
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO  

ĮVYKDYMO VERTINIMAS 

 

 

 

Uždaviniai 

 

Priemonės Atsakingi vykdytojai Rezultatai 2018-01-01 

Užtikrinti  

bendrųjų ir 

specialiųjų 

socialinių 

paslaugų 

prieinamumą 

 

 

Teikti bendrąsias ir 

specialiąsias socialines 

paslaugas Kauno rajono 

gyventojams 

Socialinių paslaugų 

centro direktorius  

 

Kauno rajono gyventojams buvo suteiktos šios socialinės paslaugos: 

Specialiojo transporto – 59 Kauno rajono gyventojams (123 kartai); 9 asmenys 2-3 kartus 

per savaitę vežami į hemodializės procedūras.  

Pagalba į namus – 208 asmenims; 

Asmens higienos ir priežiūros organizavimo paslaugos (dušo, skalbimo) – 4 asmenims; 

Sociokultūrinės paslaugos – 1426 asmenims; 

Dienos socialinės priežiūros – 220 suaugusiems neįgaliems asmenims ir senyvo amžiaus 

asmenims; 

Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centre 25 vaikams suteiktos socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugos; 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo – 242  šeimoms; 

Laikino apnakvindinimo – 12  moterų (su jomis gyveno 14 vaikų); 

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

Problemos. Trūksta įrankių (griežtesnio teisės aktų reglamentavimo) darbui su alkoholio 

priklausomybe, gyvenimo įgūdžių stoka ir ypatingai gimstamumo kontrole (didėjantis vaikų 

su spec. poreikiais skaičius). 

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 71 sunkią negalią turintiems asmenims  (vaikams, 

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

slaugos ir kineziterapijos paslaugos. 
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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 

Vaikų dienos centre 2017 m. socialinės paslaugos buvo teikiamos 40-čiai Samylų seniūnijos 

socialinės rizikos bei socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikų iš 25 šeimų. Socialinės 

paslaugos buvo teikiamos 5 kartus per savaitę. Dienos centre vyko: socialinių įgūdžių 

ugdymo programa (660 užsiėmimai), kompiuterinio raštingumo programa (26 užsiėmimai), 

programa „Centro kino teatras“ (25 užsiėmimai), darbinių įgūdžių ugdymo programa (134 

užsiėmimai), programa „Kulinarijos studija“ (23 užsiėmimai). Vaikams buvo organizuota 

41 išvyka (renginiai). Centro veiklai vykdyti 2017 m. buvo skirtas papildomas finansavimas 

antram socialinio darbuotojo etatui išlaikyti. 

Problemos. Nėra 

Priemonė įgyvendinta. 

Teikti vaikams bendrąsias ir 

socialinės priežiūros paslaugas  

visuomeninės organizacijos 

Domeikavos vaikų ir jaunimo 

centre „Neris“ 

Vaikų dienos centro 

socialinis darbuotojas 

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

palaikymo paslaugos, organizuojami laisvalaikio užsiėmimai, profesinis informavimas, 

išvykos, renginiai bendruomenėje, vasaros stovyklos. Nuo 2017  m.  spalio mėn. vaikų 

dienos centras veiklą pradėjo vykdyti Vandžiogalos seniūnijoje. 

Problemos. Nėra 

Priemonė įgyvendinta. 

Įsteigti Kauno rajono 

bendruomeninius šeimos 

namus 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, 

VšĮ „Darnūs namai“ 

vadovas 

Kauno rajono savivaldybėje įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai. Šeimoms  teikiamos 

šios paslaugos: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, mediacijos, vaikų 

priežiūros paslaugos, pavėžėjimo paslauga. Paslaugos suteiktos 248 asmenims. 

Problemos. Nėra 

Priemonės įgyvendinimas tęsiamas 2018 m. 

Užtikrinti 

socialinės 

globos 

paslaugų 

prieinamumą 

 

Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos ir socialinės 

priežiūros paslaugas SBĮ 

Čekiškės socialinės globos ir 

priežiūros namuose 

Įstaigos direktorius Įstaigoje 2017 m. pabaigoje gyveno 30 gyventojų, 22, iš jų, – stacionarių paslaugų gavėjai ir 

8 – savarankiško apgyvendinimo paslaugų gavėjai. Visiems socialinės globos paslaugų 

gavėjams buvo vedami individualūs socialinės globos planai. Buvo teikiamos paslaugos 

atitinkančios globos normas. 

Problemos. Trūksta vietų Savarankiško gyvenimo skyriuje, kyla problemos su alkoholio 

priklausomybę turinčiais asmenimis.  

