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Uždaviniai 

 

Priemonės Atsakingi vykdytojai Rezultatai 2019-01-01 

Užtikrinti  

bendrųjų ir 

specialiųjų 

socialinių 

paslaugų 

prieinamumą 

 

 

Teikti bendrąsias ir 

specialiąsias socialines 

paslaugas Savivaldybės 

gyventojams 

Socialinių paslaugų 

centro direktorius  

 

Kauno rajono gyventojams buvo suteiktos šios socialinės paslaugos: 

Specialiojo transporto – 59 Kauno rajono gyventojams (151 kartai);  

7 asmenys 2-3 kartus per savaitę vežami į hemodializės procedūras; 

Pagalba į namus – 214 asmenų; 

Asmens higienos ir priežiūros organizavimo paslaugos (dušo, skalbimo) – 2 asmenims; 

Sociokultūrinės paslaugos – 1352 asmenims; 

Dienos socialinės priežiūros paslaugos (sveikatinimo ir meno užimtumo) – 230 

suaugusiems neįgaliems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims; 

Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centre 31 vaikui suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo 

ir palaikymo paslaugos; 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo – 321 šeimoms, atvejo vadyba taikyta 283 

šeimoms; 

Laikino apnakvindinimo – 6 moterims (su jomis gyveno 5 vaikai); 

Apgyvendinimo Krizių centre – 26 moterims (su jomis gyveno 34 vaikai). 

Priemonė įgyvendinta. 

Teikti integralios pagalbos į 

namus paslaugas sunkią 

negalią turintiem Savivaldybės 

gyventojams  

Socialinių paslaugų 

centro direktorius  

 

Įgyvendinamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0011 „Integralios pagalbos į namus 

teikimas Kauno rajone“. Projekto metu 68 sunkią negalią turintiems asmenims  (vaikams, 

suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) suteiktos integralios dienos socialinės globos, 

slaugos ir kineziterapijos paslaugos asmens namuose.  

Šios paslaugos poreikis 2018 m. stipriai augo ir dėl nepakankamo skirto finansavimo 

susidarė gyventojų, pageidaujančių gauti paslaugas, eilė. 

Priemonės įgyvendinimas tęsiamas 2019 m. 

Teikti vaikams bendrąsias ir 

socialinės priežiūros paslaugas  

Asociacijos Lietuvos samariečių 

bendrijos Kauno skyriaus Vaikų 

dienos centre „Užuovėja“ 

 

Vaikų dienos centro 

„Užuovėja“ socialinis 

darbuotojas, Socialinės 

paramos skyriaus vedėjas 

40-čiai vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose ir jų šeimos nariams, 

gyvenantiems Taurakiemio ir Samylų seniūnijose, buvo teikiamos bendrosios ir 

specialiosios socialinės paslaugas. Centre daug dėmesio skiriama vaikų socialinių įgūdžių 

ugdymui, vaikai mokomi spręsti problemas, savarankiškai veikti, atsakyti už savo veiksmus. 

Vaikų dienos užimtumo veiklos vyko kiekvieną darbo dieną. Vaikams, neturintiems 

galimybių atvykti į Centrą, teikiama pavėžėjimo paslauga. Centrą lankė du neįgalūs vaikai.  

Priemonė įgyvendinta. 
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Teikti vaikams bendrąsias ir 

socialinės priežiūros paslaugas  

visuomeninės organizacijos 

Domeikavos vaikų ir jaunimo 

centre „Neris 

Vaikų dienos centro 

vadovė, 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas 

Vaikų ir jaunimo centre „Neris“ 30-čiai vaikų buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos, organizuojami laisvalaikio užsiėmimai, maitinimas, profesinis 

informavimas, išvykos, renginiai bendruomenėje, vyko dvi keliaujančios vasaros poilsio 

stovyklos. Vaikų dienos centras 2018  m. vykdė projektą „Draugystės traukinys 2018“. 

Priemonė įgyvendinta. 

