligomis sergantiems Alytaus rajono gyventojams ir jų šeimos nariams.
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Programa vykdoma 12 mėn.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas – sukurti pagalbos sistemą asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį arba
priklausomiems nuo jo ir jų šeimoms, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti socialinius
įgūdžius bei padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką.
Uždaviniai:
 šviesti ir informuoti visuomenę apie priklausomybių mažinimo galimybes;
 individualus darbas su tiksline grupe;
 specializuotos pagalbos suteikimas siekiant atsisakyti priklausomybės nuo alkoholio;
 pagalbos tęstinumo užtikrinimas.

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Galima išskirti šiuos programos etapus:
 Socialinio darbuotojo darbas su šeima. Įkalbėjimas atsisakyti priklausomybės ir
palydėjimas pas gydytoją psichiatrą (I-ame asmens sveikatos priežiūros lygyje).
Kenčiančio nuo priklausomybės motyvavimas ieškoti pagalbos, kreiptis
profesionalios medicininės pagalbos. Darbas su kitais šeimos nariais, įkalbant juos taip
pat prisidėti prie piktnaudžiaujančio alkoholiu motyvavimo.
 Gydytojo psichiatro konsultacija Gydymo planas. Rekomenduojamas gydymo būdas.
Gydytojas psichiatras, įvertinęs specialaus gydymo metodo poreikį, pacientui pačiam
prašant įrašo rekomendaciją. Tarp rekomenduojamų gydymo ar reabilitacijos formų,
kurių valstybė negali kompensuoti, tačiau jos gali būti naudingos sukančiajam blaivybės
keliu, gali būti: medikamentai, implantai, “Torpeda”, kodavimas ar Minesotos
programa.
 Specializuotos pagalbos, paramos suteikimas. Socialinis darbuotojas teikia paraišką
savivaldybės gydytojui dėl rekomenduotos ir reikalingos paslaugos – gydymo metodo
pirkimo. Savivaldybės gydytojas organizuoja paslaugos ar medikamentų pirkimą.
 Pagalbos tęstinumo užtikrinimas. Socialinis darbuotojas stebi šeimą, teikia socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.
Taip pat „programos rėmuose“ numatyta ir vyksta seniūnų, socialinių darbuotojų mokymai,
aptarimai, „supervizijos“.
Programa vykdoma ištisus metus.
Per 2012 metus iš programos buvo finansuota 52 asmenų gydymas nuo alkoholizmo.
Savivaldybės gydytojas – programos koordinatorius, su kuriuo tiesiogiai bendradarbiauja
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seniūnai, socialiniai darbuotojai. Atsiradus poreikiui, t. y. seniūnas ar socialinis darbuotojas
informuoja, kad seniūnijoje yra žmogus, norintis gydytis nuo priklausomybės. Savivaldybės
gydytojas tiesiogiai arba per socialinį darbuotoją, bendrauja su šiuo asmeniu, konsultuojančiu
gydytoju I-iame asmens sveikatos priežiūros lygyje ir esant poreikiui organizuoja asmens
nuvežimą į specializuotą gydymo įstaigą mokamos gydymo paslaugos suteikimui. Už suteiktas
paslaugas pagal sutartį apmoka savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Savivaldybės gydytojas atsakingas už programos vykdymą ir įgyvendinimą, programos
koordinavimą, informacijos, statistikos apibendrinimą ir pan.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Programos įgyvendinime dalyvauja 27 darbuotojai: visų seniūnijų seniūnai (11), socialiniai
darbuotojai (11), vaiko teisių apsaugos skyriaus (3), socialinės paramos skyriaus (2)
darbuotojai.
Pirminiame etape pakanka bazinių – esminių socialinio darbuotojo įgūdžių, tačiau įpusėjus
programą atsirado poreikis didinti specialiuosius darbuotojų įgūdžius, tokius, kaip parama
priklausomybe sergančiųjų asmenų šeimos nariams, atkryčio mechanizmas ir pirminė
intervencija, pagalba atkryčio metu ir pan..
Į programos vykdymą be jau minėtų savivaldybės administracijos (seniūnijos) darbuotojų
aktyviai kai kuriose seniūnijose įsitraukė bendruomenės, mokyklų administracija, atskiri
pavieniai asmenys.
Vidutiniškai išlaidos 1 asmeniui – 230 Lt.
Specialios įrangos, priemonių programos vykdymui nereikia. Pavežėjimo paslaugai reikalingas
transportas.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Programoje dalyvavo 52 rajono gyventojai: nuo 24 iki 56 metų amžiaus. Panašus skaičius vyrų
ir moterų. Tik trečdalis dalyvavusiųjų programoje patyrė atkrytį, kiti sėkmingai kovoja su savo
priklausomybėmis. Didžioji dalis sėkmingų atvejų gali būti apibūdinami kol kas tik subjektyviais
potyriais, bendraujant su žmonėmis: džiaugiasi, į šeimą „sugrįžo“ žmona su vaikais, „kaimynai
vėl kviečia į talkas“, „užsidengiau šiltnamį“, ‚prisivežiau malkų“, „susidėjau dantis“, „aplankė
vaikai, anūkai“ ir pan. 4 asmenys pradėjo dirbti. Vienai šeimai grąžinti vaikai. Manoma, kad dėl
dalyvavimo programoje iš 3 – 5 šeimų vaikai nepaimti.
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6. Gerosios patirties vertinimas




savivaldybės vadovų, savivaldybės tarybos narių pritarimas ir
parama bei
Priklausomybių mažinimo programos, kaip prioritetinės, akcentavimas.
komandinis darbas (seniūnijos, savivaldybės administracija, artima sergančiojo aplinka);
aktyvus socialinio darbuotojo seniūnijoje darbas;

Iškilusios rizikos ir problemos:
 trūksta įgūdžių ir specializuotų žinių kai kuriems socialiniams darbuotojams
priklausomybės - kaip ligos, gręsiančio atkryčio valdymo srityse;
 trūksta specializuotos pagalbos „gyvenamojoje vietoje“ po gydymo (AA klubų trūkumas,
darbo, veiklos trūkumas ir pan.);
 iš dalies neigiama visuomenės nuomonės (pvz. „neverta dėl jų prasidėti“, „kaip gėrė
taip gers“ ir pan.)

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms




Programai įgyvendinti nereikia daug lėšų.
Vykdant šią veiklą ypatingai svarbu komandinis darbas.
Nesitikėti greito rezultato.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybė
Vadovo vardas, pavardė: Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas
Telefonas: 8 315 55 530
El. paštas: sekretore@arsa.lt
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Darbas su socialinės rizikos šeimomis rizikos šeimomis Pasvalio rajone
1. Gerosios praktikos aktualumas

Numatytos valstybinės dotacijos socialinėms paslaugoms, kai kurioms asmenų grupėms
įpareigojo Pasvalio rajono savivaldybę kurti efektyvesnę šių paslaugų teikimui reikalingą
infrastruktūrą. Nuo 2007 m. sausio 1 d., vykdant Socialinių paslaugų įstatymo nuostatas
Savivaldybės administracijos seniūnijose pradėjo dirbti 11 socialinių darbuotojų darbui su
socialinės rizikos šeimomis. Etatai finansuojami iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos savivaldybės biudžetui. Jie teikia socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos
šeimoms.
Pasvalio rajono savivaldybės Socialinių paslaugų plane vienu iš socialinių paslaugų poreikius
sąlygojančiu veiksniu išskiriame socialinę riziką Teisės aktų nustatyta tvarka rajone įregistruota
242 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 609 vaikų. Seniūnijose įregistruoti 122 suaugę
socialinės rizikos asmenys. Be tėvų globos likusių vaikų 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 151, iš jų
60 nustatyta laikinoji globa, 91 – nuolatinė globa. Rajone 64 globėjai savo šeimose globoja 95
tėvų globos netekusius vaikus. Globa (rūpyba) institucijose nustatyta 45 vaikams. Socialinės
rizikos šeimų skaičius nežymiai mažėja, bet sudėtingėja socialinės problemos jose. Vyrauja
nedarbas, dažnai girtaujama ar kitaip svaiginamasi, nuolat kyla buitiniai konfliktai, smurtas.
Šeimyninių santykių nestabilumas daro įtaką šiose šeimose augantiems vaikams – jie neturi
tinkamų sąlygų pozityviai socializacijai. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialinės rizikos
šeimoms seniūnijose yra vienas iš pagrindinių veiksnių šioms problemoms mažinti.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - pateikti Socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimo praktiką socialinės
rizikos šeimoms Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijose.
Kad būtų užtikrintas visuose Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijose teikimų
socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms vienodas teikimas, administravimas ir kontrolė,
bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, 2008 m. birželio 30 d. Savivaldybės taryboje buvo
patvirtintas Socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos asmenims (šeimoms) tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas). Šio Aprašo nauja redakcija Savivaldybės taryboje patvirtinta 2011 m. kovo
30 d.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais buvo patvirtinta:
 Dokumentų formos, kurias, vadovaudamiesi Aprašu, turi pildyti seniūnijose dirbantys
socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis.
 Socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms
ir jų vaikams vertinimo kriterijų aprašas.
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3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Apraše nustatyta, kad socialinės rizikos šeimoms teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros
paslaugos. Bendrosios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,
transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
Socialinės priežiūros paslaugos. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas: kasdienio gyvenimo
įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant
parduotuvėse ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint
vaikus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (savarankiškas patalpų ir aplinkos
tvarkymas ir pan.), kitos paslaugos, reikalingos asmens (šeimos) savarankiškumui palaikyti.
Siekiant suvienodinto teikiamų paslaugų periodiškumą Apraše buvo nustatytos 8 kategorijos
socialinės rizikos šeimų, įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą:
1. dėl girtavimo, psichotropinių medžiagų vartojimo;
2. dėl priklausomybės nuo azartinių žaidimų;
3. dėl socialinių įgūdžių stokos, dėl negebėjimo tinkamai rūpintis vaiku;
4. dėl psichologinės, fizinės ar seksualinės prievartos prieš vaikus;
5. valstybės skiriamą paramą naudoja ne vaiko interesams;
6. vaikui nustatyta laikinoji globa;
7. teismo sprendimu tėvams laikinai apribota tėvų valdžia ir vaikui nustatyta nuolatinė
globa;
8. dėl kitų priežasčių.
Socialinės rizikos šeimų kategorijas skirstome į tris lygius:
I lygis – vidutinės socialinės rizikos šeima – iki 15 balų (lankymosi dažnumas ne mažiau
kaip 2 kartai per mėnesį). Poreikiai tenkinami skiriant socialinės priežiūros paslaugas;
II lygis – padidintos socialinės rizikos šeima – nuo 16 iki 50 balų (lankymosi dažnumas ne
mažiau kaip 3 kartai per mėnesį). Poreikiai tenkinami skiriant socialinės priežiūros paslaugas;
III lygis – didelės socialinės rizikos šeima – 51 iki 95 balų (lankymosi dažnumas ne mažiau
kaip 4 kartai per mėnesį). Poreikiai tenkinami skiriant socialinės priežiūros paslaugas.
Paslauga per 2012 m. buvo teikiama 240 šeimoms ir 613 vaikų, augančių šiose šeimose.
Vidutiniškai vienam darbuotojui tenka 20 šeimų, iš jų vidutinės rizikos 94, padidintos 86,
didelės 60. Per mėnesį vidutiniškai šeimoje apsilankoma iki 4 kartų.
Paslaugos socialinės rizikos šeimoms yra nemokamos.
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) dėl socialinių paslaugų
gavimo kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos seniūniją, užpildydamas prašymą– paraišką
socialinėms paslaugoms gauti
Socialinės rizikos asmens socialinių paslaugų poreikį nustato ir jį iš naujo įvertina Savivaldybės
administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai. Šeimos socialinių paslaugų poreikis, socialinių
paslaugų teikimo laikotarpiu ar pasikeitus aplinkybėms, ne rečiau kaip kartą per metus, iš naujo
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įvertinamas atsižvelgiant į Seniūnijos komisijos, sudarytos Administracijos direktoriaus
įsakymu, išvadas.
Į Seniūnijos komisijos sudėtį gali būti įtraukiami aktyvūs bendruomenių nariai, nevyriausybinių
organizacijų atstovai, policijos, ugdymo įstaigų, sveikatos priežiūros darbuotojai ir kiti asmenys.
Nustačius asmeniui (šeimai) socialinių paslaugų poreikio tenkinimą socialinės priežiūros
paslaugomis, dokumentai dėl sprendimo priėmimo skirti socialines paslaugas pateikiami
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui
Sprendimas dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) priimamas per 14
kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, išimtinais atvejais – per 3 darbo dienas
seniūnijos socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį,
teikimu. Duomenys vedami į Socialinės paramos informacinę sistemą kaip kontroliuojama
darbų kokybė.
Socialinės priežiūros paslaugų kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Socialinės paramos
ir sveikatos skyriaus specialistas, vykdantis šių paslaugų administravimo funkcijas,
vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu tvarkos aprašu.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms organizavime ir teikime dalyvauja 14 darbuotojų:
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 1 specialistas;
Seniūnijose – 13 darbuotojų (dviejose seniūnijose po 0,5 etato, 11 etatų finansuojama iš
valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui, 1 iš Savivaldybės
biudžeto).
Socialinių darbuotojų pareigines instrukcijos Savivaldybės nustatyta tvarka tvirtina seniūnijos
seniūnas, suderinęs su Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi. Socialinio darbuotojo
pagrindinės pareigos yra nustatytos Apraše, kurias ir pateikiame:
Seniūnijos socialinis darbuotojas:
1. gavęs raštišką VTAS informaciją apie šeimos įrašymą į apskaitą nustato šeimos
socialinių paslaugų poreikį, surašo Duomenų apie šeimą lapą ir užpildytas formas
pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau –
Socialinės paramos ir sveikatos skyrius) specialistui, atsakingam už socialinio darbo su
socialinės rizikos šeimomis administravimą;
2. kompleksiškai įvertindamas šeimos socialinę padėtį, nustato šeimos rizikos lygį, kuris
apsprendžia socialinės paslaugos rūšį ir jų teikimo dažnumą;
3. dalyvauja pervertinant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
4. teikia rašytinę informaciją VTAS dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo į apskaitą;
5. gavęs sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, sudaro sutartį su socialinės rizikos
šeima, kuri peržiūrima kas pusę metų ir įvertinami pasiekti tikslai bei uždaviniai;
6. teikia šeimai bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas;
7. informuoja VTAS apie sutarties sudarymą;
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8. inicijuoja šeimos socialinio poreikio pervertinimą, organizuoja seniūnijos komisijos
posėdį. Komisijos posėdžiai protokoluojami;
9. po šeimos socialinių poreikių pervertinimo komisijoje, teikia rašytinę informaciją VTAS
dėl šeimos išbraukimo iš apskaitos;
10. pildo lankymosi socialinės rizikos šeimose tvarkaraštį;
11. analizuoja lankymosi socialinėse rizikos šeimose rezultatus ir kas ketvirtį pateikia savo
išvadas, siūlymus Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistui, atsakingam už
socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis administravimą;
12. kartą per metus pateikia duomenis apie socialinės rizikos šeimas VTAS ir Socialinės
paramos ir sveikatos skyriui.
Reikalingi įgūdžiai: profesionalumas, žmoniškosios darbuotojo vertybės pareigingumas,
dalykiškumas, darbštumas, gebėjimas bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais, darbuoto
požiūris į tuos asmenis, su kuriais jis dirba.
Socialiniai partneriai: seniūnijų socialiniai darbuotojai bendradarbiauja su Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistais, policija, vaikų globos namų
pedagogais ir socialiniais darbuotojais, mokyklų pedagogais bei kitų socialinių paslaugų įstaigų
darbuotojais, sveikatos priežiūros įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis
organizacijomis.
Išlaidos paslaugai per metus, vidutinė paslaugos kaina 1 žmogui per mėn.: vidutinė paslaugos
kaina šiai paslaugai neskaičiuojama. Žinomas tik darbo užmokesčio fondas. Transporto, darbo
vietos išlaikymo išlaidos seniūnijose atskirai socialiniams darbuotojams neišskiriamos.
Techninės priemonės: socialiniams darbuotojams 10 seniūnijų 2007 m. pabaigoje buvo nupirkti
nauji automobiliai, mobilieji telefonai. Joniškėlio miesto seniūnijos darbuotojai automobilis
nenupirktas dėl mažos teritorijos.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Socialiniams darbuotojams bendradarbiaujant su mokyklomis socialinės rizikos šeimų vaikų
įtraukiami į mokyklos, dienos centrų užklasines veiklas. Per 2012 m. iš socialinės rizikos šeimų
įskaitos buvo išbraukta net 14 šeimų, kurios sugebėjo pakeisti savo gyvenimo būdą. Per
vėlyvesnį laikotarpį tokie išbraukimo atvejai būdavo 2-3.

