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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2015 m. kovo 25 d.
sprendimu Nr. TS–51
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
I. ĮVADAS
1. Bendra informacija
1.1. Elektrėnų savivaldybės socialinių paslaugų planas rengiamas remiantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų
planavimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2007-04-12 įsakymu A1-104 „Dėl socialių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų
efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2014-01-20 įsakymu Nr. A1-23 „Socialinių paslaugų išvystymo normatyvai“ ir kitais
socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.
1.2. Socialinių paslaugų plano paskirtis – nustatyti socialinių paslaugų teikimo mastą ir
rūšis Elektrėnų savivaldybėje 2015 metams pagal gyventojų poreikius.
1.3. Socialinių paslaugų plano tikslai atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos pagrindinį tikslą – siekti efektyvios socialinės apsaugos ir užtikrinti socialiai
pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. Elektrėnų savivaldybės 2015 m. socialinių
paslaugų plano rengimas atitinka Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano 2
prioriteto „Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas“ 2.3. tikslo „Užtikrinti socialinių
paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą“ uždavinius ir Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų
strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos plėtojimo programos tikslus ir uždavinius.
1.4. Socialinių paslaugų planas rengiamas siekiant įvertinti esamą Elektrėnų savivaldybės
teikiamų socialinių paslaugų situaciją: kiek savivaldybėje yra socialinių paslaugų įstaigų, kiek,
kokias paslaugas ir kokioms asmenų socialinėms grupėms jos yra teikiamos, koks yra socialinių
paslaugų poreikis, įvertinama, kokios yra galimybės tobulinti socialines paslaugas savivaldybės
gyventojams.
1.5. Socialinių paslaugų planavimo objektas yra socialinės paslaugos, kurias Elektrėnų
savivaldybė planuoja ir organizuoja savo teritorijos gyventojams ir kurių teikimą finansuoja iš savo
biudžeto lėšų ar iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų
savivaldybių biudžetams.
1.6. Nustatant Elektrėnų savivaldybės pagrindines socialines problemas, remtasi Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamais duomenimis, Elektrėnų
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus kaupiamais duomenimis, Elektrėnų
savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, socialines paslaugas teikiančių įstaigų
ir visuomeninių neįgaliųjų organizacijų pateiktais duomenimis.
2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
2.1. Skatinti vaiko globą (rūpybą) šeimoje;
2.2. Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose kokybės gerinimas ir plėtra;
2.3. Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą;
2.4. Didinti socialinių darbuotojų kompetenciją keliant kvalifikaciją;
2.5. Vykdyti bendruomeninių paslaugų kokybės gerinimą.
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3. Socialinių paslaugų plano rengėjai
3.1. Socialinių paslaugų planą 2015 m. parengė Elektrėnų savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius, bendradarbiaudamas su socialines paslaugas teikiančių įstaigų,
visuomeninių organizacijų vadovais.
II. BŪKLĖS ANALIZĖ
4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas
4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis:
Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
5.
6.

Rodiklis
Gyventojų skaičius
iš jų:
mieste
kaime
Iš bendro gyventojų skaičiaus:
pensinio amžiaus gyventojai
darbingo amžiaus gyventojai
vaikai (0–17 m.)
vaikai su negalia
socialinės rizikos vaikai
Socialinės rizikos šeimos
Vaikų skaičius socialinės rizikos
šeimose
Grįžę iš įkalinimo įstaigų
Teismo sprendimu globojami (rūpinami)
namuose (neveiksnūs)

Gyventojų (šeimų) skaičius
2014 m.
24234

2013 m.
24 396

2012 m.
24 700

16 444
7 952

16 692
8 008

5367
15 178
4 280
94
17
149

5357
14 420
4 619
93

5 371
14 556
4 810
96

144

138

248

241

231

19
40 (32)

30
36 (30)

30
37 (30)

4.1.1. Elektrėnų savivaldybė įsikūrusi šalies pietryčiuose, Vilniaus apskrityje, ribojasi su
Trakų, Kaišiadorių, Vilniaus, Širvintų rajonų savivaldybėmis. Savivaldybės plotas – 509 kv. km.
Savivaldybėje yra Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kietaviškių, Pastrėvio, Kazokiškių, Beižionių ir
Gilučių seniūnijos. Daugiausia gyventojų yra Elektrėnų ir Vievio seniūnijose. Gyventojų skaičius
Elektrėnų savivaldybėje kasmet mažėja. 2011 m. pradžioje savivaldybėje gyveno 25,1 tūkst.
gyventojų, 2012 m. pradžios duomenimis, savivaldybėje gyveno 24 737 asmenys. Tai sudarė 0,8
proc. visų Lietuvos gyventojų.
4.1.2.Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradžioje Elektrėnų savivaldybės
teritorijoje gyveno 24 234 gyventojai. Palyginti su 2013 m., savivaldybėje gyventojų skaičius per
metus sumažėjo 160 gyventojų. Nuo 2000 m. (savivaldybės įkūrimo) gyventojų skaičius
savivaldybėje tik mažėja.
4.1.3. 2014 m. savivaldybėje užregistruoti 264 naujagimių gimimai, tai yra 4 naujagimiais
mažiau negu 2013 m. 2014 m. 1000 savivaldybės gyventojų teko 10,9 gimusių naujagimių,
Lietuvoje 1000 gyventojų. 2014 m. Elektrėnų savivaldybėje registruotos 322 žmonių mirtys, 2013
m. – 301. 1000 savivaldybės gyventojų 2014 m. teko 13,3 mirusiųjų.
4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemiantys veiksniai
4.2.1. Išorės veiksniai.
4.2.1.1. Socialinių paslaugų poreikiui ir tinklo plėtrai įtakos turi politiniai veiksniai ir jų
pokyčiai, veikiantys socialinės apsaugos politiką Lietuvoje: Lietuvos Respublikos įstatymai,
Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą.
4.2.1.2. Planuojant ir organizuojant socialinių paslaugų teikimą atsižvelgiama į Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamas užimtumo ir socialinės
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politikos priemones. Svarbiausi uždaviniai ir toliau išlieka skurdo ir socialinės atskirties mažinimas.
Socialinės apsaugos politiką Lietuvoje lemia įvairūs ekonominiai sunkumai, dėl jų atsiranda įvairių
socialinių problemų, socialinių skirtumų, didėja teikiamos socialinės paramos poreikis.
4.2.2. Vidiniai veiksniai.
4.2.2.1. Neįgalieji ir senyvo amžiaus žmonės yra gausiausia ir labiausiai socialiai
pažeidžiama asmenų grupė. Pagal pastarųjų metų statistinius duomenis, Elektrėnų savivaldybėje,
kaip ir visoje Lietuvoje, mažėja bendras gyventojų skaičius, daugėja senyvo amžiaus asmenų.
Tokia demografinė situacija sąlygoja socialinių paslaugų poreikio augimą. Didėjantį socialinių
paslaugų poreikį lemia ir tai, kad pastaruoju metu daugėja šeimų, kurios dėl labai įvairių priežasčių
negali arba nenori globoti, slaugyti ar tiesiog prižiūrėti savo neįgalių senyvo amžiaus tėvų. Dėl šių
priežasčių 2014 m. ypač paklausios tapo pagalbos namuose, dienos socialinės globos namuose ir
ilgalaikės socialinės globos namuose paslaugos.
4.2.2.1.1. 2014 m. buvo gauta 20 prašymų dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos
paslaugų institucijoje (2013 m. – 10), 14 prašymų dėl dienos socialinės globos namuose paslaugų
skyrimo (2013 m. – 8), o dėl pagalbos namuose paslaugų skyrimo 33 prašymai (2013 m. – 43).
4.2.2.1.2. Demografinės situacijos ir gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai taip pat turi
įtakos naujų socialinių problemų atsiradimui. Mažėjant bendram gyventojų skaičiui, senyvo
amžiaus asmenų daugėja, todėl didėja socialinių paslaugų poreikis neįgaliems senyvo amžiaus
asmenims. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai turi įtakos naujų socialinių problemų
atsiradimui, didėja poreikis teikti specialiąsias socialines paslaugas, nes socialinės priežiūros
paslaugų nepakanka.
4.2.2.1.3. 2013 metais Elektrėnų savivaldybės 16 444 gyventojai gyveno mieste, 7 952 –
kaime. Palyginti su visos Lietuvos gyventojų pasiskirstymu, Elektrėnų savivaldybėje gana didelė
gyventojų dalis gyvena kaimuose, tačiau didžioji dalis socialinių paslaugų įstaigų yra susitelkusios
Elektrėnų mieste. Socialinių paslaugų įstaigų netolygus išdėstymas lemia paslaugų neprieinamumą.
4.2.2.2. Neįgaliesiems reikalingos socialinės paslaugos, padedančios jiems sėkmingiau
integruotis į visuomenę. Socialinių paslaugų teikimas arčiau jų gyvenamosios vietovės ir jų įvairovė
yra svarbiausi neįgaliųjų socialinės integracijos aspektai.
2014 m. savivaldybėje gyveno 5367 senyvo amžiaus asmenys. Savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriaus duomenimis, 1271 senyvo amžiaus asmeniui nustatyti
specialieji poreikiai. Dalis jų taps ar jau tapo socialinių paslaugų gavėjais. 2014-12-31 duomenimis,
savivaldybėje 94 vaikams nustatytas neįgalumas. Apie darbingo amžiaus asmenis, kuriems
nustatytas neįgalumas, Socialinės paramos skyrius duomenų neturi.
4.2.2.3. Socialinės rizikos šeimos ir jose augantys vaikai yra didelė ir svarbi socialinių
paslaugų gavėjų grupė. 19 proc. visų Elektrėnų savivaldybės gyventojų sudaro vaikai. Elektrėnų
savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis, savivaldybėje 2014-1231 socialinės rizikos šeimų buvo 149, jose augo 248 vaikai, tai sudaro 5,8 proc. nuo bendro
savivaldybėje gyvenančių vaikų skaičiaus. 2013 m. pabaigoje tokių šeimų VTAS apskaitoje buvo
144. 2014 m. į socialinės rizikos šeimų sąrašus buvo įtraukta 19 šeimų, išbraukta 14 šeimų. 9
šeimos išbrauktos dėl to, kad jose neliko nepilnamečių vaikų, 1 šeima išbraukta, nes išnyko
priežastys, dėl kurių šeima buvo įrašyta į apskaitą. Septynios šeimos išbrauktos, nes išvyko gyventi
į kitą savivaldybę, šeimos bylos perduotos tų savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriams.
Pagrindinės įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą priežastys yra tėvų girtavimas bei socialinių
įgūdžių stoka, nesugebėjimas tinkamai pasirūpinti vaikais, psichologinis, fizinis smurtas prieš
vaikus. Analizuojant ankstesnių metų statistinius duomenis, galima padaryti išvadą, kad socialinės
rizikos šeimų skaičius auga: 2010 m. – 126, 2011 m. – 137 šeimos, 2012 m. – 138 šeimos, 2013 m.
– 144 šeimos, 2014 m. – 149 šeimos.
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4.2.2.3.1. Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų statistika
Šeimų skaičius
Vaikų skaičius