Teikti vaikams bendrąsias ir 

socialinės priežiūros paslaugas  

VšĮ „Juventa“ vaikų dienos 

centre „Sparnai 

VšĮ „Juventa“ direktorė 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas 

Dienos centrą „Sparnai“ lankė 26 mokyklinio amžiaus vaikai, tarp kurių yra 5 vaikai, 

turintys specialiųjų poreikių. Centre visus metus buvo vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo 

programa, pravedamos viktorinos, vyko užimtumo veikla būreliuose (šokių, dramos, dailės), 

vaikams organizuojamos ekskursijos ir vasaros poilsio stovyklos, organizuojami bendri 

vaikų ir tėvų renginiai. 

Priemonė įgyvendinta. 

Įgyvendinti projektą 

„Kompleksinės paslaugos 

šeimai“ 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, 

VšĮ „Darnūs namai“ 

vadovas 

Įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“, Kauno rajono savivaldybėje įkurti 

Bendruomeniniai šeimos namai. Per 2018 m. paslaugos suteiktos 385 asmenims: 

pozityvios tėvystės mokymai pravesti 14-kai grupių (131 asmeniui), įvyko 5 tėčio ir 

vaiko tarpusavio santykių gerinimo žygiai, 6 streso valdymo savaitgalio stovyklos 

paaugliams,  psichologo konsultacijos suteiktos 361 asmeniui, pedagoginės 

konsultacijos pravestos 68 asmenims, mediacijos paslaugos suteiktos 34 asmenims.  
Priemonės įgyvendinimas tęsiamas 2019 m. 

Užtikrinti 

socialinės 

globos 

paslaugų 

prieinamumą  

Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos ir socialinės 

priežiūros paslaugas SBĮ 

Čekiškės socialinės globos ir 

priežiūros namuose 

 

Įstaigos direktorius Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namuose metų pabaigoje gyveno 30 gyventojų, iš jų 

–  22 socialinės globos gavėjai (13 moterų ir 9 vyrai) ir 8 savarankiško gyvenimo paslaugos 

gavėjai (3 moterys ir 5 vyrai). Gyventojams buvo užtikrinama aplinka, pagrįsta abipusiu 

gyventojų ir darbuotojų pasitikėjimu ir pagarba, buvo padedama užmegzti ir palaikyti ryšius 

su šeimos nariais, giminaičiais, bendruomene. Gyventojai galėjo turėti „savą asmenį", 

kuriam patikėdavo savo problemas. Gyventojams buvo teikiamos globos normas 

atitinkančios socialinės paslaugos. 

Priemonė įgyvendinta. 

Teikti ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas vaikams, likusiems 

be tėvų globos, SBĮ Vaiko 

gerovės centre „Gynia“ 

SBĮ Vaiko gerovės 

centro „Gynia“ 

direktorius 

Vaiko gerovės centre „Gynia“ 2018 m. sausio 1 d. gyveno 23 globotiniai. Per metus į 

Centrą atvyko 19 vaikų, iš Centro išvyko 9 globotiniai: 7 – grįžo į biologines šeimas, 1– 

pas globėjus ir vienas išvyko į kitą įstaigą. Centre buvo ugdomas vaikų 

savarankiškumas, stiprinami sveikos gyvensenos, higienos įgūdžiai, įgyjami maisto 

ruošimo, namų ruošos, aplinkos tvarkymo, kompiuterinio raštingumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. buvo atsisakyta centralizuoto 

maitinimo ir Centro šeimynose įrengtos virtuvės, kuriose globotiniai kartu su 

darbuotojais, gaminosi maistą savarankiškai. Centre pradėta teikti atokvėpio paslauga 

socialiniams globėjams ir šeimynų dalyviams. 

Priemonė įgyvendinta. 
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Vykdyti Globos centro veiklą SBĮ Vaiko gerovės 

centro „Gynia“ 

direktorius 

2018 m. paruošti 8 socialiniai globėjai, iš jų 3 socialiniai globėjai buvo įdarbinti, 4 – dirbo 

pagal individualios veiklos pažymėjimą. Socialinių globėjų šeimose apgyvendinta 12 

vaikų. Globos skyriaus darbuotojai suteikė konsultavimo, informavimo ir kitas paslaugas: 

norintiems globoti – 91 kartą, globėjams (rūpintojams) – 63 kartus, socialiniams 

globėjams – 324 kartus, globėjams giminaičiams – 74 kartus, globojamiems 

(rūpinamiems) vaikams – 257 kartus, kitiems asmenims – 640 kartų.  

Priemonė įgyvendinta. 