6. Gerosios patirties vertinimas

Darbuotojų profesionalumas, nėra darbuotojų kaitos, darbuotojų noras kelti kvalifikaciją.
Socialiniams darbuotojams nereikia taikytis prie bendro seniūnijos transporto jiems skirtais
automobiliais naudojasi jie patys. Reikiamas darbuotojų išsilavinimas: 6 socialiniai darbuotojai
yra baigę aukštąjį universitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą, 7 – aukštąjį
neuniversitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą. 7 iš jų yra atestuoti jiems

96

suteiktos Socialinio darbuotojo kvalifikacinės kategorijos
Stipriosios pusės: taikoma vieninga Savivaldybėje socialinių paslaugų teikimo ir administravimo
metodika (Aprašas). Galima vienodai vertinti paslaugų teikimo rezultatus, lyginti juos tarp
seniūnijų. Socialiniai darbuotojai nustatytus pildyti dokumentus, pradėjo pildyti profesionaliau,
lyginant su darbo pradžia. Todėl sukauptą medžiagą apie šeimą gali panaudoti teismuose ar
kitose institucijose vertinant pagalbos šeimai mastą. Socialinės rizikos šeimos, žinodamos, kad
visi pastebėjimai apie jų gyvenimo būdą yra užrašomi, turi galimybę keistis. Patys tvirtina tai
savo parašu. Ypač pagerėjęs bendradarbiavimas su policija ir VTAS. Rengiami bendri reidai, jų
rezultatai aptariami seniūnijos komisijų posėdžiuose.
Ateityje reiktų gerinti bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros specialistais. Socialiniai
darbuotojai kartais susiduria su jų neigiamu požiūriu į socialinės rizikos asmenis, į alkoholizmą
nežiūrima kaip į ligą. Gerinti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, rengti bendrus
susitikimus.
Iškilusios rizikos ir problemos: kaimo bendruomenių požiūris į socialinę riziką, noras greito
pokyčio rezultato. Kartais nepagrįsta socialinių darbuotojų kritika jų darbo atžvilgiu. Socialiniai
darbuotojai, atžvelgiant į saugos darbe ir darbo santykių teisinį reguliavimą, negali turėti
lanksčių darbo grafikų: lankytis šeimose po darbo, negali turėti savigynos priemonių

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Patvirtinus Aprašą svarbu vykdyti jo įgyvendinimo kontrolę, įrodyti socialiniams darbuotojams,
kad patvirtintus dokumentus reikia pildyti labai informatyviai ir profesionaliai, kad sukaupta
medžiaga joms gali padėti rengiant išvadas apie šeimas teismams, pildomi dokumentai bus kaip
drausminanti priemonė socialinės rizikos šeimoms, nes jie turi juos pasirašyti. Informuoti
visuomenę apie šį darbą, tam kad suprastų, jog šiame darbe greito rezultato laukti negalime.
Reikalauti iš darbuotojų profesionalumo.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Pasvalio rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Vadovo vardas, pavardė: Ramutė Ožalinskienė
Telefonas: (8 451) 54 108
El. paštas: parama@pasvalys.lt
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Pagalba socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams Elektrėnų SPC
Vievio vaikų dienos centre
1. Gerosios praktikos aktualumas

Elektrėnų savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, daug socialiai pažeidžiamų, įvairių materialinių
ir psichologinių problemų turinčių šeimų, kurios nesugeba prisitaikyti prie visuomenei priimtinų
gyvenimo sąlygų, kuriose stokojama vaikų priežiūros ir ugdymo įgūdžių, nepatenkinami
būtiniausi vaiko poreikiai. Dažnai tokių šeimų vaikai turi žemą savęs vertinimą, greičiau
pasiduoda gatvės įtakai bei patenka į policijos akiratį. Daugelis minėtų šeimų tėvų menkai
išsilavinę, turi priklausomybių, prasta šių šeimų socialinė ir materialinė padėtis.
2013 m. sausio 1 d. duomenimis į Elektrėnų sav. socialinės rizikos šeimų apskaitą įtrauktos 132
šeimos. Šiose šeimose auga 228 vaikai. Vievio seniūnijoje – 41 socialinės rizikos šeima, jose –
72 vaikai.
2012 metais Elektrėnų savivaldybėje užregistruota 401 nusikaltimo atvejis, iš jų 18 nusikaltimų
padarė nepilnamečiai, 14 – 18 m. amžiaus nedidelio chuliganizmo atvejų – 10, smulkių
vagysčių 1 atvejis.
Vievio policijos nuovados duomenimis Vievio seniūnijoje yra užregistruota tiek nepilnamečių
nusikalstamumo atvejų: 2000 m. - 12, 2001 m. – 24, 2002 m. – 10, 2003 m. – 6, 2004 m. - 18,
2005 m. – 4, 2006 m. - 7, 2007 m. - 3, 2008 m. – 15, 2009 m. - 8, 2010 m. - 15 m, 2011 m. - 25,
2012 m. – 7.
Grėsmingu socialiniu reiškiniu tampa tai, kad vaikai ir jaunimas vis dažniau vartoja
priklausomybę sukeliančias medžiagas, kurios nelegaliai parduodamos gatvėse, pramogų
vietose. Dažnai pasitaiko fizinės ir psichologinės prievartos, smurto prieš vaikus atvejai
šeimose, mokyklose ir jų prieigose. Kasmet blogėja mokinių sveikatos rodikliai, gausėja regos,
laikysenos sutrikimų ir stuburo iškrypimų turinčių mokinių.
Elektrėnų socialinių paslaugų centras (toliau ESPC) įsteigtas 2000 m. Nuo pat įkūrimo pradžios
įstaigos darbuotojai dirba su socialinės rizikos šeimomis ieško įvairių darbo metodų ir būdų,
kaip padėti šeimoms įveikti socialinius, materialinius, psichologinius sunkumus ir apsaugoti
vaikus nuo pavojų, kylančių, gyvenant nesaugioje socialinės rizikos aplinkoje, neskatinančioje
sveiko ir produktyvaus asmenybės augimo ir vystymosi. Viena efektyviausių priemonių
sprendžiant anksčiau minėtas problemas yra vaikų dienos centrų veikla.
ESPC padalinys Vievyje yra Vievio vaikų dienos centras, kuriame teikiamos socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugos. Pagrindinė grupė – Vievio seniūnijoje (mieste ir aplinkiniuose
kaimuose) gyvenančios socialinės rizikos ir nepasiturinčios, socialiai pažeidžiamos šeimos, jose
augantys vaikai. Tenkinami jų socialiniai, saugumo, saviraiškos, savivertės ir kt. poreikiai.
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2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - sudaryti socialinės rizikos bei kitose socialiai pažeidžiamose šeimose augantiems
vaikams sąlygas, ugdančias jų socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą, pilietiškumą, saviraišką,
gebėjimus ir polinkius; kurti saugią ir sveiką socializacijos aplinką, siekiant išvengti socialinės
rizikos veiksnių plitimo vaikų tarpe, ugdyti vaikų psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos
veiksniams; įgalinti šeimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas, gerinti tarpusavio
santykius, pasitikėjimą ir atsakomybę.
Uždaviniai:
 Teikti socialines, ugdymo, užimtumo, buitines, kultūrines bei psichologo paslaugas
vaikams iš socialinės rizikos ir kitų socialiai pažeidžiamų šeimų.
 Tenkinti minėtų vaikų socialinius, psichologinius, emocinius ir kitus poreikius.
 Didinti vaikų užimtumą, sudaryti sąlygas įvairiapusiam vaiko asmenybės lavinimui,
plėtoti sportinę, kultūrinę, meninę veiklą, propaguoti sveiką gyvenseną.
 Mokyti vaiką atlikti pareigas ir būti atsakingam už savo poelgius šeimoje, mokymo bei
auklėjimo įstaigose, darbe ir socialinėje aplinkoje.
 Skatinti šeimą užtikrinti pilnavertį vaiko socialinį funkcionavimą visuomenėje.
 Mažinti neigiamą socialinės aplinkos įtaką, įvairius kriminogeninius procesus ir
reiškinius, turinčius įtakos vaiko asmenybės deformacijai ir jo nusikalstamam elgesiui.
 Organizuoti ir nuolat tobulinti veiklą, užkertančią kelią tabako, alkoholio, narkotikų,
psichotropinių medžiagų vartojimui.
 Teikti konsultacijas, pagalbą šeimoms, sprendžiant vaikų auklėjimo, tarpusavio santykių
bei kitas socialines bei psichologines problemas.

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Teikiamos paslaugos Vievio vaikų dienos centre:
 maitinimo organizavimas;
 socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas, pamokų ruoša, meno, sporto,
maisto ruošos, kompiuterinio raštingumo būreliai, darbinė, sportinė veikla, kultūriniai
renginiai);
 darbinių ir higieninių įgūdžių ugdymas;
 aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos;
 transporto paslaugos;
 švietėjiška veikla: paskaitos, diskusijos;
 pažintinė veikla: ekskursijos, turistiniai žygiai;
 grupinė ir individuali psichologinė pagalba vaikams ir šeimoms, savitarpio pagalbos gr. ;
 intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis: pagalba, sprendžiant šeimų socialines
problemas (skurdo, nedarbo, smurto ir pan.), šeimų konsultavimas, informavimas,
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tarpininkavimas, lankymas,
tarpininkavimas nukreipiant dėl priklausomybių ligų gydymo.