2010 m.
126
221

2011 m.
137
242

2012 m.
138
231

2013 m.
144
241

2014 m.
149
248

4.2.2.3.2. Savivaldybėje (2014-12-31 duomenimis) yra 93 globojami vaikai, kuriems
nustatyta globa, 2013 m. tokių vaikų buvo 96. Šeimose globojamas 41 vaikas, institucijoje – 52
vaikai. 2014 m. naujai nustatyta laikinoji globa 19 vaikų, iš jų 8 vaikai globojami šeimoje, 11 –
institucijoje. Pagrindinės priežastys, dėl kurios nustatoma vaikui globa, yra tėvų girtavimas, vaikų
nepriežiūra, netinkamas auklėjimas. Nors valstybės politika orientuota į vaikų globą šeimoje, į
vaikų globos namus ir toliau patenka itin daug vaikų. Savivaldybėje yra skatinama globa ne
giminaičių šeimoje, tačiau tokių šeimų nėra daug. 41 proc. visų globojamų šeimose vaikų globojami
ne giminaičių šeimose. Ne giminaičių šeimoms Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu yra
mokamas 150,60 Eur priedas prie skirtos globos išmokos. 2014 m. ši išmoka buvo mokama 7
šeimoms.
4.2.2.3.3. 2014 metais 21 vaikui baigėsi nustatyta globa, 8 iš jų buvo grąžinti tėvams, 13
sulaukė pilnametystės.
Globojamų vaikų skaičius, iš jų:
šeimose globojamų vaikų skaičius
institucijoje
globojamų
vaikų
skaičius

2010 m.
100
54
46

2011 m.
105
53
52

2012 m.
108
49
59

2013 m.
98
45
51

2014 m.
93
41
52

4.2.2.4. Socialinės rizikos asmenų pastaruoju metu vis daugėja, kurie neturi nuosavo
būsto, piktnaudžiauja alkoholiu, grįžę iš įkalinimo įstaigų, iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų
savarankiškai rūpintis savimi. Šiems asmenims teikiamos bendrosios socialinės paslaugos,
vienkartinė socialinė parama, tarpininkaujama dėl asmens dokumentų susitvarkymo, teikiamos
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikinojo apnakvindinimo paslaugos.
4.2.2.4.1. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir laikinojo apnakvindinimo
paslaugų poreikis išlieka stabilus. 2014 m. šiomis paslaugomis pasinaudojo 68 asmenys, 2013 m. –
71, 2012 m. – 63.
4.2.2.4.2. Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-02-01 sprendimu Nr. TS-19
patvirtintu Socialinės rizikos asmenų apskaitos Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriuje tvarkos aprašu, 2014 m. į socialinės rizikos asmenų apskaitą įrašyta 30 asmenų. Iš
viso Elektrėnų savivaldybės socialinės rizikos asmenų sąrašuose yra 68 asmenys. Šiems asmenims
socialinės išmokos 50 proc. mokamos pinigine forma, kita dalis – maisto produktais, socialinėmis
kortelėmis, sumokant už kurą ir kt. Nuo 2015 m. keičiasi mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.
Socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena
socialinių paslaugų įstaigoje, moka nustatyto dydžio mokestį už socialinių paslaugų teikimą.
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4.3. Kiti rodikliai

Rodiklis

Elektrėnų savivaldybė

Lietuvos Respublika

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

1,6

1,4

1,4

0,9

247,2

216,9

201,3

173 006
11,1

Bedarbių skaičius,
tūkst.
Registruotų
bedarbių ir
darbingo amžiaus
gyventojų santykis
Gimusiųjų skaičius

9,8

9,4

9,1

8,1

13,1

11,7

10,9

261

271

268

264

34 385

34 068

30 858

Mirusiųjų skaičius

318

329

301

322

41 037

40 914

41 511

Socialinės pašalpos
gavėjų skaičius
Išlaidos
socialinėms
pašalpoms,
tenkančios vienam
gyventojui, Lt
Socialinių pašalpų
gavėjai nuo bendro
gyventojų
skaičiaus, proc.
Išlaidos
pašalpoms,
tūkst. Lt

2728

2664

2196

1538

221 062

221 922

190 009

140114

158,09

144,37

125,36

74,62

200,6

199,3

172,6

n.d.

10,9

10,8

9,0

7,3

7,4

6,5

n.d.

3962,1

3571, 2

3058,3

508162,7

n.d.

6,3
1808,4

612272,7 599483,3

4.3.1. Lėšos socialinei paramai (valstybės ir savivaldybės biudžetas) Elektrėnų savivaldybėje
Paramos rūšis

2012 m.
Lt
1 229 511

2013 m.
Lt
1 359 364

2014 m.
Lt
1 471 129

198 334

145 600

171 300

937 135

960 417

934 220

598 221

604 350

679 610

480 077

517 955

533 918

339 040

307 840

327 600

Socialinės pašalpos

3 571 220

3 058 293

1 806 830

Išmokos vaikams

1 970 407

1 765 293

1 717 124

Šalpos išmokos

5 711 593

5 663 445

6 404 275

Kita socialinė parama

2 486 510

1 782 455

2 130 457

722 617

497 992

463 924

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra
(savivaldybės biudžetas)
Socialinė priežiūra
(projektinės lėšos)
Stacionari vaikų globa
(savivaldybės biudžetas)
Stacionari
suaugusiųjų
asmenų
globa
(savivaldybės biudžetas)
Valstybės dotacija už asmenų su sunkia negalia
globą
Parama mirties atveju

Socialinė parama mokiniams
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4.3.1.1. 2014 m. savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinei paramai,
sudaro apie 14 proc. bendro Elektrėnų savivaldybės biudžeto.
4.3.1.2. Socialinė parama nepasiturintiems gyventojams teikiama vykdant valstybės
perduotą savivaldybėms funkciją, t. y. skiriant ir išmokant socialinę pašalpą, kompensacijas už
šildymą, karštą ir šaltą vandenį bei socialinę paramą mokiniams.
4.3.1.3. Nepasiturintieji gyventojai gauna paramą maisto produktais labiausiai
skurstantiems asmenims. 2014 m. apie 2236 asmenų 3 kartus per metus gavo maisto produktų
paketus.
5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

Eil.
Nr.
1.

Socialinių paslaugų
įstaigos tipas pagal
žmonių socialines
grupes1
Socialinės
namai

Socialinių paslaugų
įstaigos pavadinimas

globos Elektrėnų
socialinės Elektrėnų
globos namai
savivaldybės
taryba
Elektrėnų šeimos namai

Beižionių vaikų globos
namai
2.
3.
4.

5.

6.

1

Šeimynos
Laikino
namai

Pavaldumas2

—
gyvenimo Elektrėnų
socialinės
reabilitacijos centras

Dienos
socialinės Elektrėnų šeimos namai
globos centrai

Elektrėnų
savivaldybės
taryba
Elektrėnų
savivaldybės
taryba
—
Elektrėnų
savivaldybės
taryba
Elektrėnų
savivaldybės
taryba
Elektrėnų
savivaldybės
taryba

Elektrėnų
socialinių
paslaugų
centro
Pagalbos
į
namus
tarnyba
Savarankiško gyvenimo Elektrėnų
socialinės Elektrėnų
namai
reabilitacijos centras
savivaldybės
taryba
Elektrėnų
socialinės Elektrėnų
globos
namų savivaldybės
Savarankiško gyvenimo taryba
padalinys
Socialinės
priežiūros Elektrėnų šeimos namai Elektrėnų
centrai
savivaldybės
taryba
Elektrėnų
socialinių Elektrėnų
paslaugų centro Vievio savivaldybės
vaikų dienos centras
taryba

Vietų (gavėjų3)
skaičius
iš viso iš jų
finansuojamų
savivaldybės
40
40

21

21

24

24

—

—

10

10

10

10

33

33

18

18

25

25

30

30

40

40

Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) numatytus socialinių
paslaugų įstaigų tipus.
2
Valstybės, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt.
3
Maksimalus lankytojų skaičius per dieną.

7.
8.
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Elektrėnų
socialinių Elektrėnų
paslaugų
centro savivaldybės
Kazokiškių vaikų dienos taryba
centras
Elektrėnų
socialinės Elektrėnų
reabilitacijos
centro savivaldybės
Vaikų dienos centras
taryba
Įstaigos,
teikiančios Elektrėnų
socialinių Elektrėnų
bendrąsias
socialines paslaugų centras
savivaldybės
paslaugas
taryba
Bendruomeninės
Elektrėnų
neįgaliųjų NVO
įstaigos
draugija
Vievio
draugija

neįgaliųjų NVO

Elektrėnų
krašto NVO
neįgaliųjų sąjunga
Sutrikusio
intelekto NVO
žmonių globos bendrija
„Elektrėnų viltis“
Elektrėnų diabeto klubas NVO

20

20

20

20

Pagal
Pagal poreikį
poreikį
Pagal
poreikį

Finansuojama
pagal pateiktus
projektus

Pagal
poreikį
Pagal
poreikį

Finansuojama
pagal pateiktus
projektus
Finansuojama
pagal pateiktus
projektus
Finansuojama
pagal pateiktus
projektus

Pagal
poreikį

Finansuojama
Pagal
poreikį pagal pateiktus
projektus

9.