 

Finansuoti vaikų, likusių be 

tėvų globos, socialinę globą 

šeimose, šeimynose, globos 

įstaigose  

 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas 

2018 m. buvo globojami 229 vaikai, likę be tėvų globos. Iš jų: šeimose  – 115 vaikų, 

šeimynose – 32 vaikai, globos įstaigose  – 82 vaikai. Už visus globojamus vaikus buvo 

išmokėtos vaiko globos ( rūpybos) išmokos, už 147 vaikus – ir vaiko globos (rūpybos)  

tikslinis priedas, už 66 vaikus – ir pagalbos pinigai. Šeimynoms buvo skirtos 8,0 tūkst. Eur 

vienkartinės išmokos, vaikų gyvenimo sąlygoms pagerinti. 

Priemonė įgyvendinta. 

Užtikrinti 

socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

ir jų šeimos 

nariams 

teikimą 

Finansuoti 

nevyriausybines organizacijas ir 

viešąsias įstaigas, teikiančias 

socialinės reabilitacijos 

paslaugas Kauno rajono 

gyventojams 

Savivaldybės 

administracija, 

NVO, VšĮ 

Finansavimas 2018 m. buvo skirtas 7 nevyriausybinėms organizacijoms: Kauno krašto 

nefrologinių ligonių draugijai „Kauno gyvastis“, Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno 

teritorinė valdybai, Kauno rajono neįgaliųjų draugijai, VšĮ Kauno ir Marijampolės 

regionų aklųjų centrui, Garliavos neįgaliųjų draugijai, Kauno krašto neįgaliųjų 

sąjungai ir Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjungai. Organizacijos teikė socialinės 

reabilitacijos paslaugas 481 neįgaliajam. Buvo sukurtos 37 darbo vietos, iš jų 17 – 

neįgaliesiems. 
Priemonė įgyvendinta. 

Administruoti 

socialinių 

paslaugų 

teikimą 

Organizuoti specialiųjų 

socialinių paslaugų teikimą 

Kauno rajono gyventojams 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, 

socialinių paslaugų 

įstaigų vadovai 

 

52 suaugusiems asmenims, turintiems negalią, ar senyvo amžiaus asmenims, pagal 

pasirašytas paslaugų teikimo sutartis, buvo teikiamos savarankiško apgyvendinimo, dienos, 

trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugos įstaigose, kurių savininkė nėra 

Savivaldybė. 

Vis daugiau neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų patenka į globos įstaigas, nes artimieji 

nelinkę patys prižiūrėti senyvo amžiaus tėvus ar giminaičius. Didėjančios socialinių 

paslaugų kainos, reikalauja papildomo finansavimo. 

Priemonė įgyvendinta. 

Organizuoti  socialinės globos 

paslaugų teikimą asmenims, 

turintiems sunkią negalią 

 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, vedėjo 

pavaduotojas 

 

Socialinės globos teikimo sutartys pasirašytos su 29 socialinės globos paslaugas 

teikiančiomis įstaigomis. 154 gyventojams, turintiems sunkią negalią, buvo teikiamos 

socialinės globos paslaugos įstaigose, kurių savininkė nėra Savivaldybė.  

Didėjančios socialinių paslaugų kainos, reikalauja papildomo finansavimo. Labai maža dalis 

gyventojų turi galimybes savo lėšomis gauti socialinės globos paslaugas globos įstaigose.  

Priemonė įgyvendinta. 

Teikti pagalbą vaikų 

globėjams (rūpintojams) ir 

įtėviams 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, 

VšĮ „Darnūs namai“ 

Parengta 18 pirminių išvadų tenkinti vaiko, likusio be tėvų globos, poreikius. Parengtos  

7 išvados dėl tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, 3 išvados dėl įsivaikinimo, 19 

globojamo vaiko aplankymo aktų.  Organizuoti 2 globėjų (rūpintojų) savitarpio pagalbos 

grupės užsiėmimai. 

Priemonė įgyvendinta. 
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Teikti metodinę pagalbą, 

socialines paslaugas 

teikiantiems darbuotojams 

Socialinės paramos 

skyriaus 

vedėjas, vedėjo 

pavaduotojas, Socialinių 

paslaugų centro 

direktorius 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras parengė ir išleido elektroninę metodinę 

medžiagą socialinės srities darbuotojams „Streso valdymas“. 