Vievio vaikų dienos centro darbuotojai dirba komandoje su kitais specialistais: socialiniais
darbuotojais darbu ir su socialinės rizikos šeimomis, psichologu, Vaiko teisių apsaugos skyriaus,
policijos, ugdymo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais ir kt. Vyksta tarpžinybiniai
susitikimai, atvejų aptarimai.
Minėtos paslaugos Vievio VDC teikiamos kiekvienam klientui (šeimai, vaikui) pagal jo poreikį,
darbo dienomis 8.00 – 19.00 val.
Šiuo metu Vievio vaikų dienos centro paslaugomis naudojasi 41 vaikas iš 27 šeimų. Per 2012 m.
VDC lankė 53 vaikai iš 36 šeimų.
Vievio vaikų dienos centro socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos
socialinės rizikos ir nepasiturinčioms šeimoms, kurių vaikams būtina priežiūra ir ugdymas
dienos metu, po pamokų ar atostogų metu. Socialinės rizikos šeimos už paslaugas nemoka.
Kitoms šeimoms, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2 VRP – paslaugos
nemokamos. Jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį viršija 2 VRP – paslaugos mokamos: už
maitinimo paslaugas pagal įstaigoje patvirtintas kainas, bet ne didesnes kaip nustatyta atskiru
Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu; už ugdymo priemones – 10 Lt/mėn.; už papildomas
paslaugas ir komunalines išlaidas – 2 Lt/d. Mokestis už maitinimo, papildomas paslaugas ir
komunalines išlaidas skaičiuojamos proporcingai suteiktų paslaugų trukmei.
Darbų kokybės kontroliavimas: paslaugos šeimai teikiamos pagal savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus specialistų įvertintą paslaugų poreikį, sprendimą dėl paslaugų
teikimo priima savivaldybės Asmenų nukreipimo į socialinių paslaugų įstaigas komisija, o
pasirašo socialinės paramos skyriaus vedėjas. ESPC su šeima dėl paslaugų teikimo pasirašo
sutartį. Veikla organizuojama pagal ESPC direktoriaus patvirtintą metinį vaiklos planą.
Darbuotojai rengia organizuojamų būrelių metinius planus, renginių scenarijus, darbotvarkes,
kas mėnesį direktoriui ir savivaldybės administracijai teikiami vaikų lankomumo žiniaraščiai,
rengiamos ir teikiamos pusmečių ir metų ataskaitos.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Vievio VDC paslaugų teikime ir organizavime dalyvauja – šie darbuotojai: Vievio VDC vadovas,
socialinis darbuotojas darbui su vaikais ir jų šeimomis, socialinis darbuotojas vaikų užimtumui,
valytojas, vairuotojas. Su šeimomis dirba ir ESPC psichologas, socialiniai darbuotojai darbui su
socialinės rizikos šeimomis (valst. finansuojami etatai), taip pat kasmet teikiamas ir SADM
finansuojamas VDC projektas, kurio lėšomis įdarbinami užimtumo specialistai (muzikos, meno,
sporto ir kt. būrelių veiklai organizuoti). Veiklą administruoja kitas ESPC personalas
(direktorius, finansininkas ir kt.). Į veiklą įtraukiami savanoriai.
Darbuotojų įgūdžiai – bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, informacijos kaupimo ir
vertinimo, empatijos, tolerancijos, taktiškumo, gebėjimo spręsti konfliktus ir pan.

100

Partneriai: Vievio seniūnija, gimnazija, pradinė mokykla, meno mokykla, biblioteka, kultūros
centras, Vievio šv. Onos parapija, Elektrėnų sporto mokykla, šv. Jono brolių Vilniaus
vienuolynas, Paparčių Aušrinės Marijos vienuolynas, Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas
(JAUPRA), Jaunimo mainų agentūra, Labdaros fondas „Šalpa“ ir kt.
Išlaidos vienam vaikui VDC per 2012 metus – 4826 Lt, per mėn. - 402 Lt.
Vievio VDC įsikūręs dviejų aukštų gyvenamojo namo tipo pastate, 308,87 kv. m patalpose. Prie
pastato yra 1245 kv. m. kiemas, kuriame įrengta krepšinio aikštelė. Pastate yra baldai, virtuvės
įranga ir kitos priemonės, reikalingos veiklai užtikrinti. 4 kompiuteriai, skirti vaikų
kompiuteriniam raštingumui ugdyti. Laisvalaikio laidimui yra televizorius, bibliotekėlė, stalo
žaidimai, dviračiai, riedučiai, treniruokliai, slidės, pačiūžos, stalo teniso ir kitas sporto
inventorius. Taip pat yra kopijavimo aparatas, galimybė naudotis telefono fiksuotu bei
mobiliuoju ryšiu, faksu, internetu. VDC vaikai ir darbuotojai naudojasi Elektrėnų socialinių
paslaugų centro dviem automobiliais, vienas iš jų yra 9 vietų.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Vievio seniūnijos kaimų vaikai, gyvenantys socialinės rizikos, socialiai pažeistose šeimose
išmoko savo laisvalaikį praleisti turiningai, savarankiškai jį organizuoti, įgijo daugiau sveikos
gyvensenos, pozityvaus bendravimo įgūdžių. Sistemingas socialinės rizikos šeimų lankymas,
konsultavimas, socialinių įgūdžių ugdymas įpareigojo šias šeimas reguliariai tvarkyti savo buitį,
rūpintis vaikų auklėjimu bei lavinimu.
Bendros išvykos, renginiai sustiprino vaikų, vaikų dienos centro darbuotojų ir tėvų tarpusavio
ryšius ir pasitikėjimą, praplėtė akiratį, ugdė pilietiškumą ir kt.
Įvairių sričių specialistų pagalba, diskusijos bei paskaitos apie nusikalstamumą, žalingų įpročių
žalą žmogui bei visuomenei, sveiką gyvenseną, bendradarbiavimą su socialine aplinka skatino
šeimas, vaikus ugdyti pozityvų požiūrį į gyvenimą, siekti teigiamų pokyčių savo gyvenime.
Grupiniai užsiėmimai su psichologu bei individualios konsultacijos padėjo spręsti asmenybės,
tarpusavio santykių, kitas psichologines problemas. Savitarpio pagalbos grupę lankę socialinės
rizikos šeimų tėvai įgijo daugiau pasitikėjimo, drąsos, išmoko įvardyti ir viešai pasakyti savo
problemas, išgirstą informaciją, įgytas žinias pritaiko auklėdami savo vaikus, bendraudami
tarpusavyje, kovodami su priklausomybėmis. Įspūdžiai, patarimai, išgirsti iš panašaus likimo
žmogaus labiau veikia ir sujaudina. Grupėse tėvai jaučiasi „savi“ ir stengiasi vieni kitiems
padėti.
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6. Gerosios patirties vertinimas

Darbo sėkmę lemia - vertybės, intelektas, profesinės žinios ir gebėjimai, motyvacijos veiksniai,
geros darbo sąlygos, sėkmingas mikroklimato formavimas, darbuotojų tarpusavio santykiai,
komandinis darbas ir pan.
Stipriosios vykdomo darbo pusės – skatinami socialiniai pokyčiai, žmonių santykių problemų
sprendimas, stiprinama vaikų ir jų šeimos narių gerovė.
Manoma, kad trūksta komandinio darbo tarp institucijų koordinavimo ir rezultatų vertinimo,
reikalingos darbuotojų supervizijos, mokymai.
Rizikos ir problemos: nuolat susiduriama su šeimomis, kurioms trūksta motyvacijos, socialinių,
tėvystės ir kt. gyvenimo įgūdžių. Darbuotojams yra didelė rizika dėl užkrečiamų ligų, parazitų,
agresijos iš klientų pusės. Maži socialinių darbuotojų atlyginimai mažina galimybes įdarbinti
gerus specialistus. Trūksta vieningos metodikos, veiksmų koordinavimo, aiškaus funkcijų ir
atsakomybių pasiskirstymo tarp įvairių įstaigų (socialines, švietimo, sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių, vaiko teisių apsaugos skyrių ir kt.), siekiant komandinio darbo.
Visuomenės spaudimas, greitų rezultatų iš socialinių darbuotojų tikėjimasis, nuomonė, kad
socialiniam darbuotojui pradėjus dirbti su šeima, visos problemos turi išsispręsti.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms








sudaryti specialistų komandą
sukurti jaukų mikroklimatą
skatinti naujoves, kūrybiškumą
tikslingas darbo planavimas, organizavimas ir įvertinimas
sėkmių ir nesėkmių aptarimas
bendradarbiavimas su įvairiomis įstaigomis
sėkmingų darbo rezultatų siekimas

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Elektrėnų savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Elektrėnų socialinių paslaugų centras
Vadovo vardas, pavardė: Direktorė Dalytė Kutyrevienė
Telefonas: (8 528) 39 690
El. paštas: info@soc.elektrenai.lt
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Anykščių r. SPC struktūrinis padalinys – Debeikių savarankiško gyvenimo
namai senyvo amžiaus asmenims
1. Gerosios praktikos aktualumas

Anykščių rajono savivaldybė išsiskyrė ypač dideliu pensinio amžiaus gyventojų skaičiumi. Pagal
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenis, 2008 metais Anykščių rajone gyveno
8756 pensinio amžiaus žmonės. Tai sudarė 27,5 proc. bendro Anykščių rajono savivaldybės
gyventojų skaičiaus. Santykinė pensinio amžiaus gyventojų dalis buvo didesnė už apskrities
vidurkį (22,7 proc.) bei gerokai didesnė už šalies vidurkį (19,5 proc.). Esant dideliam senyvo
amžiaus asmenų skaičiui, rajone egzistavo didelis socialinių paslaugų poreikis šiai socialinei
grupei. Anykščių rajono savivaldybėje senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė
specialistų priežiūra ar slauga, buvo teikiamos stacionarios socialinės globos paslaugos
savivaldybės bei valstybiniuose globos namuose. Senyvo amžiaus asmenys, išsaugoję dalinį
savarankiškumą, turėjo galimybę gauti nestacionarias socialines paslaugas: pagalbos į namus ar
dienos socialinės globos asmens namuose. Lyginant su stacionariomis socialinės globos
paslaugomis, nestacionarios socialinės paslaugos yra socialiai bei ekonomiškai efektyvesnės.
2009 m. nestacionarių socialinių paslaugų teikimas bei įvairovė Anykščių rajono savivaldybėje
nebuvo pakankami, todėl šių paslaugų poreikis buvo tenkinamas iš dalies.
ES finansuojamo projekto metu buvo įkurti Debeikių savarankiško gyvenimo namai senyvo
amžiaus asmenims (toliau – Debeikių SGN). Debeikių SGN įkūrimas prisidėjo prie Anykščių
rajono pagyvenusių asmenų didesnės integracijos į visuomenę, o jų artimiesiems buvo
sudarytos sąlygos aktyviau integruotis į darbo rinką, dalyvauti socialiniame gyvenime.
Asmenys, gyvendami savarankiško gyvenimo namuose, pagal galimybes tvarkosi savo buitį bei
padedami socialinių darbuotojų, turi galimybę aktyviai įsilieti į Anykščių rajono bendruomenės
gyvenimą, dalyvauti kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje, saviveikloje. Debeikių SGN teikiamos
paslaugos iš dalies savarankiškiems asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios
priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis buityje, rūpintis savimi, šeima. Tokio
pobūdžio paslaugos Anykščių rajono savivaldybėje iki šiol nebuvo teikiamos.
Debeikių SGN savo veiklą pradėjo 2011-07-01. Veikla vykdoma 18 mėn.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - plėsti nestacionarių socialinių paslaugų pasiūlą Anykščių miesto bei rajono senyvo
amžiaus gyventojams.
Uždaviniai - įsteigti savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims prie Anykščių
rajono socialinių paslaugų centro: atliekant Debeikių mst. ambulatorijos pastato
rekonstrukcijos darbus bei naujai įrengtas savarankiško gyvenimo namų patalpas aprūpinti
būtinais baldais bei įranga.
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3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Debeikių SGN teikiamos paslaugos priskiriamas socialinės priežiūros paslaugų grupei. Socialinė
priežiūra – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet
nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba.
Debeikių SGN apgyvendinami iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės
aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis ir kurie dėl sveikatos
būklės negali gyventi savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose
ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka.
Debeikių SGN teikiamos socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (buityje, namų ruošoje,
tvarkant pinigų apskaitą ir dokumentus, apsiperkant ir mokant mokesčius, bendraujant ir pan.),
transporto organizavimas (pagal savivaldybės Taryboje nustatytą tvarką), asmeninės higienos ir
priežiūros paslaugos, apgyvendinimas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir
kitos paslaugos, reikalingos užtikrinti asmens savarankiškumą. Apgyvendinimo Debeikių SGN
paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga atsižvelgiant į jo poreikius.
Paslaugų teikimo periodiškumas priklauso nuo asmens poreikio. Vienu metu socialines
paslaugas gali gauti 12 asmenų.
Debeikių SGN apsigyvenę asmenys iš savo pajamų įsigyja maisto produktus, kitas reikalingas
prekes ir paslaugas bei moka už jiems teikiamus komunalinius patarnavimus.
Mokėjimas už socialinės priežiūros paslaugas Debeikių SGN susideda iš 2 dalių:
1. Paslaugos kainos – dydis asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens
finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas. Asmens finansinių galimybių
vertinimas atliekamas Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. TS-250, VIII
skirsnyje numatyta tvarka. Patvirtinta paslaugos vieno mėnesio kaina – 610 Lt.
2. Mokėjimo už komunalines paslaugas kainos – komunalinės išlaidos (išlaidos elektros
energijai, vandeniui, šildymui kietu kuru, šiukšlių išvežimui) skaičiuojamos pagal
apskaitos prietaisų parodymus.
Debeikių SGN teikiamas paslaugas, jų kokybę kontroliuoja Anykščių rajono socialinių paslaugų
centro (toliau – Centro) administracija.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Debeikių SGN dirba socialinis darbuotojas (1 etatas), socialinio darbuotojo padėjėjas (1 etatas)
ir ūkvedys (0,5 etato). Darbuotojų darbo užmokestis finansuojamas iš Anykščių rajono
savivaldybės biudžeto. Kas mėnesį sąskaitas už sutektas paslaugas apskaičiuoja ir išrašo Centro
buhalterė.