Kitos socialinių
paslaugų įstaigos

Elektrėnų
seniūnijos NVO
sveikatos klubas „Mes
esame“
Elektrėnų
sveikuolių NVO
klubas

Finansuojama
Pagal
poreikį pagal pateiktus

Elektrėnų savivaldybės NVO
žmonių
bendrija
„Spindulys“
Elektrėnų bendruomenė NVO
Elektrėnų kraštas

Pagal
poreikį

VšĮ Elektrėnų
savivaldybės asmens
sveikatos priežiūros
centro globos lovos

Pagal
poreikį

Elektrėnų
savivaldybės
taryba

projektus

Finansuojama
Pagal
poreikį pagal pateiktus

projektus
Finansuojama
pagal pateiktus
projektus

Finansuojama
Pagal
poreikį pagal pateiktus
projektus

Finansuojama
pagal
nukreiptus
asmenis

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo
savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis
5.1.1. Savivaldybėje socialinių paslaugų infrastruktūra kuriama atsižvelgiant į gyventojų
socialinių paslaugų poreikius. Socialinės paramos politiką įgyvendina savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius ir 5 socialinės paskirties įstaigos: Elektrėnų socialinių paslaugų centras,
Elektrėnų šeimos namai (nuo 2015-01-01), Beižionių vaikų globos namai, Elektrėnų socialinės
globos namai, Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras. Kiekvienoje seniūnijoje dirba Socialinės
paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriai ar vyresnieji specialistai, kurie priima prašymus iš
gyventojų dėl socialinės piniginės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo. Elektrėnų socialinių
paslaugų centro socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, lankomosios
priežiūros darbuotojai seniūnijose teikia bendrąsias socialines paslaugas, socialinės priežiūros
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paslaugas asmens namuose, dienos socialinės globos paslaugas. Socialinės paslaugos orientuotos į
paslaugų gavėją, siekiant padėti jam tvarkytis buityje, dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti
galimybę gyventi visavertį gyvenimą savo namuose, išvengti stacionarių paslaugų.
5.2. Socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybės gyventojams teikia šios įstaigos:
5.2.1. Elektrėnų socialinių paslaugų centras gyventojams teikia bendrąsias, socialinės
priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, vykdo individualias ir grupines
psichologo konsultacijas. Centre yra trys struktūriniai padaliniai: Socialinių paslaugų tarnyba,
Pagalbos namuose tarnyba ir Vievio vaikų dienos centras.
5.2.1.1. Socialinių paslaugų tarnyboje teikiamos socialinės priežiūros paslaugos socialinės
rizikos šeimoms ir vaikams, taip pat organizuojamos maitinimo, specialaus transporto, skalbimo,
dušo (pirties) paslaugos.
5.2.1.2. Pagalbos namuose tarnybos socialinio darbuotojo padėjėjai teikia socialinės
priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose senyvo amžiaus ir suaugusiems
asmenims su negalia. Tarnyboje organizuojamas aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis,
mokami pagalbos pinigai ir skiriamas tikslinis priedas higienos priemonėms įsigyti.
5.2.1.3. Vievio vaikų dienos centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas
socialinės rizikos ir mažas pajamas turinčių šeimų vaikams. Dienos metu vaikams organizuojamas
laisvalaikio užimtumas, pamokų ruoša, maitinimo paslaugos, veikia sporto, muzikos, meno ir
maisto gaminimo būreliai. Vasaromis organizuojamos poilsio stovyklos, išvykos. Vidutiniškai per
mėnesį Vievio vaikų dienos centrą lanko 26 vaikai. 2014 m. šio centro paslaugomis pasinaudojo 45
vaikai. Vievio vaikų dienos centras 2014 metais dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamame Vaikų dienos centrų konkurse ir gavo 95 743 Lt
finansavimą.
5.2.1.4. 2014 metų pradžioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paskelbus papildomą
Vaikų dienos centrų projektų vertinimo ir atrankos konkursą, Elektrėnų socialinių paslaugų centras
parengė projektą „Kazokiškių vaikų dienos centras“ ir laimėjo finansavimą. Elektrėnų savivaldybei
skyrus papildomų lėšų, nuo 2014 m. balandžio mėnesio Kazokiškėse įsteigtame daugiafunkciame
centre duris atvėrė ir Kazokiškių vaikų dienos centras. Kasdien centre lankosi Kazokiškių
seniūnijoje gyvenantys vaikai. Jiems padedama ruošti pamokas, organizuojamas maitinimas, meno,
sporto, kultūrinė veikla, ugdomi socialiniai įgūdžiai, teikiama psichologo pagalba, dušo, skalbimo
paslaugos ir pan. 2014 m. dienos centrą lankė 20 vaikų iš 10 šeimų. Šiam projektui vykdyti
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2014 m. skyrė 25 700 Lt
finansavimą.
5.2.1.5. Nuo 2009 m. kasmet Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skiria finansavimą
Elektrėnų socialinių paslaugų centro vykdomam projektui „Vaikas šeimoje – mūsų bendras tikslas“.
2014 m. gautas 25875,00 Lt finansavimas. Dvi projektą vykdančios Centro darbuotojos,
dalyvavusios globėjų ir įtėvių rengimo programos GIMK mokymuose, atestuotos ir įgijusios teisę
vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, organizuoja būsimų ir
esamų globėjų mokymus grupėse. 2014 m. mokymai organizuoti ne tik Elektrėnų savivaldybės, bet
ir Trakų rajono globėjams, įtėviams. Įvadiniuose GIMK mokymuose dalyvavo 2 globėjų šeimos,
kurios buvo įvertintos teigiamai. Taip pat buvo pateikta viena teigiama išvada dėl sutuoktinio vaiko
įsivaikinimo. Tęstiniai GIMK mokymai organizuojami 2 grupėms: globėjams ir įtėviams,
nesusijusiems giminystės ryšiais su vaiku (dalyvavo 6 šeimos / 12 asmenų) bei globėjams –
artimiems giminaičiams (dalyvavo 7 šeimos / 7 asmenys). Taip pat buvo teikiamos individualios
konsultacijos, šeimos aplankytos namuose, aptarti globos sunkumai ir rūpesčiai, organizuotos
paskaitos globėjų/įtėvių šeimoms ir specialistams „Kontaktas su vaiku“ (lektorius E. Karmaza),
„Patirtos prievartos ir nepriežiūros pasekmės šeimoje“ (lektorė A. Kurienė), organizuotas metinis
Kalėdinis renginys su menine programa Elektrėnų sav. ir Trakų rajono globėjų bei įtėvių šeimoms
ir vaikams.
5.2.1.6. Spaudoje, internete buvo publikuojami, straipsniai, skatinantys globoti ar įvaikinti
vaikus, savivaldybės gyventojams platinami lankstinukai, „laiškai šeimai“, viešinantys Elektrėnų
socialinių paslaugų centro projekto „Vaikas šeimoje – mūsų bendras tikslas!“ veiklą bei idėjas.
GIMK programos mokytojos dalyvavo socialinėje akcijoje „Vaiko globa – dovana“, kurios vyko
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2014-06-07 Trakų miesto šventėje ir 2014-09-28 Elektrėnų savivaldybės derliaus šventėje „Gėrybių
kraitė“.
5.2.1.7. Elektrėnų socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai pagal paslaugos rūšį:
Paslaugos pavadinimas

Gavėjų skaičius
2012 m.

2013 m.

2014 m.

Socialinių įgūdžių ugdymas vaikų
dienos centruose
Dienos socialinė globa asmenims su
sunkia negalia
Higienos priemonės

53

50

65

26

32

45

3

4

2

Socialinių įgūdžių ugdymas
palaikymas asmens namuose

492

536

534

Aprūpinimas mokinio reikmenimis

117

112

110

Pagalbos namuose paslaugos

122

122

122

Maisto produktų pirkimo talonai

141

55

38

Karštas maistas (pietūs)