Priemonė įgyvendinta. 

Teikti ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas vaikams, likusiems 

be tėvų globos, SBĮ Kauno 

rajono savivaldybės Pagynės 

vaikų globos namuose 

Pagynės vaikų globos 

namų direktorius 

2017 m. sausio 1 d. Vaikų globos namuose  gyveno 24 globotiniai.  2017 m. į globos 

namus atvyko  17 vaikų iš socialinės rizikos šeimų, išvyko – 14 globotinių. Visi grįžo į 

biologines šeimas. Globos namai vaikams teikė socialinės globos paslaugas, atitinkančias 

socialinės globos normas. 2017 m. įstaiga dalyvavo 44 renginiuose ir edukaciniuose 

projektuose. Metų pabaigoje buvo pakeisti įstaigos nuostatai ir pavadinimas, įstaiga 

pavadinta Vaiko gerovės centru „Gynia“. 

Problemos. Trūksta asmenų, norinčių įsivaikinti globotinius, kuriems nustatyti  

specialieji poreikiai ar kiti sveikatos sutrikimai. 

Priemonė įgyvendinta. 
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Globoti ir ugdyti vaikus, 

likusius be tėvų globos  

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, Vaiko 

teisių apsaugos skyriaus 

vedėjas 

2017 m. 23 vaikams buvo nustatyta globa šeimoje ar šeimynoje, 18 vaikų socialinės globos 

įstaigoje. 28 atvejais vaikų globa (rūpyba) buvo baigta ir vaikai buvo grąžinti tėvams, 5 

vaikai buvo įvaikinti. Už 86 globojamus vaikus jų globėjams buvo mokami pagalbos 

pinigai.2017 m. 114 vaikų augo globėjų šeimose, 36 vaikai – Kauno rajono šeimynose, 54 – 

globos įstaigose. 

Problemos. Trūksta asmenų, norinčių tapti vaikų globėjais,  ypač vaikų, turinčių vidutinę ar 

sunkią negalią. Daugėjant vaikų, turinčių specialiuosius poreikius, trūksta profesionalių 

specialistų, galinčių suteikti savalaikę pagalbą.  

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 

519 neįgaliųjų, turinčių įvairią negalią, buvo teikiamos paslaugos, kurios palaikė jų 

socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didino savarankiškumą ir užimtumą bei 

galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime. Buvo sukurtos 44 darbo vietos, 18, iš jų, – 

neįgaliesiems. 

Problemos. Nėra 

Priemonė įgyvendinta. 

Administruoti 

socialinių 

paslaugų 

teikimą 

Organizuoti specialiųjų 

socialinių paslaugų teikimą 

Kauno rajono gyventojams  

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, 

socialinių paslaugų 

įstaigų vadovai 

 

45 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. 

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

dėl didėjančių kainų, mažų atlyginimų  ir darbo praradimo grėsmės gyventojai 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 25 socialinės globos paslaugas 

teikiančiomis įstaigomis. 136 gyventojams, turintiems sunkią negalią, teikiamos socialinės 

globos paslaugos įstaigose, kurių savininkė nėra Savivaldybė.  

Problemos. 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 

įvaikintojams 

Vaiko teisių apsaugos 

sk. vedėjas, Socialinės 

paramos sk. vedėjas, 

Socialinių paslaugų 

centro direktorius 

Parengta 13 pirminių išvadų tenkinti vaiko, likusio be tėvų globos, poreikius. Parengtos  

33 išvados dėl tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis. Organizuoti 5 globėjų 

(rūpintojų) savitarpio pagalbos grupės užsiėmimai. 

Problemos. Trūksta konsultacijų ir užsiėmimų globėjams. 

Priemonė įgyvendinta. 

Teikti metodinę pagalbą, 

socialines paslaugas 

teikiantiems darbuotojams 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, vedėjo 

pavaduotojas, Socialinių 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2017 m. vykdė  šiuos mokymus: 

–     –  Socialinio darbuotojo padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymus „Streso valdymas“  

– (16 ak. val.). Mokymai vyko 3 kartus.  Mokymus baigė 48 socialinio darbuotojo padėjėjai. 
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paslaugų centro 

direktorius 

–  Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros darbuotojų mokymai 

(40 ak. val.) Mokymus baigė 20 socialinio darbuotojo padėjėjų. 

–  Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai „Streso valdymas“ (16 ak. val.). 

Mokymus baigė 17 socialinių darbuotojų. 