104

Socialiniai partneriai: Debeikių bendruomenė, Debeikių moterų veiklos centras, Svėdasų
senelių globos namai, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Anykščių rajono komitetas,
Aknystos socialinės globos namai, Maisto bankas ir kt.
Išlaidos paslaugai per 2012 metus – 73,3 tūkst.Lt. Iš Jų darbo užmokesčiui – 54,6 tūkst. Lt,
veiklai – 18,7 tūkst. Lt.
Debeikių SGN gyventojai naudojasi Centro transportu. Asmenims, turintiems judėjimo negalią,
yra pritaikyti du gyvenamieji kambariai, įrengtas stacionarus keltuvas. Gyventojai naudojasi
šiomis techninės pagalbos priemonėmis: universaliais vežimėliais, alkūniniais ramentais,
vaikštyne, paaukštinta tualeto sėdyne ir kt.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Debeikių SGN klientai – dalinį savarankiškumą išsaugoję senyvo amžiaus asmenys, gyvenantys
namų aplinkos sąlygas atitinkančioje aplinkoje, gaunantys būtinąsias paslaugas socialiniam
savarankiškumui išlaikyti, turintys galimybę savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos)
gyvenimą, plėsti ir stiprinti savo socialinį tinklą, galintys laisvai bendrauti su savo amžiaus
grupės asmenimis, gyvenančiais kartu. Socialinis bendravimas, įsitraukimas į savarankiško
gyvenimo namų veiklą ir galimybė būti bendraamžių apsuptyje, leidžia asmenims pasijusti
reikalingiems, gerai jaustis, skatina jų aktyvumą, bendradarbiavimą ir savipagalbą.

6. Gerosios patirties vertinimas

Darbo sėkmę lemią:
 savarankiško gyvenimo namų paslaugos yra pigesnė bei kokybiškesnė alternatyva
socialinės globos paslaugoms. Asmuo savarankiškai turi galimybę numatyti paslaugos
teikimo trukmę;
 moderniai ir kompaktiškai įrengti gyvenamieji kambariai, bendro naudojimo patalpos,
padedantys tenkinti būtiniausius gyventojų poreikius;
 gerai išvystyta infrastruktūra (Debeikių SGN yra mietelio centre, šalia ambulatorija,
vaistinė, bažnyčia, parduotuvės, seniūnija, autobusų stotelė, ir kt.).
Rizikos ir problemos:
 vis dar neigiamas visuomenės požiūris ir nuostatos apie tokio pobūdžio įstaigas;
 ilgas apsisprendimo ir pasirengimo laikotarpis kliento, kuris planuoja apsigyventi.
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7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Šis projektas prisidėjo prie nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros vystymo Anykščių
rajono savivaldybėje. Padidėjo socialinių paslaugų prieinamumas, sudarytos galimybės teikti
socialines paslaugas iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems nereikia
nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarytos sąlygos jiems savarankiškai tvarkytis buityje,
rūpintis savimi, šeima.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: BĮ Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Vadovo vardas, pavardė: Jolanta Pleškienė
Telefonas: 8 611 11443
El. paštas: jolanta.pleskiene@gmail.com

106

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras - šeimynos tipo vaikų
globos namai, kompleksinių paslaugų teikimas tėvams, laikino gyvenimo
namai
1. Gerosios praktikos aktualumas

Šeimyninio tipo padalinys „Samariečių vaikų globos namai “Naminukas““ prie Pakruojo
nestacionarių socialinių paslaugų centro prijungti 2009-01-01 pagal rajono tarybos sprendimą.
Jie įkurti 4-ių kambarių bute daugiabučiame name P. Mašioto 43-54, Pakruojyje.
Apgyvendinama iki 8 vaikų, netekusių tėvų globos iš socialinės rizikos šeimų . Daliai vaikų
nustatyta nuolatinė globa. Šalia yra pagrindinė mokykla, vaikų darželis. Aplinka artima šeimaisu vaikais būna socialinio darbuotojo padėjėja (vaikai vadina mama), dirbanti pagal grafiką.
Jinai savo darbo laiku viena viskuo rūpinasi: ir valgiu, ir rūbais, ir švara ir užimtumu, kaip
šeimoje. Darbo dienomis dirba vyresnioji socialinė darbuotoja, kuri užsako maistą, bendrauja
su mokytojais, VTAS, rengia dokumentus, atlieka apklausas dėl pirkimų ir t.t., o po pietų, kai
vaikai grįžta iš mokyklos, jau tampa „mama“.
Laikino gyvenimo namai randasi L.Giros 3, Pakruojyje. Yra 6 kambariai, galima apgyvendinti iki
20 žmonių. Šeimai suteikiamas atskiras kambarys. Gyvena socialinės rizikos asmenys ir
socialinės rizikos šeimos. Atvykę pagal savivaldybės sprendimą, trumpalaikę socialinę globą
gauna iki 6 mėnesių (esant būtinybei ir ilgiau), taip pat direktorės įsakymu apnakvindinama iki
3 parų, esant kriziniam atvejui. 2008-2012 metais vykdytas projektas „Šeimos užuovėja“, tai
kompleksinių paslaugų teikimas motinai (tėvui), esant krizinėje situacijoje, siekiant išvengti
vaikų atskyrimo nuo šeimos. Projektas finansuotas iš SADM lėšų. Kartais krizinę situaciją ( pvz.
neranda išsinuomoti būsto, neturi žiemai malkų) galima įveikti greitai, tačiau dėl girtavimo,
vaikų nepriežiūros, socialinių įgūdžių stokos kompleksinių socialinių paslaugų mamai (tėvui)
reikia ilgą laiką.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - suteikiant kompleksines socialines paslaugas vaikui ir motinai (tėvui), esantiems
krizinėje situacijoje, išvengti vaikų atskyrimo nuo šeimos.
Uždaviniai:
1. apgyvendinus mamą (tėvą) su vaikais laikino gyvenimo namuose, teikti intensyvią
socialinę pagalbą, kompleksines paslaugas, siekiant įveikti krizę.
2. Pastoviai padedant socialiniam darbuotojui, ugdyti socialinius, buitinius, higienos
įgūdžius šeimoje.
3. Nustačius neįveikiamą krizę, vaikams teikti paslaugas vaikų globos namuose
„Naminuke“, toliau dirbant su mama (tėvu)
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3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Laikino gyvenimo namuose šeimai suteikiamas atskiras kambarys. Yra virtuvėlė ruoštis maistą,
yra dušas, skalbykla. Tarpininkaujama dėl vaikų nukreipimo į darželį ar mokyklą, į vaikų dienos
centrą, pas gydytojus. Padedama tvarkytis dokumentus dėl socialinio būsto, dėl pašalpų ir pan.
Vykdant projektą „Šeimos užuovėja“, gauta lėšų maitinimo organizavimui, smulkaus
inventoriaus, higienos priemonių įsigijimui, transporto paslaugoms, psichologo konsultacijoms.
Socialinis darbuotojas, atsižvelgdamas į pageidavimus, perka maisto produktus, higienos
prekes ir kt. iš projekto lėšų, dalyvaudavo ruošiant maistą mažamečiams vaikams, patardamas
kaip virti košes, moko skalbti rūbus ir pan. Vyko grupinės psichologo konsultacijos. Šeima
matoma beveik visą parą, galima giliau įžvelgti problemas, paskatinti jas spręsti. Socialinis
darbuotojas įgauna didelį pasitikėjimą. Netgi išvykusios kitur, mamos, atvykusios į Pakruojį,
užsuka pasikalbėti, pasikonsultuoti, pasidžiaugti pasiekimais.
2008 m. laikino gyvenimo namuose suteiktos kompleksinės paslaugos 9 šeimoms, jose augo
18 vaikų, 2009m.- 6 šeimoms su 10 vaikų, 2010 m.-6 šeimoms su 7 vaikais, 2011m.-9 šeimoms
su 14 vaikų, 2012 m.-6 šeimoms su 13 vaikų. Per 5 metus 6 mamos susilaukė 7 naujagimių,
kuriems galimybė augti su motina buvo remiant iš projekto lėšų ir teikiant kompleksines
paslaugas.
Šeimas nukreipia VTAS, kitus asmenis – socialinės rūpybos skyrius, kuris ir administruoja
paslaugų teikimą.
Vaikų globos namuose „Naminukas“ vyresni vaikai padeda ruošiant maistą: išmoksta nuvalyti
daržoves, minkyti tešlą, virti sriubas ir kitus patiekalus, tvarko kambarius, plauna indus. Taip
pat padeda mažesniuosius vaikus parvesti iš darželio, kartu žaidžia. Mokomi planuoti išlaidas
(kišenpinigius), tvarkyti rūbus, avalynę. Gali pasikviesti draugus, gali atvykti artimieji. Šiuo metu
mažiausiam vaikui 2 metai (yra vyresnė sesuo), o vyriausiam jau virš 18 metų ( mokosi
bendrojo lavinimo mokyklos dieniniame skyriuje). Vyresnieji gali išeiti į miesto biblioteką, į
renginius, į svečius informavę „mamą“ ir gavę žodinį leidimą. Yra nustatytos vaikų elgesio
taisyklės, režimas, kurių privalu laikytis.
„Naminuke“ vaikai jaučiasi labai gerai, kiekvienas vaikas mylimas ir girdimas.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Padalinyje “Samariečių vaikų globos namai „Naminukas““ dirba 4 darbuotojai: vyresnioji
socialinė darbuotoja darbo dienomis po 8 val. ir 3 socialinio darbuotojo padėjėjai pagal
slenkantį grafiką naktimis ir poilsio, švenčių dienomis. Vyresnioji socialinė darbuotoja turi
aukštąjį pedagoginį ir socialinio darbo bakalauro laipsnį, 2 soc. padėjėjos turi aukštesnįjį
pedagoginį išsilavinimą, 1- aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą. Padėjėjos
baigusios bazinius soc. darbuotojų padėjėjų mokymus. Kvalifikaciją kelia vykdamos į
nemokamus seminarus arba mokymus, kadangi paslaugų centras dėl sunkios rajono
savivaldybės biudžeto būklės negauna pageidaujamų lėšų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.
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Maži rajono socialinių darbuotojų atlyginimai neleidžia to daryti iš asmeninių lėšų.
Laikino gyvenimo namuose taip pat dirba 4 darbuotojai: vyresnioji socialinė darbuotoja darbo
dienomis ir 3 soc. darbuotojo padėjėjai pagal slenkantį grafiką naktimis, poilsio ir švenčių
dienomis. 2012 metais turime 0,5 etato soc. darbuotojo darbui su rizikos šeimomis
finansuojamo iš dotacijų. Dėl sunkios rajono finansinės padėties socialinių darbuotojų
atlyginimai labai maži. Nuo 2013 metų, padidinus MMA iki 1000 litų, soc. darbuotojų
padėjėjams jie tapo minimalaus mėnesinio atlygio. Pagal išsilavinimą: vyresn. socialinė
darbuotoja turi aukštesnįjį socialinio darbo išsilavinimą, padėjėjai- baigę bazinius soc.
darbuotojų mokymus (viena studijuoja socialinį darbą Šiaulių universitete).
Priimame studentus, studijuojančius socialinį darbą, norinčius atlikti praktiką laikino gyvenimo
namuose ir vaikų globos namuose iš Šiaulių universiteto, Panevėžio ir Šiaulių kolegijų.
Palaikome glaudžius ryšius su rajono savivaldybės socialinės rūpybos skyriumi, Vaiko teisių
apsaugos skyriumi. Turime labai gerus socialinius partnerius: Lietuvos Samariečių Bendrijos
Pakruojo skyrių ir Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapiją, kurie skiria paramą maisto produktais,
įvairiais daiktais, padeda spręsti konkrečias šeimai iškilusias problemas. 2012 m. samariečiai
padovanojo vaikų globos namams naują televizorių, 2011 m. dujinę viryklę, iš rėmėjų lėšų
apmokėjo vieno kambario apšiltinimo darbus ir medžiagas ir t.t.
Trumpalaikės socialinės globos teikimo asmeniui kaina laikino gyvenimo namuose per mėnesį
2012 m.-554 Lt/mėn. Suaugęs asmuo pirmus 6 mėn. mokėdavo 5 % paslaugos kainos, t.y. 27,7
Lt/mėn. į centro kasą, nuo 2012 m. lapkričio 1 d.- 10% paslaugos kainos, t.y. 55,4 Lt/mėn.
Nepilnamečiai vaikai gyvena nemokamai.
Ilgalaikės socialinės globos kaina vaiko globos namuose „Naminukas“ 2012 m.-1599 Lt/mėn..
Savivaldybės lėšomis apmokamos komunalinės išlaidos (šildymas, dujos, vanduo) ir mokami
darbuotojams atlyginimai. Vaiko globos pinigai naudojami vaikų poreikiams: maitinimui,
aprangai, avalynei, mokyklinėms reikmėms, kišenpinigiams, ekskursijoms, benzinui (jei vaikas
vežamas į gydymo įstaigą ar kitur). Metų pabaigoje sutaupyti pinigai pervedami į vaikų
asmenines sąskaitas, kasmet gauname paramą iš labdaros fondo „Vienybė“.
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras turi vieną transporto priemonę- lengvąjį
automobilį FORD TRANSIT, kuriuo teikiamos specialaus transporto paslaugos neįgaliesiems,
taip pat jis naudojamas įstaigos poreikiams.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