12

10

11

Pirties ir skalbimo paslaugos

5

4

5

Techninės pagalbos priemonės

283

309

265

Transporto paslaugos

75

78

85

ir

5.2.2. Elektrėnų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, teikianti trumpalaikę ar
ilgalaikę socialinę globą vienišiems, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia,
kuriems būtina priežiūra ir slauga, kai jie patys negali savimi pasirūpinti, gyventi savarankiškai arba
neturi gyvenamojo būsto. Globos namuose gali gyventi 40 asmenų. 2015-01-01 įstaigoje gyveno 40
gyventojų, iš jų 35 asmenys su negalia (23 su sunkia negalia) ir 5 pensinio amžiaus asmenys be
specialiųjų poreikių. Įstaigoje dirba 23 darbuotojai. Per 2014 m. socialinės globos namuose
ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugomis pasinaudojo 46 Elektrėnų savivaldybės
gyventojai. Globos namuose apgyvendintiems asmenims užtikrinamas materialinis, buitinis bei
medicininis aptarnavimas, globa ir slauga. Papildomai globos namuose teikiamas maitinimas
socialiai remtiniems Elektrėnų seniūnijos gyventojams. Pagrindinis socialinės globos namų tikslas –
socialinių paslaugų gavėjams teikti kompleksinę pagalbą, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas jų
gyvybiniams ir saviraiškos poreikiams tenkinti.
2012 m. prie Elektrėnų socialinės globos namų duris atvėrė 20 vietų Savarankiško
gyvenimo padalinys, kuriame socialinės rizikos asmenys, neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys gaus
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo paslaugas, kartais apgyvendinamos mamos su mažamečiais
vaikais, kurios šeimoje patyrė smurtą ar neturi kur gyventi. 2015-01-01 savarankiško gyvenimo
padalinyje gyveno 22 asmenys.
5.2.3. Elektrėnų vaikų globos namai (toliau – VGN) (nuo 2015-01-01 Elektrėnų
šeimos namai) – socialinių paslaugų įstaiga, teikianti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos
paslaugas našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams nuo 1 iki 18 metų amžiaus, kuriems yra
nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol,
kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Įstaiga vienu
metu gali apgyvendinti 21 vaiką. Globos namuose vaikai gyvena šeimynomis. Vidutiniškai 2014 m.
per mėnesį globos namuose gyveno 21 vaikas. 2015-01-01 duomenimis, globos namuose nuolat
gyveno 21 vaikas, iš jų 17 vaikų nustatyta nuolatinė globa, 4 – laikinoji. 2014 m. Elektrėnų globos
namuose socialinės globos paslaugos buvo teiktos 26 vaikams.
2012 m. socialinės rizikos šeimų vaikams įstaiga pradėjo teikti laikinojo apnakvindinimo
paslaugas, tėvams susimokant už maitinimo paslaugas. Šia paslauga 2014 m. pasinaudojo 6 vaikai
iš 4 šeimų.
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5.2.4. Beižionių vaikų globos namai – socialinių paslaugų įstaiga, teikianti ilgalaikės
(trumpalaikės) socialinės globos paslaugas našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams nuo 2
iki 18 metų amžiaus, kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, arba laikinai globos
namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos
(rūpybos) nustatymo klausimas. Globos namuose vienu metu gali gyventi 24 vaikai. 2015-01-01
duomenimis, šiuose namuose gyveno 24 vaikai, vienai pilnametei merginai teikiamos laikino
apgyvendinimo paslaugos. 2014 m. globos namuose socialinės globos paslaugos buvo teiktos 29
vaikams ir dviem pilnametėms merginoms.
Globos namuose gyvenantiems vaikams sudarytos sąlygos užsiimti darbine veikla,
įrengtos dirbtuvės, gyvūnėlių ferma. Šalia globos namų yra pirtis, kurioje gali praustis ne tik vaikų
globos namų auklėtiniai, bet ir Beižionių seniūnijos gyventojai.
5.2.5. Elektrėnų vaikų dienos centras (nuo 2015-01-01 Elektrėnų šeimos namai)
teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams,
socialinės rizikos vaikams ir mažas pajamas turinčių šeimų vaikams. Vaikai į įstaigą siunčiami
Elektrėnų savivaldybės administracijos Asmenų nukreipimo į socialinių paslaugų įstaigas komisijos
sprendimais. 2014 m. Vaikų dienos centre socialinėmis paslaugomis pasinaudojo 40 vaikų ir jų
šeimų. Vidutiniškai per mėnesį Vaikų dienos centrą lanko 19 vaikų. 2015-01-01 Elektrėnų vaikų
dienos centrą lankė 32 vaikai.
5.2.6. Elektrėnų vaikų dienos centro Paramos šeimai tarnyba (nuo 2015-01-01 –
Elektrėnų šeimos namai) teikia dienos socialinės globos paslaugas. Vykdoma tarnybos klientų
užimtumo terapija, ugdomi savarankiško gyvenimo, darbiniai įgūdžiai, lavinami skaitymo, rašymo,
skaičiavimo įgūdžiai, įrengtas poilsio kambarys, teikiamos psichologo paslaugos sutrikusio
intelekto, turintiems psichikos negalią asmenims. 2014 metais Paramos šeimai tarnybos
paslaugomis pasinaudojo 17 neįgaliųjų asmenų bei jų šeimos narių. Vidutiniškai per mėnesį tarnybą
lanko 6 klientai. Šios įstaigos paslaugomis dažniau naudojasi Elektrėnų miesto gyventojai. 2015-0101 Paramos šeimai tarnyboje dienos socialinė globa teikiama 15 asmenų, dar šešiems asmenims
teikiamos sociokultūrinės paslaugos.
5.2.7. Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro paslaugų gavėjai yra socialinės rizikos
suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, senyvo amžiaus asmenys, benamiai,
asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl įvairių priežasčių
gyvenamosios vietos (būsto) netekę asmenys). Centras teikia bendrąsias, socialinės priežiūros
(socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose,
laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba) paslaugas.
5.2.7.1. Sausio 1 d. įstaigoje 26 asmenims (šeimoms ir vienišoms mamos su nepilnamečiais
vaikais, rizikos asmenims, kurie neturi savo gyvenamųjų patalpų) teikiamos apgyvendinimo
savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, keturiems asmenims teikiamos laikinojo
apnakvindinimo paslaugos. 2014 m. Centro teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 34 asmenys.
5.2.7.2. Elektrėnų socialinės reabilitacijos vaikų dienos centro teikiamomis paslaugomis
pasinaudojo 24 vaikai, vidutiniškai per mėnesį centrą lankė 16 vaikų.
5.2.8. Elektrėnų savivaldybės gyventojams 2015 m. ilgalaikės socialinės globos
paslaugos teikiamos ir valstybiniuose socialinės globos namuose, kuriuose socialinės globos
paslaugos teikiamos asmenims su psichikos negalia:
5.2.8.1. Strūnos socialinės globos namuose gyvena vienas pensinio amžiaus su sunkia
negalia mūsų savivaldybės gyventojas. Socialinės globos kaina mėnesiui yra 562,20 Eur;
5.2.8.2. Linkuvos pensionate ilgalaikės socialinės globos paslaugos yra teikiamos dviem
savivaldybės gyventojams. Socialinės globos kaina per mėnesį asmeniui su sunkia negalia yra
621,50 Eur;
5.2.8.3. Jasiuliškių socialinės globos namuose nuo 2008 m. gyvena asmuo su negalia.
Ilgalaikės socialinės globos paslauga šiuose globos namuose kainuoja 532,00 Eur, savivaldybei šio
asmens išlaikymas kas mėnesį kainuoja 406,00 Eur;
5.2.8.4. Prūdiškių socialinės globos namuose asmens su negalia socialinės globos kaina
per mėnesį yra 611,1 Eur. Šiuose globos namuose nuo 2010-06-03 yra įkurdintas vienas mūsų
savivaldybės gyventojas, kurio išlaikymas savivaldybei kainuoja 485,10 Eur;
5.2.8.5. Didvyžių socialinės globos namuose asmens su negalia socialinės globos kaina
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per mėnesį yra 558,10 Eur. Šiuose globos namuose nuo 2012-06-20 yra įkurdinta viena
savivaldybės gyventoja.
5.2.8.6. Vilijampolės socialinės globos namuose socialinės globos paslaugos yra
teikiamos vaikams ir jaunimui, kurie turi psichikos ir judėjimo negalią. Šiuose globos namuose yra
įkurdintas vienas vaikinas su sunkia negalia, kuriam teikiamos ilgalaikės socialinės globos
paslaugos. Socialinės globos kaina šiuose globos namuose asmeniui su sunkia negalia yra 712,20
Eur per mėnesį.
5.2.8.7. Veisiejų socialinės globos namuose nuo 2014-01-29 ilgalaikės socialinės globos
paslaugos yra teikiamos vienam savivaldybės gyventojui. Socialinės globos kaina per mėnesį
asmeniui su sunkia negalia yra 634,00 Eur Lt;
5.2.8.8. VšĮ Visos Lietuvos vaikai socialinės globos namuose trumpalaikė socialinė globa
vaikui per mėnesį yra 593,72 Eur. Šiuose globos namuose vienam vaikui nustatyta laikinoji globa
ir globėjais paskirti VšĮ Visos Lietuvos vaikai. Vaiko išlaikymas savivaldybei kainuoja 441,72 Eur.
5.2.9. Savivaldybės teritorijoje veikia nevyriausybinės organizacijos, kurios teikia
užimtumo ir socialines paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims:
Elektrėnų neįgaliųjų draugija;
Vievio neįgaliųjų draugija;
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga;
Elektrėnų diabeto klubas;
Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“;
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Elektrėnų viltis“;
Elektrėnų seniūnijos sveikatos bendrija „Mes esame“;
Pensininkų bendrija „Bočiai“,
Elektrėnų bendruomenė Elektrėnų kraštas;
VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras.
5.2.9.1. Elektrėnų neįgaliųjų draugija neįgaliems asmenims organizuoja dienos
užimtumo, sociokultūrines paslaugas. Elektrėnų neįgaliųjų draugija kartu su Elektrėnų socialinių
paslaugų centru organizuoja transporto paslaugų teikimą asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar
senatvės turi judėjimo problemų arba negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu.
Transporto paslaugos teikiamos gydymo, reabilitacijos, mokymosi, profesinės reabilitacijos,
darbinio užimtumo ir kitais atvejais. Draugija taip pat teikia asmens higienos įgūdžių ugdymo
praktinius mokymus. Šie mokymai teikiami ir Semeliškių seniūnijoje. 2014 m. Elektrėnų neįgaliųjų
draugija asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikė asmeninio ir darbo asistento
pagalbos paslaugas, asmens higienos ir priežiūros organizavimo paslaugas, sociokultūrines
paslaugas ir vykdė švietėjišką veiklą. Elektrėnų neįgaliųjų draugijos teikiamomis paslaugomis
pasinaudojo 217 asmenų.
5.2.9.2. Vievio neįgaliųjų draugija pagal bendradarbiavimo sutartį su Elektrėnų
socialinių paslaugų centru teikia dušo, skalbimo paslaugas, kuriomis naudojasi neįgalūs, senyvo
amžiaus asmenys, neturintys namuose tam sąlygų. Asmenys nemokamomis dušo ir pirties
paslaugomis gali naudotis vieną kartą per mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius per metus, o
skalbimo paslaugomis gali naudotis vieną kartą per mėnesį (skalbiant iki 5 kg skalbinių), bet ne
ilgiau kaip 6 mėnesius per metus. Šias paslaugas organizacija teikia visiems savo draugijos nariams
už nustatytą mokestį. Dušo, pirties ir skalbimo paslaugomis 2014 m. pasinaudojo 95 savivaldybės
gyventojai. Vievio neįgaliųjų draugija neįgaliesiems ir jų šeimos nariams organizuoja asmeninio
asistento paslaugą, užimtumą amatų būreliuose ir meninių gebėjimų lavinimą. Šiomis paslaugomis
pasinaudojo 32 asmenys.
5.2.9.3. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga organizuoja žmonių su negalia laisvalaikio
užimtumo paslaugas, pagalbos sau grupių užsiėmimus, asmens higienos ir priežiūros paslaugas,
asmeninio asistento pagalbos paslaugas, organizuoja transporto paslaugas, teikia informavimo,
atstovavimo paslaugas. 2014 m. įvairiomis paslaugomis pasinaudojo 138 asmenys.
5.2.9.4. Elektrėnų diabeto klubas vienija cukriniu diabetu sergančius žmones. Jiems
organizuojamos paskaitos, mokymai, kaip susigyventi su savo liga.
5.2.9.5. Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“ teikia paslaugas 44
psichikos negalią turintiems asmenims ir 11 šeimos narių. Bendrija organizuoja pagalbos sau
užsiėmimus psichikos negalią turintiems asmenims, asmeninio asistento pagalbos ir laisvalaikio
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užimtumo paslaugas.
5.2.9.6. Visuomeninių organizacijų veikla yra finansuojama iš valstybės ir savivaldybės
biudžeto pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
finansavimo programą ir pagal Socialinės apsaugos plėtojimo programą iš savivaldybės biudžeto.
7 pav. Visuomeninių organizacijų rėmimas 2010–2014 m.
160000
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143.000 Lt