Priemonė įgyvendinta. 

Konsultuoti seniūnijų 

socialinio darbo organizatorius  

socialinių paslaugų teikimo 

klausimais 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, 

vedėjo pavaduotojas 

Socialiniams darbuotojams buvo suorganizuoti 4 pasitarimai, kuriuose pateikta informacija 

apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas, socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą. 

Darbuotojai, iškilus klausimams, buvo konsultuojami asmeniškai. Informacija apie 

socialinių paslaugų organizavimą buvo teikiama elektroniniu paštu. 

Priemonė įgyvendinta. 

Bendradarbiauti su 

institucijomis, teikiančiomis 

pagalbą šeimai ir vaikui   

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, 

Socialinių paslaugų 

centro direktorius 

Bendradarbiaujama su VšĮ „Darnūs namai“, VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo 

centru, sprendžiamos šeimoje kylančios psichosocialinės problemos. 

Priemonė įgyvendinta. 

 

Bendradarbiauti su viešosiomis  

įstaigomis, NVO, labdaros ir 

paramos fondais  

modernizuojant ir plečiant 

socialinių paslaugų 

infrastruktūrą Kauno rajone 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius, 

Socialinės paramos 

skyriaus 

vedėjas, socialinių 

įstaigų direktoriai 

Organizuojant bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo 

plėtrą Kauno rajono savivaldybėje, buvo sudarytos sąlygos Kauno rajone veikiančioms 

įstaigoms dalyvauti projektinėje veikloje, modernizuoti ir plėsti socialinių paslaugų 

infrastruktūrą. Buvo bendradarbiaujama su įstaigomis, norinčiomis pradėti vykdyti ar 

plėsti vaikų dienos centrų veiklą Kauno rajono savivaldybėje. 
Trūksta nevyriausybinių organizacijų, norinčių vykdyti vaikų dienos centrų veiklą Kauno 

rajone ar teikti kitas socialines paslaugas bendruomenėje. 

Priemonė įgyvendinta. 

 

Rengti Tarybos sprendimų 

projektus ir direktoriaus 

įsakymus, kurie užtikrintų 

socialinių paslaugų teikimą 

Savivaldybės gyventojams 

Socialinės paramos 

skyriaus 

vedėjas, vedėjo 

pavaduotojas, socialinių 

paslaugų 

įstaigų direktoriai 

2018 m. parengta 15 Tarybos sprendimų projektų ir 22 direktoriaus įsakymai, reguliuojantis 

socialinių paslaugų administravimą ir teikimą. 

Priemonė įgyvendinta. 

 

 

___________________________ 
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Socialinių paslaugų finansavimas 

 

Eil. Nr. Uždaviniai 

Finansavimas 

Finansavimo šaltinis Planuotos lėšos 

(tūkst. Eur) 

Faktinės išlaidos 

(tūkst. Eur) 

1. 

Užtikrinti bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų 

prieinamumą 

 

Sav. biudžeto lėšos 909,6 890,5 

Spec. tikslinės dotacijos   551,5 562,5  

Biudžetinių įstaigų lėšos   40,0 82,2 

ES struktūrinių fondų lėšos   222,6 232,5 

2.  
Užtikrinti socialinės globos paslaugų prieinamumą 

 

Sav. biudžeto lėšos 
1077,8 

1040,8 

 

Spec. tikslinės dotacijos   
30,2 58,2  

Biudžetinių įstaigų lėšos  
61,6 80,1 

Valstybės biudžeto lėšos  
780,0 668,4 

3. 
Užtikrinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ir 

jų šeimos nariams teikimą 

Sav. biudžeto lėšos  25,8 25,8 

Valstybės biudžeto lėšos 131,5 144,2 

4. 
Administruoti socialinių paslaugų teikimą  

 

Sav. biudžeto lėšos 256,0 235,0 

Spec. tikslinės dotacijos 
497,4 645,2 

5. Iš viso 

Sav. biudžeto lėšos 
2269,2 2192,1 

Spec. tikslinės dotacijos   
1079,1 1265,9 

Biudžetinių įstaigų lėšos   
101,6 162,3 

Valstybės biudžeto lėšos   
911,5 812,6 

ES struktūrinių fondų lėšos   
222,6 232,5 

 

__________________________________ 