2012 metais laikino gyvenimo namuose per metus trumpalaikės socialinės globos paslaugas
gavo 64 klientai. Tame tarpe 6 šeimos, kuriose auga 13 vaikų.
Vaikų globos namuose „Naminukas“ per metus net 4 vaikai išvyko gyventi į šeimas pas
globėjus, 3 gražinti į biologines šeimas. (Centras 5 metus vykdo globėjų ir įtėvių rengimą pagal
programą „GIMK“, parengta 41 šeima, iš jų 15 gyvenančių Pakruojo rajone)
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6. Gerosios patirties vertinimas

Darbo sėkmę lemia komandinis darbas ir motyvuoti darbuotojai, glaudus bendradarbiavimas
su socialinės rūpybos skyriumi, VTAS, savivaldybės administracija, geri socialiniai partneriai.
Stiprioji vykdomo darbo pusė : tiesioginis ir artimas kontaktas su klientu, paslaugų
prieinamumas, operatyvi atvejo analizė, dalyvavimas projektinėje veikloje.
Ką reikėtų tobulinti: atnaujinti ir stiprinti materialinę bazę, ypač laikino gyvenimo namų.
Didėjant reikiamų užpildyti dokumentų skaičiui, atitinkamai trumpėja darbuotojo laikas
tiesioginiam kontaktui su klientu.
Rizikos ir grėsmės: menkas finansavimas, maži socialinių darbuotojų atlyginimai, didėjantis
klientų su specialiaisiais poreikiais skaičius ir nedidėjantis socialinių darbuotojų skaičius.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms







svarbu nuoširdus komandinis darbas, nesitikint ypatingo atlygio, suvokiant, kad
siekiamo rezultato gali ir nebūti.
dėmesys kiekvienam klientui, neturint išankstinės nuostatos;
paslaugų kokybę lemia socialinio darbuotojo asmeninės vertybės ir nuostatos;
daugelyje rizikos šeimų vaikai gali augti kartu tik kiekviename žingsnyje padedant
socialiniam darbuotojui;
kompleksines paslaugas socialinės rizikos šeimai reikia teikti ilgesnį laiką (ne tik projekto
metu);
tėvų globos netekę vaikai greitai adaptuojasi ir gerai jaučiasi artimoje šeimai aplinkoje.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Pakruojo rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras
Vadovas: direktorė Laimutė Kazokaitienė
Telefonas: 8 421 51110
El. paštas: ncentras@gmail.com
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Pravieniškių II kaime įsteigtas vaikų dienos centras, kuriame teikiamos
asmens higienos ir priežiūros paslaugos, organizuojamas maitinimas bei
teikiamos transporto organizavimo paslaugos
1. Gerosios praktikos aktualumas

Steigti centrą paskatino Pravieniškių II kaimo specifika. Pravieniškių II kaime yra įsikūrę 5
pataisos namai ir dalis nuteistųjų, atlikę bausmę, lieka gyventi šios seniūnijos teritorijoje.
Seniūnijoje esantis didelis socialinės rizikos asmenų sutelktumas, daro įtaką įvairių socialinių
problemų atsiradimui. Ši seniūnija yra pakankamai toli nuo Kaišiadorių miesto, todėl teikti
įvairesnes socialines paslaugas ir užtikrinti paslaugų prieinamumą Pravieniškių seniūnijoje
buvo sudėtinga arba suteiktų paslaugų kokybė buvo nepakankamai gera. Asmens higienos ir
priežiūros paslaugas buvo nuspręsta teikti atsižvelgiant į tai, kad dalis Pravieniškių II kaime
esančių namų (tarp jų ir daugiabutis namas) turi tik dalinius komunalinius patogumus arba jų
visai neturi.
Teikiant paslaugas sprendžiamos socialinės atskirties ir skurdo problemos. Paslaugos teikiamos
socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, socialinės rizikos vaikams bei pensinio
amžiaus nedirbantiems ir neturintiems buitinių patogumų asmenims. Centras suteikia pagalbą
krizių ištiktoms šeimoms.
Teikiamos paslaugos padeda spręsti ir tenkina paslaugų gavėjų būtiniausius socialinius
poreikius: asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo, kirpimo), darbinių įgūdžių ugdymo ir
maitinimo (vaikai ne tik maitinami, bet ir mokomi gaminti įvairius patiekalus; įvairių švenčių
metu mamos ir močiutės kepa vaikams pyragus bei keičiasi patirtimi).
Paslaugos teikiamos 7 mėn.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - pagerinti ir išplėsti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą kaimo vietovėse.
Uždaviniai:
I etapas. Rekonstruoti pastatą ir įrengti Pravieniškių II kaime vaikų dienos centrą,
paramos šeimai tarnybą bei psichosocialinės pagalbos centrą.
II etapas. Bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis bei įtraukiant į
paslaugų teikimą bendruomenę, suteikti asmens gyvenamojoje vietoje visas jam reikalingas
socialines paslaugas ir užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos kompleksiškai.
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3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Pravieniškių vaikų dienos centre teikiamos asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo,
kirpimo) paslaugos, organizuojamas maitinimas, teikiamos transporto organizavimo bei
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.
Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas apima dušo, skalbimo ir kirpimo
paslaugų teikimą. Maitinimo paslaugai organizuoti įrengta mini virtuvėlė, kurioje paslaugų
gavėjams sudaromos galimybės ugdyti maisto gaminimo, buities tvarkymo bei namų ruošos
įgūdžius, lavinti bendravimo, pasidalijimo patirtimi, tarpusavio supratimo ir pagalbos vienas
kitam bei estetinius įgūdžius.
Transporto organizavimą lemia minėtos seniūnijos specifika bei socialinių paslaugų gavėjų,
ypač vaikų, saugumo užtikrinimas, todėl tamsiu paros metu vaikai, dalyvavę dienos centro
veikloje, vežami į namus. Transportas reikalingas užtikrinti kitų, asmeniui reikalingų ir būtinų,
paslaugų teikimą kituose struktūriniuose padaliniuose ar kitose įstaigose.
Paslaugos teikiamos kasdien darbo dienomis.
Centre paslaugas gauna 36 paslaugų gavėjai, iš jų: 13 socialinės rizikos šeimų, 17 vaikų,
augančių socialinės rizikos šeimose, 6 seni vieniši pensinio amžiaus asmenys.
Pravieniškių dienos centras yra vienas iš struktūrinių padalinių Kaišiadorių socialinių paslaugų
centro. Paslaugos apmokamos pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus
įkainius bei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą socialinių
paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą.
Paslaugų kokybė kontroliuojama rengiant veiklos ataskaitas, yra atsiliepimų knyga, vykdomos
paslaugų gavėjų apklausos.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Paslaugų teikime dalyvauja 4 darbuotojai, iš jų: 2 etatai finansuojami iš savivaldybės biudžeto,
1 etatas (socialinio darbuotojo darbui su socialinės rizikos šeimomis) finansuojamas iš
specialiųjų tikslinių dotacijų.
Yra socialinis darbuotojas (1 et.), psichologas (0,5 et.), vairuotojas - soc. darbuotojo padėjėjas
(0,5 et.), socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis (1 et.).
Centre dirbantys darbuotojai, ypatingai socialinis darbuotojas, turi gebėti tiksliai vertinti
žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai
organizuoti žmoniškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, gebėti reflektuoti savo veiklą,
ją analizuoti, kritiškai vertinti, ieškoti atsinaujinimo veikloje. Labai svarbi socialinio darbuotojo
asmenybė, jo vertybių sistema, santykiai su savimi, su kitais žmonėmis, su aplinka, būtinas
profesinės etikos laikymasis, profesinio tobulėjimo poreikis.
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Glaudžiai bendradarbiaujama su Pravieniškių seniūnija, Pravieniškių bendruomene,
Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindine mokykla, Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių
kultūros skyriumi, Pravieniškių biblioteka, Pravieniškių pataisos namais-atvirąja kolonija.
Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuru ir kitomis įstaigomis. Daug sumanymų ir darbų padeda
įgyvendinti visuomenei naudingos veiklos atlikėjai (socialinių pašalpų gavėjai).
Centre lankosi dvi savanorės, kurios padeda organizuojant maitinimo pasalugas, kasdienių
įgūdžių ugdymą. Centrą remia ūkininkas. Planuojame statyti šiltnamį, užsiauginti avietyną,
turėti daržą.
Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (mato vienetas – 1 kartas): dušo
paslaugos – 3,50 Lt, drabužių skalbimas – 4,00 Lt, kirpimo paslaugos centre – 5,00 Lt, maitinimo
organizavimo paslaugos kaina – 4,00 Lt.
Vidutinė visų centre teiktų paslaugų, įskaitant socialinės priežiūros paslaugas, kaina (kaštai) 77 Lt per mėnesį.
Turime 14 vietų mikroautobusą, 5 kompiuterius, skalbimo ir džiovinimo mašinas, televizorių,
filmavimo kamerą, pilną virtuvėlės įrangą.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Centre moderniai įrengtas sanitarinis mazgas (dušas, skalbimo, džiovinimo mašinos, lygintuvas,
lyginimo lenta, plaukų džiovintuvas). Paslaugos gavėjai maudosi, skalbiasi, džiovina ir lygina
skalbinius. Norinčius įvairiais klausimais konsultuoja psichologė. Centre lankosi sveikatos
priežiūros specialistė, veda užsiėmimus suaugusiems asmens higienos, sveikos gyvensenos, ligų
profilaktikos temomis. Bendradarbiaujame su Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuru, vaikai
vežami į užsiėmimus, paskaitėles.
Tiek vaikai, lankantys vaikų dienos grupę, tiek socialinės rizikos šeimų nariai naudojasi
šiuolaikiška virtuvės įranga. Įsteigtas vaikų arbatos klubas, mamyčių klubas, rengiami senjorų
susibūrimai. Įvairių švenčių metu bendruomenės nariai ir svečiai vaišinami centre pagamintais
saldumynais, kepiniais.
Teikiant transporto paslaugas, po užsiėmimų vaikai, gyvenantys atokesnėse seniūnijos
vietovėse, Pravieniškių I k. ir Aleksandruvkos k., vežami į namus, kirpimo paslaugas gaunantys
paslaugos gavėjai vežami į Kaišiadorių socialinių paslaugų centre veikiančią kirpyklą, gydymo
įstaigas, organizuojamos ekskursijos.
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6. Gerosios patirties vertinimas

Darbo sėkmę lemia Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, darnus kolektyvas, profesinė
kompetencija.
Stipriosios pusės: stipri ir aktyviai veikianti bendruomenė bei daug įstaigų (biblioteka, kultūros
centras, seniūnija, sporto klubas ir kt.) po „vienu stogu“; geografiškai patogi vieta, vaikai iš
karto po mokyklos renkasi centre.
Pradėjus veiklą, išryškėjo didžiulis socialinių paslaugų poreikis, kyla bendruomenės narių
nepasitenkinimas, kad paslaugas gauna tik socialinės rizikos šeimos.
Poreikis norinčių gauti paslaugas didėja, tačiau gaunamas finansavimas ir patvirtintas etatų
skaičius neleidžia tenkinti visų poreikių.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Darbo planavimas ir reglamentavimas, nuoseklumas. Planuojant ir vykdant veiklą, svarbu
dalyvauti visiems darbuotojams. Turi būti komandinis darbas, suderintas su kitais struktūriniais
padaliniais ir pagrįstas bendradarbiavimu.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Kaišiadorių socialinių paslaugų centro Pravieniškių vaikų dienos centras
Vadovo vardas, pavardė: Laimutė Steponavičienė
Telefonas: (8 346) 60 013
El. paštas: ksdsoccentras@takas.lt; inga.alseikiene@gmail.com
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Tarpinstitucinė pagalba socialinės rizikos šeimoms: bendradarbiavimas
vykdant prevencinę (darbas su stebimomis šeimomis), intervencinę
(psichosocialinis konsultavimas, pagalba koduojant nuo priklausomybių) ir
postvencinę (teikiamų paslaugų kokybės stebėsena – supervizijos, specialistų
metodiniai pasitarimai, kvalifikacijos kėlimo mokymai) veiklas.
1. Gerosios praktikos aktualumas