140000

2010 m. SB

120000

2011 m. SB

100000

2012 m. SB

80000

2012 m. VB

136.000 Lt

2013 m. SB

60000

2013 m. VB

40000
20000
0

37.441 Lt
22.000 Lt26.306 Lt

2014 m. SB
36.581 Lt

39.165 Lt

2014 m. VB

5.2.9.7. Elektrėnų savivaldybė įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinę politiką.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais,
savivaldybėje organizuojamas piniginės socialinės paramos, pašalpų, išmokų, kompensacijų
teikimas. Planuojamos ir organizuojamos socialinės paslaugos, vykdoma neįgaliųjų socialinė
integracija. Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos.
6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio
įvertinimas
Asmenų (šeimų) skaičius,
kuriems socialinių paslaugų
1000
Socialinių paslaugų rūšys pagal
Savivaldybės
poreikis
gyventojų
Eil. žmonių socialines grupes4
finansuojatenkančios
įvertintas
Nr.
mos
vietos
2014-01-01
nepatenvietos
–2014-12-31
kintas
laikotarpiu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4

Ilgalaikė socialinė globa
Trumpalaikė socialinė globa
Dienos socialinė globa
institucijoje
Dienos socialinė globa asmens
namuose
Apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose
Pagalba į namus
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas institucijoje
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas šeimos namuose
Laikinas apnakvindinimas

9
5

-

3,1
0,5

85
13

1

-

0,4

10

13

-

1,4

33

12

2

1,8

43

22

-

5,0

122

49

2

3,9

95

17

-

6,9

166

4

-

0,4

10

Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) žmonių socialinėms
grupėms numatytas socialinių paslaugų rūšis.

13
10.

Intensyvi krizių įveikimo
pagalba

11.

Bendrosios socialinės paslaugos

8
Socialinių
paslaugų
poreikis
nevertinamas

-

0,3

Poreikis
patenkinamas

-

8

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė
Savivaldybėje socialinės paslaugos teikiamos beveik visoms žmonių socialinėms
grupėms: neįgaliems suaugusiems ir vaikams bei jų šeimų nariams, senyvo amžiaus žmonėms ir jų
šeimos nariams, mažas pajamas turintiems asmenims, šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems
asmenims (nuteistiesiems ir grįžusiems iš laisvės atėmimo įstaigų, priklausomybės ligomis
sergantiems, benamiams, smurto aukoms ir kt.), socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems
vaikams, prieglobstį gavusiems užsieniečiams, kitoms socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms.
6.1.2. Suaugę neįgalūs asmenys ir jų šeimos. Elektrėnų socialinių paslaugų centras šiai
klientų grupei ir jų šeimos nariams teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, transporto
organizavimo, maitinimo organizavimo paslaugas, psichologo konsultacijas, aprūpina techninės
pagalbos priemonėmis, teikia pagalbos namuose paslaugas. Nuo 2009 m. Elektrėnų socialinių
paslaugų centras teikia dienos socialinės globos paslaugas neįgalių žmonių namuose. Šių paslaugų
gavėjui reikalinga ir medicininė priežiūra. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d.
sprendimu Nr. TS-252 patvirtintas Dienos socialinės globos (ilgalaikės priežiūros) paslaugų teikimo
tvarkos aprašas. Vadovaudamasis šiuo aprašu Centras sudarė sutartis su Elektrėnų savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigomis dėl socialinių ir slaugos paslaugų teikimo asmens namuose. Centras
teikia dienos socialinę globą asmens namuose nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę.
Socialinės globos paslaugų teikimo trukmė priklauso nuo asmens poreikio. 2013 m. gegužės mėn.
pradėtas, o 2014 m. ir toliau sėkmingai įgyvendinamas Europos socialinio fondo finansuojamas
projektas „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose Elektrėnų
savivaldybės gyventojams“. 2015 m. pradžioje 45 asmenims teikiamos integruotos, t. y.
komandinės socialinės globos ir slaugos, masažo paslaugos namuose. Kartu konsultuojami šeimos
nariai, jiems patariama, kaip slaugyti savo artimuosius.
6.1.2.1. Savivaldybėje veikia Elektrėnų šeimos namų Paramos šeimai tarnyba sutrikusio
intelekto ar turintiems psichikos neįgalią asmenims, kur teikiamos dienos socialinės globos
paslaugos (maitinimo paslaugos, vykdoma užimtumo terapija, ugdomi savarankiško gyvenimo
įgūdžiai, darbiniai įgūdžiai, lavinami skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžiai, teikiamos psichologo
paslaugos). Elektrėnų neįgaliųjų organizacijose neįgaliems asmenims teikiamos sociokultūrinės,
konsultavimo paslaugos
6.1.2.2. Negalintys savimi pasirūpinti neįgalūs asmenys apgyvendinami socialinės globos
namuose: Elektrėnų socialinės globos namuose, Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre, Prūdiškių,
Strūnos, Jasiuliškių, Linkuvos, Vilijampolės, Didvyžių ir Veisiejų socialinės globos namuose. Jeigu
asmuo pageidauja ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas gauti savo pasirinktoje
įstaigoje ir sutinka mokėti skirtumą tarp socialinės globos kainos ir savivaldybės nustatyto
maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio, jis yra siunčiamas į jo pasirinktą
socialinės globos įstaigą. Elektrėnų socialinės globos namuose veikia savarankiško gyvenimo namų
padalinys, kuriame apgyvendinami suaugę neįgalūs asmenys ir jų šeimos.
6.1.3. Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos nariai. Elektrėnų savivaldybėje 2014 m.
pradžioje gyveno 5367 pensinio amžiaus asmenys. Stacionarios globos paslaugos pensinio amžiaus
asmenims teikiamos Elektrėnų socialinės globos namuose, bendrąsias ir socialinės priežiūros
paslaugas teikia Elektrėnų socialinių paslaugų centras ir Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras.
Savivaldybėje yra įsikūrusios pagyvenusių asmenų asociacijos, kurios organizuoja sociokultūrines
paslaugas.
6.1.4. Globojami namuose suaugę neįgalūs asmenys. 2014 m. gruodžio 31 d. Elektrėnų
savivaldybėje gyveno 40 neįgalių asmenų, kuriems teismo sprendimu skirti globėjai ar rūpintojai, iš
jų 32 pripažinti neveiksnūs. 2014 m. 3 asmenys pripažinti neveiksniais ir jiems skirti globėjai, o 2
asmenims paskirti rūpintojai.
6.1.5. Socialinės rizikos šeimos, jose augantys vaikai ir socialinės rizikos vaikai.
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Elektrėnų savivaldybėje 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 149 socialinės rizikos šeimos, jose augo 248
vaikai. Socialinės rizikos vaikams socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos
vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijomis. Per 2014 m. šios paslaugos buvo
teikiamos 155 socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams, 17 socialinės rizikos vaikų
ir jų šeimoms. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo asmens namuose paslaugas socialinės rizikos
šeimoms, jose augantiems vaikams ir socialinės rizikos vaikams teikia Elektrėnų socialinių paslaugų
centras. Nuo 2007 m. sausio 1 d. Elektrėnų socialinių paslaugų centre buvo įsteigti 8 etatai
socialiniams darbuotojams socialiniam darbui su socialinės rizikos šeimomis. Nuo šių metų yra 9,5
etato, nes iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetams socialinei priežiūrai
socialinės rizikos šeimoms teikti skirtas didesnis finansavimas. Dirba 12 socialinių darbuotojų darbui
su socialinės rizikos šeimomis.
6.1.5.1. Savivaldybėje veikia keturi vaikų dienos centrai. Vaikų dienos centruose paslaugos
yra teikiamos socialinės rizikos vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų, nepasiturinčių šeimų
vaikams ir jų šeimoms. 2014 m. Elektrėnų socialinės reabilitacijos centrą vidutiniškai lankė apie 16
vaikų, Elektrėnų šeimos namų Vaikų dienos centrą vidutiniškai lankė apie 19 vaikų. Elektrėnų
socialinių paslaugų centro Vievio vaikų dienos centre vidutiniškai per mėnesį apsilanko 26 vaikai, o
Kazokiškių vaikų dienos centrą vidutiniškai lankė 13 vaikų.
6.1.5.2. Dienos centrai vykdo prevencijos, vasaros poilsio programas, kiekvienais metais
dalyvauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamame vaikų dienos
centrų finansavimo konkurse.
6.1.5.3. Socialinės rizikos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus ir turinčioms
priklausomybę nuo alkoholio, gydymui ar detoksikacijai pagal Minesotos ar panašias programas
skiriama finansinė parama – apmokamos gydymo išlaidos. 2014 m. vienas asmuo pasinaudojo šia
parama. Įvertinus Socialinės paramos skyriuje turimą informaciją apie asmenis, kurie pasinaudojo
minėta paslauga nuo 2009 m. iki 2014 m. galima daryti išvadą, kad 44 proc. iš jų priklausomybę
išgydė.
2014 m. 2013 m.
Minesotos programoje
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6.1.5.4. Socialinės rizikos šeimoms skiriama parama įsigyjant ilgalaikes kontraceptines
priemones. 2014 m. tokia parama buvo skirta 8 moterims, vienos prašymas nepatenkintas.
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2014 m.
8