–  Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus „Prekybos žmonėmis prevencija“ 

(24 ak. val.). Mokymus baigė 7 socialiniai darbuotojai. 

Problemos. Nėra 

Priemonė įgyvendinta. 

Konsultuoti seniūnijų 

socialinio darbo organizatorius  

socialinių paslaugų teikimo 

klausimais 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas, 

vedėjo pavaduotojas 

Socialiniams darbuotojams buvo suorganizuoti 5 pasitarimai, kuriuose pateikta naujausia 

informacija apie socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą. Elektroniniu paštu nuolat teikiama 

informacija apie naujus teisės aktus. 

Problemos. Nėra 

Priemonė įgyvendinta. 

Bendradarbiauti su 

institucijomis, teikiančiomis 

pagalbą šeimai ir vaikui   

Vaiko teisių apsaugos 

sk. vedėjas, Socialinės 

paramos sk. vedėjas, 

Socialinių paslaugų 

centro direktorius 

Bendradarbiaujama su Labdaros ir paramos fondu ‚Maisto bankas“, Maltos ordinu, VšĮ 

„Darnūs namai“,  VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centru, VšĮ Šeimos santykių 

institutu. Padedamos spręsti Savivaldybės gyventojų šeimose kylančios problemos, 

organizuojamos konsultacijos. 

Problemos. Nėra 

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 

Sudarytos sąlygos Kauno rajone veikiančioms įstaigoms dalyvauti projektinėje veikloje, 

modernizuoti ir plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą. Rajone veikia 10 vaikų dienos 

centrų iš kurių tik trys priklauso Savivaldybei, visi likę dienos centrai yra NVO. Taip pat 

veikia 11 NVO organizacijų, dirbančių su suaugusiais asmenimis, turinčiais negalią. Didelis 

kiekis NVO rajone organizuoja vaikų užimtumą sporto, švietimo ir kultūros srityse. 

Problemos. Nėra 

Priemonė įgyvendinta. 

Rengti Tarybos sprendimų 

projektus ir direktoriaus 

įsakymus, kurie užtikrintų 

socialinių paslaugų teikimą 

Savivaldybės gyventojams 

Socialinės paramos 

skyriaus 

vedėjas, pavaduotojas, 

socialinių paslaugų 

įstaigų direktoriai 

Parengta 13 Tarybos sprendimų projektų ir 10 direktoriaus įsakymų, skirtų užtikrinti 

socialinių paslaugų teikimą Kauno rajono savivaldybės gyventojams. 

Problemos. Nėra 

Priemonė įgyvendinta. 

Stebėti, analizuoti, planuoti 

socialinių paslaugų teikimą 

Kauno rajono gyventojams 

Socialinės paramos 

skyriaus 

vedėjo pavaduotojas 

Analizuojama informacija apie socialinių paslaugų poreikį Savivaldybės gyventojams. 

Problemos. Kylančios socialinių paslaugų kainos leis tenkinti mažesnį kiekį pateiktų 

gyventojų prašymų. Gyventojų, patiriančių socialinę riziką, kontrolė ir griežtesnis teisės 

aktų reglamentavimas turi didinti jų atsakomybę, neleisti daug metų naudotis valstybės 

parama,  nesirūpinti savo vaikais ar palikti juos be tėvų globos. 

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 744,8 714,6 

Spec. tikslinės dotacijos   436,7 437,8 

Biudžetinių įstaigų lėšos   36,0 49,3 

ES struktūrinių fondų lėšos   263,7 149,4 

2.  
Užtikrinti socialinės globos paslaugų prieinamumą 

 

Sav. biudžeto lėšos 956,2 1053,9 

Spec. tikslinės dotacijos   30,2 30,2 

Biudžetinių įstaigų lėšos  44,5 51,5 

Valstybės biudžeto lėšos  723,6 689,5 

3. 
Užtikrinti socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems ir jų šeimos nariams teikimą 

Sav. biudžeto lėšos   

151,8 

24,3 

Valstybės biudžeto lėšos 121,5 

4. 
Administruoti socialinių paslaugų teikimą  

 

Sav. biudžeto lėšos 236,0 208,0 

Spec. tikslinės dotacijos 718,3 559,6 

5. Iš viso 

Sav. biudžeto lėšos 1937,0 2000,8 

Spec. tikslinės dotacijos   1185,2 1027,6 

Biudžetinių įstaigų lėšos   80,5 100,8 

Valstybės biudžeto lėšos   875,4 811,0 

ES struktūrinių fondų lėšos   263,7 149,4 

__________________________________ 