Jonava, kaip probleminis rajonas, susiduria su opiomis socialinėmis problemomis, viena iš kurių
– socialinės rizikos šeimos. Remiantis 2012 m. statistikos duomenimis, 2012 m. rajone buvo
192 socialinės rizikos šeimos. Tai multiprobleminės šeimos, pasižyminčios vaikų nepriežiūros,
piktnaudžiavimo alkoholiu, socialinių įgūdžių stokos, bedarbystės ir kitomis problemomis.
Tačiau Jonavos r. soc. paslaugų centro duomenimis rajone auga ne tik šių, oficialiai registruotų,
bet ir kitų – į krizę patekusių – šeimų skaičius. Tokios šeimos dažnai likdavo vienos su savo
staigios bedarbystės, delinkventinio vaikų elgesio ar kitomis problemomis. Nes Jonavos rajone
egzistavo skirtingos darbo su probleminėmis šeimomis praktika – vienose seniūnijose buvo
dirbama tik su registruotomis soc. rizikos šeimomis, kitose – su stebimomis ir registruotomis.
Be to skyrėsi ir darbo metodai, skirtingai buvo pildomi dokumentai, truko grįžtamo ryšio,
bendradarbiavimo tarp suinteresuotų institucijų. Atsižvelgiant į problemos aktualumą 2009 m.
Jonavos r. socialinių paslaugų centras ir Jonavos r. savivaldybės paramos skyrius inicijavo
bendros darbo su soc. rizikos šeimomis rajoninės tvarkos patvirtinimą (2009-12-23 Jonavos r.
savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-361). Ši tvarka tapo tarpinstitucinės pagalbos soc.
rizikos šeimos pagrindu.
Šiuo metu rajone:


pagalba tiekiama ir socialinės rizikos šeimomis ir stebimoms (patekusioms į krizę)
šeimoms. Jonavos r. soc. paslaugų centre ir jo padaliniuose veikia Paramos šeimai
tarnybos;



sukurtas bendradarbiavimo tinklas: Jonavos r. soc. paslaugų centro, seniūnijų socialiniai
darbuotojai, VTAS ir PK specialistai);



teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai: socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas,
psichologas, esant poreikiui – teisininkas. Organizuojami grupiniai užsiėmimai
(psichoterapinės grupės, tėvystės įgūdžių ugdymo, integracijos į darbo rinką ir pan.).
Organizuojama pagalba koduojantis nuo alkoholizmo.



vyksta supervizijos užsiėmimai socialiniams darbuotojams, dirbantiems su soc. rizikos
šeimomis



kas ketvirtį vyksta tarpinstituciniai metodiniai pasitarimai Jonavos r. socialinių paslaugų
centro Metodiniame centras (centras 2011 m. tapo metodiniu centru).



periodiškai organizuojami socialinių darbuotojų, jų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo
mokymai (pagal patvirtintas metodinio centro programas).
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2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas – sukurti tarpinstitucinės pagalbos socialinės rizikos šeimoms tinklą Jonavos rajone.
Uždaviniai:
 Užtikrinti vienodai aukštą soc. paslaugų kokybę tiek mieste, tiek kaimuose – bendrą
darbo su soc.rizikos šeimomis tvarka, nepriklausomai nuo darbuotojo pavaldumo
seniūnijai ar JSP centrui.
 Teikti pagalbą ne tik registruotoms, bet ir stebimoms (patekusioms į krizę) šeimoms.
 Plėsti bendradarbiavimo tinklą: Jonavos r. soc. paslaugų centro, seniūnijų, mokyklų
socialiniai darbuotojai, VTAS ir PK specialistai);
 Teikti kompleksinės paslaugos šeimai: socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas,
psichologas. Skatinti įvairių pagalbos teikimo metodų taikymą.
 Vystyti teikiamų paslaugų stebėseną: supervizijos užsiėmimai, tarpinstituciniai
metodiniai pasitarimai Jonavos r. socialinių paslaugų centro Metodiniame centre,
kvalifikacijos kėlimo mokymai.

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Šiuo metu pagalba tiekiama ir socialinės rizikos šeimomis ir stebimoms (patekusioms į krizę)
šeimoms. Jonavos r. soc. paslaugų centre ir jo padaliniuose veikia Paramos šeimai tarnybos.
Sukurtas bendradarbiavimo tinklas: Jonavos r. soc. paslaugų centro, seniūnijų, mokyklų
socialiniai darbuotojai, VTAS ir PK specialistai). Teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai:
socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, psichologas, esant poreikiui – teisininkas.
Organizuojami grupiniai užsiėmimai (psichoterapinės grupės, tėvystės įgūdžių ugdymo,
integracijos į darbo rinką ir pan.). Organizuojama pagalba koduojantis nuo alkoholizmo. Vyksta
supervizijos užsiėmimai socialiniams darbuotojams. Kas ketvirtį vyksta tarpinstituciniai
metodiniai pasitarimai Jonavos r. socialinių paslaugų centro Metodiniame centre. Periodiškai
organizuojami socialinių darbuotojų, jų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymai (pagal
patvirtintas metodinio centro programas).
Darbas su soc. rizikos ir stebimomis šeimomis vyksta pastoviai. Jonavos r. socialinių paslaugų
centre, esant šeimos apgyvendinimui krizių padalinyje, organizuojama pagalba visą parą
(maksimalus apgyvendinimo laikotarpis – 30 parų. 2012 m. buvo apgyvendinta 11 mamų su
vaikais).
Bendradarbiavimas vyksta nuolat, kas ketvirtį organizuojami metodiniai pasitarimai su
seniūnijų soc. darbuotojais (13 dalyvių). Taip pat organizuojami tarpinstituciniai socialinių
poreikių peržiūros pasitarimai (kas ketvirtį, dalyvaujant VTAS ir esant poreikiui PK
specialistams). Dalyviai: 12 organizacijų.
Kompleksinių paslaugų teikimas vyksta nuolat (68 šeimoms). Psichoterapinės grupės ir
tėvystės įgūdžių ugdymo grupės užsiėmimai – kas savaitę, Jonavos r. socialinių paslaugų centre.
Dalyviai: 17 mamų ir 1 tėvas).
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Mokymai – vyksta pagal Jonavos rajono soc. paslaugų centro patvirtintą grafiką (2012 m. – 5
kartai). 2012 m. dalyvavo: 128 asmenų.
Supervizijos užsiėmimai – pagal Jonavos rajono soc. paslaugų centro patvirtintą grafiką.
Dalyvavo 12 darbuotojų.
Paslaugos socialinės rizikos ir stebimoms šeimoms teikiamos nemokamai. Paslaugų teikėjas –
Jonavos rajono socialinių paslaugų centras ir rajono seniūnijos. Metodiniai susitikimai
organizuojami nemokamai. Dalis supervizijų buvo apmokėta iš projekto lėšų. 16 val.
patvirtintos programos mokymų kaina 2012 m. – 90 Lt.
Klientams teikiamų paslaugų kokybė vertinama vykdant stebėseną – supervizijų ir metodinių
pasitarimų metu. Jonavos r. socialinių paslaugų centro, kaip metodinio centro, veiklą tikrina
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Jonavos r. socialinių paslaugų centre, jo padaliniuose: 4 socialiniai darbuotojai, 2
soc.pedagogai, 1 psichologas. Seniūnijose: 8 soc. darbuotojai darbui su soc. rizikos šeimomis.
VTAS – 5 specialistai. PK – 2 specialistai. Tai socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai,
psichologas, specialistai.
Jiems reikalingi bendravimo, komandinio darbo, konsultavimo, įgalinimo įgūdžiai.
Socialiniai partneriai: Jonavos r. NVO („Viltis“, „Vakonsalta“, ‚Dekoresto“, „Guoda“,
„Jonavietė“), VŠĮ ‚Panerietis“, bendruomenės atstovai, savanoriai – 3 Jonavos r. soc. paslaugų
centre, mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai, Pedagoginės
Psichologinės Tarnybos specialistai.
Paslaugos teikiamos nemokamai. Socialinių darbuotojų darbo su soc. rizikos šeimomis
išlaikymo išlaidos 2012 m. – 299,2 Lt.
Techninės priemonės: transportas (vežti į psichoterapinius užsiėmimus klientus iš seniūnijų,
nuvežimas į kodavimo paslaugas teikiančias med. įstaigas ir pan.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

2010 m. pradėjus vystyti tarpinstitucinės pagalbos socialinės rizikos šeimoms tinklą, Jonavos
rajone padidėjo teikiamų paslaugų kokybė, pagėrėjo tarpinstitucinio bendradarbiavimo
galimybės, išsiplėtė teikiamų paslaugų spektras, tapo labiau vienodi ir aiškus darbo su
soc.rizikos šeimomis dokumentavimo kriterijai, išsiplėtė tikslinė grupė.
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6. Gerosios patirties vertinimas

2009-12-23 d. patvirtinta bendrą rajoninė darbo su soc. rizikos šeimomis tvarka; 2011 m.
Jonavos r. socialinių paslaugų centrui suteiktas Metodinio centro statusas.
Stipriosios pusės: sistemingas bendradarbiavimą skatinančių priemonių vykdymas.
Ateityje reikėtų tobulinti soc. darbuotojų su soc. rizikos šeimomis pavaldumas, kuris šiandien
dienai yra skirtingas.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Rekomenduotinas teisės akto, reglamentuojančio bendrą darbo su soc. rizikos šeimomis
tvarką, inicijavimas.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Jonavos rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Jonavos rajono socialinių paslaugų centras; Jonavos rajono savivaldybės
administracijos socialinės paramos skyrius.
Vadovo vardas, pavardė: Valentina Bereznaja-Demidenko; Ingrida Malciuvienė.
Telefonas: 8 349 54722.
El. paštas: soc.centras@jonava.lt

118

Paslaugų teikiamų namuose tarnybos organizuojama ir teikiama
kompleksinė pagalba asmenims su sunkia negalia.

1. Gerosios praktikos aktualumas

Švenčionių rajone viena iš didžiausių socialinių paslaugų gavėjų grupių yra pensinio amžiaus ir
neįgalūs asmenys. Remiantis statistiniais duomenimis, net 27,5 proc. rajono gyventojų yra
pensinio amžiaus ir 14,9 proc. neįgalių. Iš bendro neįgaliųjų skaičiaus, 20,1 proc. asmenų turi
sunkią negalią.
Remiantis statistiniais duomenimis, Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centro Paslaugų
teikiamų namuose tarnyba (toliau vadinama – Centro Paslaugų teikiamų namuose tarnyba)
socialinės priežiūros ir socialinės globos asmens namuose paslaugas vidutiniškai per metus
suteikia 180 rajono gyventojų, iš jų, 81 proc. asmenų gauna pagalbos į namus paslaugas, 2
proc. - socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas namuose bei 17 proc. - dienos
socialinės globos asmens namuose paslaugas.
Kasmet bendras gaunančių pagalbos namuose paslaugų gavėjų skaičius kinta nežymiai, šiek
tiek 2012 metais sumažėjo pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius, tačiau lyginant 20082012 metus 33 proc. išaugo dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų
skaičius. Dažniausiai dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kreipiasi pensinio
amžiaus asmenys, tai sudaro 92 proc., darbingo amžiaus neįgaliųjų, besikreipiančių šios
paslaugos skaičius sudaro 8 proc.. Daugiau nei pusę dienos socialinės globos asmens namuose
paslaugų gavėjų sudaro vyresni nei 70 metų asmenys. Kaime ir mieste gyvenančių paslaugų
gavėjų skaičius yra panašus, nežymiai didesnis paslaugų gavėjų skaičius yra mieste.
Centro Paslaugų teikiamų namuose tarnyba 2011 metais atliko anketinę socialinių paslaugų
gavėjų apklausą. Tyrimo metu 46 proc. apklaustųjų nurodė, kad liga yra pagrindinė priežastis,
lėmusi socialinės priežiūros ar globos asmens namuose paslaugų poreikį, o 36 proc. paslaugų
gavėjų paslaugų gavimo priežastimi įvardijo vienišumą ir patvirtino faktą, jog asmeniui, kuris
gyvena vienas, kyla didesnis poreikis paslaugoms gauti, nes nėra pagalbos iš šalies.
Šie skaičiai akcentuoja, kad vyresnio amžiaus ir žmonėms su negalia socialinės paslaugos yra
itin svarbios ir gyvybiškai reikalingos.
Socialinės priežiūros paslaugos (pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugos namuose) rajono gyventojams pradėtos teikti nuo 1998 metų. Didėjant socialinių
paslaugų poreikiui nuo 2008 metų pradėtos teikti dienos socialinės globos asmens namuose
paslaugos, o 2009 m. gruodžio 1 d. pasirašius Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centrui
(toliau vadinama – Socialinių paslaugų centras) ir VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centrui (toliau vadinama – Pirminės sveikatos priežiūros centras) bendradarbiavimo
sutartį, pradėtos teikti dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugos vaikams
ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas specialusis slaugos ir dienos socialinės
globos asmens namuose paslaugų poreikis.
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2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas – plėtoti socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugas asmenims su sunkia
negalia, stiprinant ir palaikant asmens savarankiškumą.
Uždaviniai:
1. sudaryti socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugas teiksiančių specialistų
komandą;
2. teikti asmeniui su sunkia negalia socialinės globos ir slaugos asmens namuose
paslaugas, į pagalbos procesą įtraukiant paslaugos gavėjo šeimą, bendruomenės narius;
3. teikti konsultacinę pagalbą paslaugos gavėjo šeimos nariams;
4. vykdyti lankomos priežiūros specialistų mokymus.