2013 m.
4

2012 m
6

2011 m.
2

2010 m.
–

2009 m.
–

6.1.6. Likę be tėvų globos vaikai. Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas
likusiems be tėvų globos vaikams teikia Elektrėnų šeimos namai ir Beižionių vaikų globos namai.
Vienu metu globos namuose gali gyventi iki 45 vaikų. Abiejuose globos namuose apgyvendinami
Elektrėnų savivaldybės vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta laikinoji ar nuolatinė
globa. 2014 m. trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa institucijoje buvo teikiama 72 vaikams. Per
2014 metus 11 vaikų įsteigta globa, globėjais paskirti globos namai, 8 vaikams globa nustatyta
šeimoje. 2014-12-31 šeimose buvo globojami 45 vaikai. Sudaryta socialinių paslaugų teikimo
sutartis su Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namais. Įstaigoje 2015-01-01 gyveno 2 vaikai,
netekę tėvų globos. Per 2014 m. gyveno 5 vaikai. 2012 m. sudaryta Ilgalaikės socialinės globos
finansavimo sutartis su VšĮ Visos Lietuvos vaikai. Policijos ar Vaiko teisių apsaugos skyriaus
paimami iš šeimų vaikai laikinai gali būti įkurdinami Elektrėnų ligoninėje ištyrimui iki
apsisprendimo, ar grąžinti į šeimą, ar steigti globą.
6.1.7. Vaikai su negalia ir jų šeimos. Socialinės paramos skyriaus duomenimis, 2014 m.
Elektrėnų savivaldybėje gyveno 94 neįgalūs vaikai iki 18 metų. Neįgalūs vaikai nuo 5 metų iki 10
metų gali ugdytis Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ lavinamosiose klasėse. Švietimo skyriaus
duomenimis, 2014–2015 mokslo metais lavinamąsias klases lanko 7 ugdytiniai. Vyresni nei 10 metų
neįgalūs vaikai gali mokytis Kaišiadorių specialiojoje mokykloje.
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Vienam neįgaliam vaikui ilgalaikė socialinė globa teikiama valstybiniuose globos namuose,
nes savivaldybėje tokio pobūdžio įstaigos nėra.
6.1.8. Socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos. Elektrėnų savivaldybėje socialinės
rizikos asmenims bendrąsias socialines paslaugas teikia Elektrėnų socialinių paslaugų centras, o
specialiąsias (apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikinojo apnakvindinimo) –
Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras ir Elektrėnų socialinės globos namų savarankiško
gyvenimo padalinys. Teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos asmenims,
sugrįžusiems iš laisvės atėmimo įstaigų. Paslaugos teikiamos ir priklausomybės ligomis sergantiems
asmenims.
6.2. Socialinių paslaugų išvystymo 2014 m. normatyvai Elektrėnų savivaldybėje:
10 000 gyventojų tenka
Eil.
Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių 10 000 gyventojų tenka
Lietuvoje
Elektrėnų savivaldybėje
socialines grupes
Nr.
vietų5
gavėjų6
vietų
gavėjų
1.
Suaugę asmenys su negalia
1.1.
Ilgalaikė socialinė globa
7
x
7,8
x
1.2.
Trumpalaikė socialinė globa
1
x
0
x
1.3.
Dienos socialinė globa
1.3.1.
institucijoje
7
x
6,6
x
1.3.2.
asmens namuose
x
3
x
0,8
1.4.
Socialinė priežiūra socialinės priežiūros
x
30
x
0
centruose (dienos centre, paramos šeimai
centre ir kt.)
1.5.
Pagalba namuose
x
10
x
2,9
1.6.
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo
3,5
x
6,6
x
namuose
2.
Vaikai su negalia
2.1.
Ilgalaikė socialinė globa
0,5
x
0,4
x
2.2.
Trumpalaikė socialinė globa
2
x
0
x
2.3.
Dienos socialinė globa
2.3.1.
institucijoje
2
x
0
x
2.3.2.
asmens namuose
x
0,5
x
0
2.4
Pagalba namuose
x
0,5
x
0
2.5.
Socialinė priežiūra socialinės priežiūros
x
9
x
2,9
centruose (dienos centre, paramos šeimai
centre ir kt.)
3.
Vaikai, likę be tėvų globos
3.1.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
6
x
26,8
x
socialinės globos namuose
3.2.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
2
x
0
x
šeimynose
3.3.
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo
1
x
0
x
namuose
4.
Senyvo amžiaus asmenys
4.1.
Ilgalaikė socialinė globa
18
x
14
x
4.2.
Trumpalaikė socialinė globa
0,6
x
0,8
x
4.3.
Dienos socialinė globa
4.3.1.
institucijoje
2,5
x
0
x
4.3.2.
asmens namuose
x
5
x
17,7
4.4.
Pagalba namuose
x
40
x
46,2
4.5.
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo
2
x
2,9
x
5

Vietų skaičius socialinės globos įstaigose, savarankiško gyvenimo namuose, laikino gyvenimo namuose, šeimynose.

6

Vidutinis gavėjų skaičius per mėnesį.
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4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3
5.4
6.
6.1.
6.2.

6.2.1.
6.2.2.
7.
7.1
7.2.
7.3.

namuose
Socialinė priežiūra socialinės priežiūros
centruose (dienos centre, paramos šeimai
centre ir kt.)
Socialinės rizikos suaugę asmenys
Trumpalaikė
socialinė
globa
(psichologinės
bei
socialinės
reabilitacijos įstaigose)
Apgyvendinimas
laikino
gyvenimo
įstaigose
nakvynės namuose
krizių centruose
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo
namuose
Socialinė priežiūra socialinės priežiūros
centruose (dienos centre, paramos šeimai
centre ir kt.)
Socialinės rizikos vaikai, vaikai iš
socialinės rizikos šeimų ir socialinės
rizikos šeimos
Šeimų socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas jų namuose
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
socialinės priežiūros centre (dienos
centre, vaikų dienos centre, paramos
šeimai centre ir kt.)
šeimų
vaikų
Visoms žmonių socialinėms grupėms
Sociokultūrinės
paslaugos
(bendruomenės centre, dienos centre ir
kt.)
Transporto organizavimas
Kitos bendrosios socialinės paslaugos
pagal savivaldybės gyventojų poreikius

x

20

x

0

1

x

0

x

4,5
3
0,4

x
x
x

4,1
0
10,7

x
x
x

x

6

x

0

x

40

x

63,9

x
x

23
24

33,4
54,5

x

50

x
x
x
x

x
x

50
pagal
savivaldyb
ės
gyventojų
poreikius

x
x

61
pagal
savivaldyb
ės
gyventojų
poreikius

77

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje
Socialinių darbuotojų skaičius
iš jų finansuojamų
iš valstybės
iš viso
biudžeto

Eil.
Nr.

Įstaigos

1.
1.1.
1.2.
2.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:
biudžetinėse
viešosiose
Savivaldybės administracijoje

30
8

Iš viso

38

12
—
10 proc. darbo
užmokesčio
12

Socialinių
darbuotojų
padėjėjų
skaičius
74
—
74
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8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa
apžvalga
8.1. Įgyvendintos 2014 m. Socialinių paslaugų plane numatytos priemonės:
8.1.1. 2014 m. Elektrėnų socialinių paslaugų centras sėkmingai vykdė projektą
„Integruotos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose Elektrėnų
savivaldybės gyventojams“. Buvo teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose.
Projektu siekiama plėsti kokybišką integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose
asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.
Paslaugas teikia dvi mobilios specialistų komandos, į kurių sudėtį įeina socialinis darbuotojas,
lankomosios priežiūros specialistas ir sveikatos priežiūros specialistai: slaugytojas, masažuotojas,
slaugytojo padėjėjai. Dienos socialinės globos paslaugos buvo teikiamos vienam darbingo amžiaus
asmeniui su sunkia negalia ir keturiasdešimt keturiems senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia.
2014 m. projektui vykdyti panaudota 106 128 Lt tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto, iš
Europos socialinio fondo buvo skirta 346 550 Lt.
8.1.2. Įgyvendindamas priemonę „Vaiko globos (rūpybos) šeimoje skatinimas ir
tobulinimas“ Elektrėnų socialinių paslaugų centras vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamą projektą „Vaikas šeimoje – mūsų bendras tikslas!“ pagal Globėjų (rūpintojų) ir
įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų programą.
Šiuo projektu siekiama atrinkti, įvertinti ir ruošti šeimas vaiko globai (rūpybai) ar įvaikinimui, teikti
joms profesionalią pagalbą. Šiam projektui vykdyti buvo skirta 25875,00 Lt. 2014 m. mokymai
organizuoti ne tik Elektrėnų savivaldybės, bet ir Trakų rajono globėjams, įtėviams. Įvadiniuose
GIMK mokymuose dalyvavo 2 globėjų šeimos, kurios buvo įvertintos teigiamai. Taip pat buvo
pateikta viena teigiama išvada dėl sutuoktinio vaiko įsivaikinimo. Tęstiniai GIMK mokymai
organizuojami 2 grupėms: globėjams ir įtėviams, nesusijusiems giminystės ryšiais su vaiku
(dalyvavo 6 šeimos / 12 asmenų) bei globėjams – artimiems giminaičiams (dalyvavo 7 šeimos / 7
asmenys). Taip pat buvo teikiamos individualios konsultacijos, šeimos aplankytos namuose, aptarti
globos sunkumai ir rūpesčiai, organizuotos paskaitos globėjų/įtėvių šeimoms ir specialistams
„Kontaktas su vaiku“ (lektorius E. Karmaza), „Patirtos prievartos ir nepriežiūros pasekmės
šeimoje“ (lektorė A.Kurienė), organizuotas metinis Kalėdinis renginys su menine programa
Elektrėnų sav. ir Trakų rajono globėjų / įtėvių šeimoms ir vaikams. Spaudoje, internete buvo
publikuojami straipsniai, skatinantys globoti ar įvaikinti vaikus, savivaldybės gyventojams
platinami lankstinukai, „laiškai šeimai“ viešinantys Elektrėnų socialinių paslaugų centro projekto
„Vaikas šeimoje – mūsų bendras tikslas!“ veiklą bei idėjas. GIMK programos mokytojos dalyvavo
socialinėje akcijoje „Vaiko globa – dovana“, kurios vyko 2014-06-07 Trakų miesto šventėje ir
2014-09-28 Elektrėnų savivaldybės derliaus šventėje „Gėrybių kraitė“.
8.1.3. 95 socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai 2014 m. kėlė savo
kvalifikaciją įvairiuose seminaruose ir mokymuose.
8.1.4. Pagal priemonę „Vaikų dienos užimtumo veiklos tobulinimas“ Elektrėnų socialinių
paslaugų centro Vievio vaikų dienos centras ir Kazokiškių vaikų dienos centras, Elektrėnų šeimos
namų Vaikų dienos centras ir Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2014 m. dalyvavo Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamoje Vaikų dienos centrų
programoje. Visoms įstaigoms skirta 171 300 Lt.
8.1.5. 2014 m. vykdyta Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programa. Programos
vykdymo metu 6 neįgaliesiems pritaikytas būstas, atlikta techninė 3 keltuvų priežiūra, išmontuotas
vienas keltuvas – platforma. Visi darbai atlikti už 55 156 Lt (iš jų 22 737 Lt savivaldybės biudžeto
lėšos).
8.1.6. 2014 m. Elektrėnų savivaldybėje savo veiklą vykdančios visuomeninės
organizacijos buvo finansuotos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto pagal Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo programą. 2014 m. šiai programai
vykdyti iš valstybės biudžeto skirta 136 000 Lt, savivaldybė prie programos vykdymo prisidėjo 10
proc. nuo skirtos sumos iš valstybės biudžeto, t. y. 13 600 Lt. Visuomeninės organizacijos taip pat
dar finansuojamos pagal Socialinės apsaugos plėtojimo programą iš Elektrėnų savivaldybės
biudžeto. 2014 m. pagal šią priemonę buvo finansuotos 4 programos. Jų veiklai vykdyti skirta 25
565 Lt.
8.1.7. Pagal priemonę „Socialinės rizikos šeimų ir asmenų socialinė integracija“ veikia
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Kazokiškių ir Beižionių seniūnijose daugiafunkciai centrai. Elektrėnų savivaldybei skyrus
papildomų lėšų, nuo 2014 m. balandžio mėnesio Kazokiškėse įsteigtame daugiafunkciame centre
duris atvėrė ir Kazokiškių vaikų dienos centras. Kasdien centre lankosi Kazokiškių seniūnijoje
gyvenantys vaikai. Jiems padedama ruošti pamokas, organizuojamas maitinimas, meno, sporto,
kultūrinė veikla, ugdomi socialiniai įgūdžiai, teikiama psichologo pagalba, dušo, skalbimo
paslaugos ir pan. 2014 m. dienos centrą lankė 20 vaikų iš 10 šeimų. Šiam projektui vykdyti
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2014 m. skyrė 25 700 Lt
finansavimą.
8.1.8. 2014 m. baigtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra“,
kuris finansuotas iš Europos Sąjungos paramos fondo ir savivaldybės biudžeto lėšų. Projektui
įgyvendinti panaudota 455 060 Lt. Įgyvendinant šį projektą modernizuotas Elektrėnų savivaldybės
tarybai priklausantis pastatas, į kurį perkelta Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos
namuose tarnyba. Suremontuotas pastatas, atnaujinti užimtumo kambariai, higienos kambariai,
sporto salė, poilsio kambarys, kabinetai darbuotojams ir kitos patalpos veiklai organizuoti. Projekto
tikslas – siekti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, didinant socialinių paslaugų
įvairovę ir sudarant sąlygas neįgaliems, pagyvenusiems asmenims gauti geros kokybės ir
prieinamas paslaugas.
III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. 2015 m. numatomos šios prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys:
9.1. skatinti vaiko globą (rūpybą) šeimoje;
9.2. dienos socialinės globos paslaugų plėtra;
9.3. bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra.

10. Priemonių planas
1 tikslas
Skatinti vaiko globą (rūpybą) šeimoje
Uždaviniai

Priemonės

Lėšos
Lt)

(tūkst. Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas rezultatas

Vaiko globos
(rūpybos)
šeimoje
skatinimas ir
tobulinimas

Rengti
mokymus ir
seminarus
būsimiems
globėjams ir
įtėviams
Finansuoti
globą ne
giminaičio
šeimoje
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2000 Eur – Elektrėnų
savivaldybės
socialinių
biudžetas
paslaugų
centras
7 494 Eur –
valstybės lėšos

Savivaldybės
Eur administracija

10 900
savivaldybės
biudžetas

Priemonė yra tęstinė. Organizuojant
globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymus ir
konsultacijas, bus skatinama ir
propaguojama vaikų, likusių be tėvų
globos, globa šeimoje, mažinamas
vaikų skaičius vaikų globos namuose.
Parengti 8 globėjų šeimas, organizuoti
tęstinius
mokymus
esamiems
globėjams, 30 šeimų.
Globėjams, globojantiems ne giminaitį
vaiką, skiriamas 150,60 Eur priedas už
vaiko globą, skatinant globoti vaikus
šeimose

2 tikslas
Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose tobulinimas ir plėtra
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos, Lt
Atsakingi
Laukiamas rezultatas
vykdytojai
Integralios
Dienos
43 104 Eur – Savivaldybės Elektrėnų
socialinių
paslaugų
socialinės
socialinės
tikslinė
administracija centras, vykdydamas integralios
globos
ir globos
dotacija iš
socialinės pagalbos projektą, sieks
slaugos
paslaugų
valstybės
Socialinių
plėsti kokybišką integralią pagalbą
paslaugų
asmens
biudžeto
paslaugų
(socialinę
globą
ir
slaugą)
teikimas
namuose
centras
namuose Elektrėnų savivaldybės
asmens
tobulinimas
185 125 Eur
teritorijoje
gyvenantiems
namuose
(tęstinė)
Europos
neįgaliems asmenims, senyvo
Elektrėnų
fondo lėšos
amžiaus asmenims bei konsultacinę
savivaldybės
2014–2015
pagalbą
šeimos
nariams,
gyventojams
m.
prižiūrintiems neįgaliuosius ir
senyvo
amžiaus
asmenis.
Numatoma teikti dienos socialinę
globą namuose 33 asmenims.
Šeimos nariams bus teikiamos
konsultacijos
dėl
integralios
socialinės pagalbos teikimo.
3 tikslas
Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą
Tobulinti
socialinės
globos paslaugų
teikimą
įstaigoje

Vaikų globos
namų veiklos
organizavimas
(tęstinė)

262 195 Eur
iš
savivaldybės
biudžeto

Socialinės
globos namų
veiklos
organizavimas
(tęstinė)

51 497 Eur –
savivaldybės
biudžetas
92 673 Eur–
valstybės
biudžetas

Kokybiškai
teikiama
ilgalaikė
(trumpalaikė) socialinė globa įstaigoje
vaikams, netekusiems tėvų globos.
Sudaryta ilgalaikės socialinės globos
Elektrėnų
lėšų kompensavimo sutartis su VšĮ
šeimos namai
Visos Lietuvos vaikai, kūdikiai
įkurdinami
Vilniaus
sutrikusio
Beižionių
vaikų globos vystymosi kūdikių namuose, paimami
iš šeimų kūdikiai laikinai ištyrimui
namai
guldomi VšĮ Elektrėnų ligoninėje.
VšĮ
Visos
Lietuvos vaikai
Kokybiškai
teikiama
ilgalaikė
Savivaldybės
(trumpalaikė)
socialinė
globa
administracija
neįgaliems suaugusiems ir pensinio
amžiaus asmenims.
Elektrėnų
socialinės
globos namai
Savivaldybės
administracija

Valstybės
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Tobulinti
socialinės
priežiūros
bendrąsias
paslaugas

150 183 Eur–
Socialinės
rizikos šeimų ir savivaldybės
biudžetas
ir asmenų
socialinė
141 403 Eur –
integracija
valstybės
(tęstinė)
biudžetas

socialinės
globos namai
Savivaldybės
administracija
Elektrėnų
socialinių
paslaugų
centras
Elektrėnų
socialinės
reabilitacijos
centras

Teikiamos
apgyvendinimo
savarankiško gyvenimo namuose ir
laikinojo apnakvindinimo paslaugos,
socialinių
įgūdžių
ugdymo
ir
palaikymo paslaugos institucijoje ir
asmens
namuose,
bendrosios
paslaugos. Kazokiškių seniūnijoje
įsteigtame daugiafunkciame centre
vykdoma vaikų užimtumo veikla.

Socialinės
globos namų
savarankiško
gyvenimo
padalinys
Elektrėnų
Šeimos namai

4 tikslas
Didinti socialinių darbuotojų kompetenciją keliant kvalifikaciją
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos, Lt
Atsakingi
vykdytojai
Sudaryti
sąlygas
socialiniams
darbuotojams
kelti
kvalifikaciją

Socialinių
darbuotojų
skatinimas
dalyvauti
mokymo
kursuose,
seminaruose,
atestacijoje
(tęstinė)

3650 Eur iš Savivaldybės
savivaldybės
administracija
biudžeto
Socialinių
paslaugų
įstaigos

Laukiamas rezultatas
Socialiniai darbuotojai ir socialinio
darbuotojo padėjėjai kvalifikaciją kels
mokymuose
ir
seminaruose.
Kvalifikaciją kels 95 socialiniai
darbuotojai ir socialinio darbuotojo
padėjėjai.