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Švenčionių rajone dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos skiriamos teisės aktais
nustatyta tvarka. Vertinant dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikį,
sudaromas asmeniui reikalingų paslaugų komplektas. Visas dienos socialinės globos asmens
namuose paslaugų komplektas patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m.
rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-134. Jį sudaro šios paslaugos: informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, psichologinėspsichoterapinės pagalbos organizavimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
pagalba organizuojant asmens sveikatos priežiūrą, maitinimo, transporto organizavimas,
asmens higienos ir priežiūros paslaugos, pagalba buityje ir namų ruošoje, pagalba ūkio
darbuose ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Specialaus
transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugos į paslaugų komplektą
neįtrauktos, tačiau jos organizuojamos ir teikiamos pagal asmens atskirą prašymą.
Priėmus sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo, visi reikiami dokumentai
perduodami Centro Paslaugų teikiamų namuose tarnybai, kuri organizuoja paslaugos teikimą:
parenka lankomosios priežiūros specialistą, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo poreikius ir
gyvenamąją vietą, perduoda informaciją apie savivaldybės priimtą sprendimą Pirminės
sveikatos priežiūros centro atsakingiems specialistams ir/ar Psichikos sveikatos centrui,
pranešama seniūnijos atsakingiems specialistams ir nevyriausybinės organizacijos atstovui/
bendruomenės atstovui bei artimiesiems.
Slaugos paslaugų poreikį nustato šeimos gydytojas ir bendruomenės slaugytojas.
Dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugos teikiamos pagal socialinio
darbuotojo ir slaugytojo sudarytą Individualų asmens dienos socialinės globos ir slaugos
asmens namuose paslaugų planą, kuriame surašomos paslaugos, jų teikimo terminai ir pan. Su
paslaugos gavėju pasirašoma paslaugų teikimo sutartis.
Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 5
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kartų per savaitę asmens namuose. Vidutiniškai per mėnesį suteikiama paslauga 15 asmenų,
po 4 val. per dieną, 5 kartus per savaitę. Pagal šiuo metu patvirtintą etatų skaičių paslauga 1am asmeniui gali būti teikiama vidutiniškai 8 val. per dieną.
Slaugos paslaugos teikiamos pagal nustatytą slaugos paslaugų poreikį ir pagal VšĮ Švenčionių
rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro Slaugos paslaugų asmens namuose teikimo tvarką,
kuri patvirtinta 2008 m. lapkričio 5 d. vyr. gydytojo įsakymu Nr. T- 54. Slaugos paslaugų asmens
namuose finansavimo šaltiniai yra: PSDF lėšos skiriamos šiems slaugytojo vizitams apmokėti
(56 Lt per mėn.), Pirminės sveikatos priežiūros centro lėšos (64,03 Lt 1 slaugytojo vizitas) ir
asmens (paslaugos gavėjo) lėšos (asmuo, kuriam teikiama slaugos paslauga asmens namuose,
pats finansuoja perkamas medicinines priemones ir medikamentus, asmens higienos
priemones ir pragulų profilaktikos priemones).
Dienos socialinė globos asmens namuose asmenims su sunkia negalia finansavimo šaltiniai yra:
asmens pajamos, valstybės specialioji tikslinė dotacija ir savivaldybės biudžeto lėšos. Asmens
mokėjimo už paslaugą dydis apskaičiuojamas, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas
tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d.
sprendimu Nr. T-117 ir atsižvelgiant į nustatytą dienos socialinės globos paslaugų įkainį, 2012
metais patvirtinta paslaugos kaina 8,95 Lt/val.
Teikiamų paslaugų kontrolė vykdoma 4 kartus per metus, reikalui esant dažniau. Patikrinimo
rezultatai fiksuojami socialinių paslaugų teikimo patikros lape, kuris yra patvirtintas Socialinių
paslaugų centro direktoriaus įsakymu. Su patikros rezultatais supažindinamas paslaugų
gavėjas, lankomosios priežiūros specialistas ir slaugytojas. Patikros rezultatai pateikiami
Socialinių paslaugų centro direktoriui.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugas organizuoja ir teikia:
1. Centro Paslaugų teikiamų namuose tarnybos socialinis darbuotojas, lankomosios
priežiūros specialistas, slaugytojas.
2. Pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenės slaugytojas (felčeris), jeigu asmuo
yra su psichikos negalia tuomet dalyvauja Švenčionių psichikos sveikatos centro
socialinis darbuotojas, psichologas.
Centro Paslaugų teikiamų namuose tarnyba teikdama paslaugas bendradarbiauja su asmens
gyvenamosios vietos seniūnijos specialistais, nevyriausybinės organizacijos atstovais ar
bendruomenės atstovais, artimaisiais, kaimynais, su buvusiais bendradarbiais, draugais ir
giminaičiais.
Teikiant paslaugas reikalinga laikytis susitarimų ir įsipareigojimų, siekti teikiamos pagalbos
klientui veiksmingumo, sąžiningai ir racionaliai disponuoti socialiniai pagalbai skirtais
organizacijos finansiniais ir materialiniais ištekliais, vadovautis darbe tik teoriškai bei praktiškai
pagrįsta informacija, ginti klientų socialines garantijas tenkinant jų asmeninius poreikius bei
teisę į apsisprendimą ir savirealizaciją, laikytis konfidencialumo ir bendravimo kultūros.
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Profesionaliam darbui reikalingi įgūdžiai: atsakingumas, sąžiningumas, altruizmas, empatija,
kantrumas, atlaidumas, pagarba kitam žmogui, punktualumas, teisingumas, tikėjimas.
2012 metais vieno mėnesio išlaidos 1 žmogui susidėjo iš valstybės biudžeto lėšų - 285,48 Lt,
rajono savivaldybės biudžeto lėšų – 690,22 Lt, Pirminės sveikatos priežiūros centro biudžeto
lėšų 64,03 Lt ir PSDF – 56,00 Lt. Iš viso 1 žmogui išlaidos per mėnesį sudarė 1095,73 Lt.
Paslaugų teikimui organizuoti bei slaugos paslaugoms teikti reikalinga įstaigai turėti spec.
transportą, pritaikytą neįgaliajam judančiam su vežimėliu ir gulinčiam asmeniui transportuoti.
Slaugos specialistui reikalingi spec. medicininiai įrankiai ir asmens apsaugos priemonės
(pirštinės, veido gleivinių apsaugos priemonės ir pan.) bei įrankiams susidėti spec. medicininis
krepšys.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

2012 metais, palyginus su praėjusiais metais, dvigubai išaugo poreikis teikti dienos socialinės
globos asmens namuose paslaugas integruotas su slaugos specialistais. Padidėjo visuomenės
pasitikėjimas. Užtikrintas socialinių paslaugų gavėjų saugumas, 100 proc. patenkinamas
socialinės globos ir slaugos poreikis paslaugų gavėjams įprastoje namų aplinkoje, jie jaučiasi ne
tokie vieniši. Per pastaruosius metus sukurtas pakankamas socialinių paslaugų tinklas miesto ir
kaimo vietovėse. Slaugomų asmenų artimieji turi galimybę pailsėti ir dirbti. Jie geriau
susitvarko su sunkia situacija, dalyvauja poreikio nustatymo, pagalbos planavimo ir teikimo
procese.
Sumažėjo ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis. 2012 m. ilgalaikės socialinės globos
paslaugos skirtos tik 5 asmenims.

6. Gerosios patirties vertinimas

Darbo sėkmę lemia šie faktoriai: paslaugos prieinamumas, bendradarbiavimas (tarpinstitucinis
ir tarp specialistų), neformalios pagalbos telkimas, valdymas, komandinis darbas, šeimų
konsultavimas, specialistų patirtis ir profesinė kompetencija, mokymų lankomos priežiūros
specialistams organizavimas, lankstus prisitaikymas prie besikeičiančios situacijos ir asmens
poreikių, periodiškas paslaugų kokybės vertinimas.
Darbo trūkumai:
1. Specialiosios transporto priemonės trūkumas.
2. Stoka socialinių darbuotojų (savivaldybėje patvirtintas socialinės priežiūros ir socialinės
globos paslaugų asmens namuose teikimui tik vienas socialinio darbuotojo etatas).
3. Rizika dėl nepakankamo finansavimo, ypač slaugos paslaugų. Teisės aktais numatyta 12
slaugytojo vizitų į namus per kalendorinius metus, t. y. vienas vizitas per mėnesį, kuris
yra finansuojamas iš PSDF lėšų. To nepakanka, kad būtų užtikrintas sunkią negalią
turinčių asmenų slaugos poreikis, tad realių slaugos paslaugų teikimas priklauso nuo
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sveikatos priežiūros įstaigos geranoriškumo, turimų lėšų ir galimybių. Didėjant dienos
socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikiui, aštrėja slaugos paslaugų finansavimo
klausimas.
4. Neapmokamos lankomos priežiūros specialistų telefono ir kelionės pas paslaugų
gavėjus išlaidos.
5. Savivaldybėje neužtikrinamas asmenų dienos socialinės globos asmens namuose
paslaugų poreikis savaitgaliais ir išeiginėmis dienomis.

7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms

Efektyvus ir kokybiškas paslaugų teikimas priklauso nuo komandos specialistų tarpusavio
bendradarbiavimo ir konsultacinės pagalbos teikimo šeimos nariams bei kitiems asmens
pagalba suinteresuotiems asmenims. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas
turėtų teikti tik tie lankomosios priežiūros specialistai, kurie yra praėję slaugytojų padėjėjų ir
socialinių darbuotojų padėjėjų mokymus. Darbas komandoje tai – specialistų pasidalinimas
teorine ir praktine darbo patirtimi, kuri skatina naujų ir veiksmingų darbo metodų atradimą.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Švenčionių rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centras
Vadovo vardas, pavardė: Rima Rakitienė
Telefonas: 8 387 51 744
El. paštas: svencioniuspc@zebra.lt
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Šalčininkų r. sutrikusio intelekto dienos užimtumo centro lankytojų
savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimas ir integravimas į visuomeninį
gyvenimą
1. Gerosios praktikos aktualumas

Šalčininkų r. savivaldybė yra įsikūrusi Vilniaus apskrities pietrytinėje dalyje, Baltarusijos
pasienyje. Administracinis centras - Šalčininkai, 42 km nuo Vilniaus, kitas rajono miestas Eišiškės, miesto tipo gyvenvietė - Baltoji Vokė, Jašiūnai. Šalčininkų rajone gyvena apie 38 tūkst.
gyventojai. Šalčininkų rajono kaimo vietovėse gyvena apie 75 proc. rajono gyventojų, t. y. apie
30 tūkst. žmonių. Šalčininkų savivaldybėje yra 13 seniūnijų: Šalčininkų, Eišiškių, Baltosios
Vokės, Jašiūnų, Dieveniškių, Kalesninkų, Pabarės, turgelių, Butrimonių, Gerviškių, Akmenynės,
Voškonių, Dainavos. Rajone veikia daug įstaigų ir organizacijų. Tarp jų ir Šalčininkų rajono
sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras. centras – tai nestacionarinė įstaiga, kurią
lanko žmonės, turintys sutrikusį intelektą.
Pagrindinis Centro veiklos tikslas – integruoti asmenis, turinčius sutrikusį intelektą ir
kompleksinę negalią, į visuomenę, teikiant dienos globos socialines paslaugas – socialinės
priežiūros paslaugas (socialinių įgūdžių ugdymas), užimtumo ir darbo terapijos, socialinių
(informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos),
buitinių, higieninių, kūrybinių įgūdžių lavinimo, savarankiškumo formavimo, maitinimo,
transporto paslaugas.
1998 m. turinčių intelekto sutrikimų vaikų tėvai organizavo savo bendriją. Reikėjo įkurti savo
būstinę. Spręsti šį klausimą labai padėjo Šalčininkų rajono savivaldybė, išskyrusi buvusios
infekcinės ligoninės pastatą. Pastatas reikalavo didelės rekonstrukcijos. Bendrijos nariai
pradėjo ieškoti rėmėjų ir kreiptis į įvairius fondus. 2001 m. buvo parašytas pirmas projektas,
kurio pagrindu 2002 m. iš Respublikinės bendrijos „Viltis“ buvo skirta 30 tūkst. Lt. Šitos lėšos
buvo panaudotos pastato įrengimui. Per 2001 m. buvo parašyti 25 projektai, iš jų - 22 buvo
įgyvendinti. Už 2002 m. parašytą projektą iš Respublikinės bendrijos ,,Viltis" buvo skirta 178
tūkst. Lt pastato rekonstrukcijai. Atviras Lietuvos fondas tuo metu nefinansavo didelių
projektų. 2003 m. Niderlandų fondas susidomėjo mūsų poreikiais ir lūkesčiais ir skyrė mums
163 500 Lt. Iš jų 2003 m. 85 722 Lt panaudota pastato rekonstrukcijai, 38 228 Lt – Centro
įrengimui. Tuo metu už bendrai su Šalčininkų rajono savivaldybe parašytą projektą buvo gauta
80 tūkst. Lt. Buvo ieškoma ir toliau naujų galimybių lėšoms gauti. 2004 m. Šalčininkų rajono
sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras buvo įregistruotas, kaip viešoji įstaiga
,,Vilties spindulėlis“. Steigėjai: Šalčininkų rajono savivaldybės taryba bei Lietuvos Respublikos
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ Šalčininkų padalinys. 2008 m. VšĮ ,,Vilties
spindulėlis“ buvo pertvarkyta į Šalčininkų r. savivaldybės biudžetinę įstaigą.
Centrą gali lankyti vaikai nuo 6 metų ir suaugę žmonės, kurių amžius yra neribotas. Centre yra
24 lankytojai (iš jų 14 vaikai iki 18 metų; 12 lankytojų, turintys sunkią negalią- iš jų 8 vaikai).
Yra ir tokių lankytojų, kurie ateina į centrą nenuolat. Su jais nepasirašyta sutartis, jie nemoka
už paslaugas. Dauguma centro lankytojų gyvena kaimuose. Kaimuose kartais nėra nei darželių,
nei mokyklų. Bet neįgalieji žmonės turi mokytis, vystytis ir lavinti savo gebėjimus bei įgūdžius ir
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aktyviai dalyvauti integravimo į visuomeninį gyvenimą procese. Centro lankytojai – neįgalieji,
kaimo gyventojai, kurie turi galimybę būti kartu, bendrauti, užsiimti patinkančia jiems veikla,
dalyvauti renginiuose ir veiklose, vystyti ir lavinti savo žinias, poreikius bei gebėjimus
Centre yra įrengtos Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos dvi lavinamosios klasės (4 ,,L“ ir 8 ,,L“):
ketvirtoje klasėje mokosi keturi vaikai, iš jų trys turintys sunkią negalią, o aštuntoje klasėje
mokosi šeši paaugliai, keturi iš jų turi sunkią negalią. 8 ,,L“ klasės mokiniai ir kiti lankytojai į
Centrą atvežami centro transportu. Kartu su 8 ,,L“ klasės lankytojais atvežami ir suaugusieji
lankytojai iš Šalčininkų rajono sekančių seniūnijų: Gerviškių, Jašiūnų, Turgelių, Akmeninės,
Šalčininkų. Šalčininkų miesto lankytojai ateina patys arba juos atveža tėvai - globėjai, nes
centro transportas, dėl didelių atstumų tarp lankytojų gyvenimo vietos, nesuspėja ryte atvežti
lankytojus iš Šalčininkų m.. Vakare visi lankytojai yra nuvežami atgal į namus.
4 ,,L“ klasės mokiniai ir kiti lankytojai į Centrą atvežami Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos
transportu iš Tetėnų km., Pabarės km., Naujasodžio km., Aklė km. Eišiškių m. Šiai grupei
išlaikyti dalinai finansavo Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių bendrija ,,Viltis“
Šalčininkų padalinys iš parašyto projekto lėšų. Centro transportas nuolat atveža ir nuveža
klientus pagal nustatytus maršrutus. Klientai yra atvežami iš Jašiūnų km., Rudninkų km.,
Gudelių km., D. Sėlų km., Gerviškių km., Akmenynės km., Tabariškių km., Nagibanų km.,
Tarakonų km., D. Baušių km., Tetėnų km., Pabarės km., Naujasodžio km. Aklės km. Eišiškių m.
Centras labai glaudžiai bendradarbiauja su Šalčininkų rajono savivaldybe, Lenkijos Respublikos
asociacija ,,Wspólnota Polska“, Šalčininkų dekanato visuomenine labdaros organizacija
„CARITAS “, kurie mielai padėdavo ir padeda finansiškai. Pvz., neseniai buvo organizuota ir iki
šiol tęsiasi labdaros akcija, skirta centro 5 lankytojams iš neaprūpintų ir nepilnų šeimų. Iš
Lenkijos Respublikos ambasados Vilniuje centras gavo 12,1 tūkst. Lt paramą.
Šalčininkų r. sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras nuolat bendradarbiauja su
Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija, su Šalčininkų m. socialinių paslaugų centru, Vaikų globos
namais ir daugybe kitų Šalčininkų r. ir Lietuvos įstaigų bei organizacijų.

2. Gerosios praktikos tikslas ir uždaviniai

Tikslas – didinti Šalčininkų r. sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro lankytojų
galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis, integruoti asmenis, turinčius sutrikusį
intelektą ir kompleksinę negalią, į visuomenę, teikiant dienos globos socialines paslaugas.
Uždaviniai:
 Teikti dienos globos socialines paslaugas sutrikusio intelekto žmonėms, sudarant
galimybes pilnavertiškai gyventi bendruomenėje.
 Užtikrinti protinę bei fizinę negalią turinčių asmenų neformalų ugdymą ir užimtumą,
sustabdyti jų izoliaciją ir padėti sėkmingai integruotis visuomenėje.
 Įtraukti žmones, turinčius sutrikusį intelektą, į darbinę veiklą ir siekti, kad ateityje
dirbdami jie galėtų veikti ir lavinti pasitikėjimą savimi.
 Dirbti su proto ir fizinę negalią turinčių asmenų šeimomis, sprendžiant užimtumo, jų
palaikymo bei kitas socialines ir psichologines problemas.
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Informuoti ir konsultuoti lankytojus ir jų šeimos narius teikiamų socialinių paslaugų
klausimais, tarpininkauti ir atstovauti jų interesams kitose įstaigose ir organizacijose,
bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir savivaldybės įstaigomis, organizuoti ir
teikti specialiojo transporto paslaugas tiems, kurie nesugeba naudotis visuomeniniu ir
kitu transportu.

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas

Centre teikiamos šios paslaugos:
 Socialinių įgūdžių formavimas bei lavinimas.
 Buitinių įgūdžių formavimas bei lavinimas.
 Darbinių įgūdžių lavinimas(maisto gaminimo, namų ruošos darbų, lipdymo, siuvimo,
mezgimo, pynimo, dirbinių iš medienos ar odos gaminimo).
 Meninių įgūdžių lavinimas(muzikos klausymas bei imitacijos, ritmo jutimo ir judesių
lavinimo).
 Motorikos bei judesių įgūdžių lavinimas(kūno judesių vystymas ir lavinimas).
 Logopedo paslaugos.
 Asmens higienos palaikymo įgūdžių lavinimas(tvarkingas naudojimasis sanitariniais
mazgais, naudojimasis asmens higienos priemonėmis, skalbimas bei prausimasis).
 Namų ruošos darbų įgūdžių lavinimas(centro teritorijos, grupės, valgyklos patalpų
tvarkymas, gėlynų priežiūra).
 Maitinimo(tris kartus per dieną).
 Transporto(atvežimas, išvežimas).
 Sociokultūrinio dalyvavimo(ekskursijos, išvykos, išvažiavimai).
Paslaugos teikiamos Centro lankytojams pagal numatytus bendrus ir individualius veiklos
planus, priklausomai nuo kiekvieno lankytojo nustatytų poreikių, asmens savybių, sveikatos
būklės, pageidavimų ir norų. Kiekvieną dieną centre gauna paslaugas 24 lankytojai.
Lankytojai, priimti iki 2006 m. iki liepos 1 d., už suteiktas paslaugas moka 40 proc. nuo
mėnesinės bazinės pensijos, o lankytojai, priimti nuo 2006 m. liepos 1 d., už paslaugas moka
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 ,,Dėl mokėjimo
už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. T – 1269 ,,mokėjimo už socialines
paslaugas Šalčininkų rajone tvarkos aprašą“. Lankytojų tėvams – globėjams pageidaujant,
pateikus duomenis apie šeimos pajamas, mokestis už dienos globos socialines paslaugas gali
keistis. 2012 m. lapkričio įsakymu Nr. DĮV – 1946 du lankytojai laikinai buvo atleisti nuo
mokėjimo už dienos globos paslaugas.

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai

Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centre ataskaitinių 2012 metų
pabaigoje dirbo 13 darbuotojų: administracija – 2; socialinis darbuotojas – 1; užimtumo
specialistai – 2; logopedas – 1; socialinio darbuotojo padėjėjai – 4; ūkvedys – 1; valytoja – 1;
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budėtojas /kiemsargis – 1.
Iš 2011 m. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos ,,Viltis“ parašyto projekto 2012
metams lėšų, centre dirbo 1 etatu bendrijos ,,Viltis“ darbuotojas, kuris dirbo su trimis Centro
klientais, turinčiais sunkią negalią. Darbuotojas lydėjo atvežant juos į centrą ir nuvežant atgal į
namus(projektas tęstinis nuo 2007 metų). Iš projekto buvo įdarbinti: 0,25 etato Šalčininkų
PSPC vaikų gydytojas psichiatras, kuris teikė konsultacijos paslaugas centro lankytojams bei jų
šeimos nariams; 0,1 etato menininko, kuris kartą per savaitę lavino lankytojų meninius
kūrybinius gebėjimus užsiėmimuose bei ,,Saulės teatre“. Centras teikė reikalingą lankytojams
bei jų šeimos nariams informaciją, konsultavo įvairiais socialiniais klausimais. Socialinis
darbuotojas, užimtumo specialistai, soc. darbuotojo padėjėjai formavo savarankiško gyvenimo
įgūdžius(darbštumo, paslaugumo, tvarkingumo), lavino aplinkos suvokimo ir ryšio su juo
įgūdžius, padėjo integravimo į socialinį gyvenimą procese.
Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo žmogaus interesams paslaugos
teikiamos centre nemokamai. Mokėjimas už kitas bendrąsias socialines paslaugas ne centro
klientams(asmens higienos ir priežiūros, skalbimo, maitinimo organizavimo, transporto ir kt.)
dydžiai ir tvarka nustatomi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
Centras labai glaudžiai bendradarbiauja su Šalčininkų rajono savivaldybe, Lenkijos Respublikos
asociacija ,,Wspólnota Polska“, Šalčininkų dekanato visuomenine labdaros organizacija
„CARITAS “, Šalčininkų m. socialinių paslaugų centru, Vaikų globos namais ir daugybe kitų
Šalčininkų r. ir Lietuvos Respublikos įstaigų bei organizacijų. Nemažai buvo centre ir savanorių
– studentų iš universitetų ir kolegijų, kurie atlikinėjo praktiką ir mielai padėdavo centro
darbuotojams užsiėmimų ar veiklos organizavimuose.

5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais

Tokių centrų atsiradimas ir veiklumas yra labai svarbus ir naudingas mūsų visuomenei.
Visuomenės požiūris į surikusio intelekto asmenis keičiasi. Tad labai svarbu profesionaliai
organizuoti centruose užimtumo ir ugdymo darbus, kurių pagrindinis tikslas – lankytojų
asmeninių, kūrybinių gebėjimų pripažinimas ir lavinimas, mažinant jų socialinę atskirtį ir
izoliaciją, nukreipiant visuomenės požiūrį į bendradarbiavimą su tokiais žmonėmis.

6. Gerosios patirties vertinimas

Nuoseklus ir pastovus darbas su sutrikusio intelekto žmonėmis yra reikalingas ir naudingas.
Kuo daugiau įdėsime meilės, energijos ir kantrumo, tuo daugiau pasieksime gėrio šiame darbe.
Labai svarbu, kad visuomenė suprastų, kad tokie centrai atlieka didelį vaidmenį Savivaldybių ir
visos šalies gyvenime, kad panašūs centrai iš tiesų atlieka daug reikalingos šaliai veiklos. Reikia
dar daugiau pastangų įdėti, kad tokios veiklos nenublėstų, ir tik įvairiapusiškas dienos centrų
neįgaliesiems bendradarbiavimas visose srityse padės įveikti sunkumus, nuveiks skirtumus tarp
miesto ir kaimo neįgaliųjų gyvenimo.
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7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos kolegoms
 Siekiant neįgaliuosius lankytojus lavinti ir mokinti, užimti ir ugdyti, reikėtų juos matyti
visapusiškai, neteikiant didelės reikšmės jų negaliai. Būtina skatinti neįgaliųjų žmonių
savarankiškumą ir didinti lankytojų pasitikėjimą savimi.
 Stengtis raginti lankytojus dalyvauti aktyvioje veikloje ir įvairiuose renginiuose. Skatinti
neįgaliųjų socializaciją per kultūrinę, meninę saviraišką, pažintinę veiklą. Padėti
lankytojams suprasti, kad daromos klaidos – visiškai normali užimtumo, ugdymo ir
mokymosi proceso dalis.
 Suvienyti skirtingo amžiaus neįgaliuosius, skatinti tarpusavio bendravimą, taip parodant,
kad jie sėkmingai gali būti ir veikti kartu. Per bendrą organizuotą veiklą neįgalieji galės
patenkinti užimtumo, fizinio aktyvumo, bendravimo poreikius, gerės jų bei jų tėvų
gyvenimo kokybė.

8. Veiklos vykdytojai

Savivaldybė: Šalčininkų rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras,
Vadovo vardas, pavardė: direktorė Ana Kislovska
Telefonas: 8(380) 34 - 053
El. paštas: a.kislovska@yahoo.com
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