5 tikslas
Vykdyti bendruomeninių paslaugų vykdymą ir projektų finansavimą
Lėšos, Lt
Atsakingi
Laukiamas rezultatas
Uždaviniai
Priemonės
Vykdyti
socialinės
reabilitacijos
paslaugas
neįgaliems ir
senyvo
amžiaus
asmenims

Socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektų
vykdymas

Neįgaliųjų
ir Būsto
ir
pagyvenusių
aplinkos
asmenų
pritaikymo
integracija
į neįgaliesiems
visuomenę
programos
įgyvendinimas

3 947 Eur iš
savivaldybės
biudžeto

vykdytojai
Savivaldybės
administracija

483 neįgalieji ir jų šeimos nariai
pasinaudos socialinės reabilitacijos
paslaugomis

Asociacijos
39 453 Eur iš
valstybės
biudžeto
11 400 Eur iš
savivaldybės
biudžeto
8 595 Eur iš
valstybės
biudžeto

Savivaldybės
administracija

6 neįgaliesiems bus pritaikytas būstas
ir aplinka
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Didinti
NVO
indėlį
sprendžiant
neįgaliųjų
socialines
ir
vaikų
užimtumo
problemas

NVO
veiklos 7 600 Eur iš
skatinimas per savivaldybės
socialines
biudžeto
programas

Savivaldybės
administracija

Finansuotos
5
visuomeninių
organizacijų
socialinės
veiklos
programos. 2015 m. pasirašytas
susitarimas su VšĮ Reabilitacijos
centru „Naujas gyvenimas“ dėl
bendros veiklos vykdymo.

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2015 m.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes
Ilgalaikė socialinė globa
(suaugusiems neįgaliems asmenims,
senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems
vaikams ir jaunimui)
Trumpalaikė socialinė globa
(suaugusiems neįgaliems asmenims,
senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems
vaikams ir jaunimui, likusiems be
tėvų globos vaikams, socialinės
rizikos vaikams)
Kitos socialinės paslaugos (vaikų
socializacijos ir ugdymo paslaugos)

Socialinės globos įstaiga
Valstybiniai socialinės globos namai
Privatūs socialinės globos namai

Mastas
(vietų sk.)
3
9

Valstybiniai socialinės globos namai

1

Vilniaus apskrities sutrikusio
vystymosi kūdikių namai

3

VšĮ Visos Lietuvos vaikai

1

Socializacijos centras
Dienos socialinės globos paslaugos
institucijoje

3

IV. FINANSAVIMO PLANAS
12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
Eil.
Nr.
1.
1.1.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

Socialinių paslaugų finansavimo
šaltiniai
Savivaldybės biudžeto išlaidos
socialinėms paslaugoms, tūkst. Lt
palyginti su bendru savivaldybės
biudžetu, proc.
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
specialiosios
tikslinės
dotacijos, tūkst. Lt
iš jų:
socialinės rizikos šeimų socialinei
priežiūrai organizuoti
asmenų su sunkia negalia socialinei
globai organizuoti
vaikų globos (rūpybos) išmokoms
ES struktūrinių fondų ir kt. fondų
lėšos, tūkst. Lt
Asmenų mokėjimai už socialines
paslaugas, tūkst. Lt
Iš viso, tūkst. Lt

Pagal faktines išlaidas
(tūkst. Lt)
2014 m.
2 745,8

Pagal planines
išlaidas (Eur)
2015 m.
736 311

4,5

4

1 457,3

482 353

266,5

85 734

533,9

167 530

656,9
728,6

229 089
1 649 000

599,6

173 600

5 531,3

3 041 264

2
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12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas
Lyginant 2015 m. Elektrėnų savivaldybės biudžeto išlaidas socialinėms paslaugoms su ta
pačia 2014 m. išlaidų grupe matyti, kad išlaidos socialinėms paslaugoms šiek tiek didėja, tai rodo,
kad ekonominė situacija gerėja, skiriamas didesnis dėmesys savivaldybės gyventojų socialiniams
poreikiams tenkinti. Kaip matyti iš pateiktos lentelės, pagrindinis socialinių paslaugų finansavimas
yra iš savivaldybės, valstybės biudžeto tikslinės dotacijos, paslaugų gavėjų (gyventojų).
Nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos savo veiklą vykdo naudodamos valstybės biudžeto,
savivaldybės biudžeto lėšas, organizacijų narių mokestį, rėmėjų lėšas, savanorių darbą ir pan.
13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai
Eil.
Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

Finansavimo būdai
Socialinių paslaugų pirkimas
Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas
iš jo:
savivaldybės pavaldumo įstaigoms
apskričių viršininkų įstaigoms (regioninių socialinių paslaugų
įstaigoms) pagal lėšų kompensavimo sutartis
nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų
kompensavimo sutartis
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms
organizacijoms
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
Iš viso

Lėšos
(tūkst. Lt arba proc.)
2014 m.
2015 m.
(tūkst. Lt)
(Eur)
23,1
11 830
2 618,0
699 634
2 618,0
53,0

682 634
11 700

16,0

5 300

39,2

11 547

65,5
2745,8

13 300
736 311

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai
Vienas iš svarbiausių veiksnių, nuo kurių priklauso teikiamų socialinių paslaugų kokybė, yra
paslaugų teikėjų profesionalumas, kvalifikacijos lygis, todėl labai svarbu, kad socialinį darbą
dirbantieji turėtų galimybę nemokamai kelti savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, taip pat
jiems būtų apmokamos kelionės ir komandiruotės išlaidos. Įvertinus socialinių darbuotojų poreikį ir
jų esamą kvalifikaciją, numatoma sudaryti sąlygas tolesniam jų profesiniam tobulėjimui. 2015 m.
socialinės įstaigos socialinių darbuotojų kvalifikacijai kelti planuoja skirti apie 3650 Eur.
15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių
finansavimu.
15.1. Elektrėnų savivaldybėje kintant demografinei situacijai, proporcingai daugėja
asmenų, kuriems reikalinga socialinė parama ir įvairios paslaugos. Didžiajai daliai jų teikiamos
kokybiškos socialinės paslaugos, tačiau, kaip ir daugelyje Lietuvos savivaldybių, Elektrėnų
savivaldybė neturi tiek finansinių išteklių, kad visiems esamiems ir potencialiems socialinių
paslaugų gavėjams galėtų užtikrinti aukštos kokybės socialinių paslaugų teikimą, todėl išskiriamos
prioritetinės socialinių paslaugų gavėjų grupės, kurioms reikia tobulinti socialinių paslaugų teikimą:
15.1.1. socialinės rizikos šeimos ir jose augantys vaikai;
15.1.2. socialinės rizikos vaikai ir jų tėvai;
15.1.3. likę be tėvų globos vaikai;
15.1.4. suaugę neįgalūs asmenys ir senyvo amžiaus asmenys.
15.2. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas
15.2.1. Elektrėnų savivaldybėje kintant demografinei situacijai, didėja socialių paslaugų
poreikis ir organizuojamų paslaugų nebepakanka.
15.2.2. Nors nežymiai, bet kiekvienais metais daugėja pensinio amžiaus asmenų skaičius
savivaldybėje, kasmet didėja ilgalaikės socialinės globos paslaugų ir dienos socialinės globos
paslaugų namuose poreikis. 2015 m. numatomas prioritetas šias paslaugas skiriant vienišiems,
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senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, kuriems nepakanka socialinės priežiūros paslaugų
namuose ir kurių gyvenimo sąlygos nėra pritaikytos asmens slaugymui namuose.
15.2.3. 2015 metais ir toliau bus skiriamas didelis dėmesys socialinės priežiūros ir dienos
socialinės globos paslaugoms ir jų kokybei: šios paslaugos sudaro galimybę senyvo amžiaus ir
neįgaliems asmenims kuo ilgiau gyventi savoje aplinkoje.
15.2.4. Elektrėnų savivaldybės ateinančių 3 metų socialinių paslaugų plėtros vizija –
užtikinti kokybiškas socialines paslaugas visiems savivaldybės gyventojams pagal jiems nustatytą
poreikį, ypatingą dėmesį skiriant be tėvų globos likusių vaikų institucinės globos perkėlimui į
šeimos modeliu organizuojamas paslaugas.
15.2.5. Lyginant su ankstesniais metais, savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų
poreikiai yra tenkinami geriau, tačiau vis dar nepakankamai. Pažymėtina, jog į socialinių paslaugų
teikimą vis aktyviau įsitraukia ir savivaldybėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, tačiau
organizacijų iniciatyvos dar labai trūksta kaimiškose vietovėse. Šiuo metu kaimo gyventojai turi
mažiau galimybių gauti reikiamas socialines paslaugas, nes socialines paslaugas teikiančios įstaigos
yra įsikūrusios savivaldybės centre.
15.2.6. Elektrėnų savivaldybėje organizuojamų socialinių paslaugų išsamus įvertinimas
pateikiamas 6.1 skyriuje, toliau pateikiamas šio skyriaus apibendrinimas, t. y. Elektrėnų
savivaldybės socialinių paslaugų palyginimas su šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvais.
V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ
16. Socialinių paslaugų plėtros vizija
16.1. Per ateinančius metus savivaldybėje tobulinant socialinių paslaugų teikimą tikimasi,
kad prioritetinės socialinių paslaugų gavėjų grupės gaus jų poreikius visiškai atitinkančias bei geros
kokybės socialines paslaugas, sumažės socialinės atskirties ir užimtumo problemos.
16.2. Socialinės paslaugos orientuotos į tuos asmenis, kuriems jų labiausiai reikia, todėl
didesnis dėmesys bus skiriamas be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos šeimoms ir jų
vaikams, dienos socialinės globos namuose paslaugoms tobulinti, plėtoti pagalbą globėjams ir
globojamiems vaikams, socialinės rizikos vaikams ir jų tėvams.
17. Prognozuojamos socialinės paslaugos
17.1. Socialinės priežiūros paslaugos:
17.1.1. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje – 132 vaikai;
17.1.2. Pagalba į namus 122 senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems asmenims;
17.1.3. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose – 68;
17.1.4. Laikinas apnakvindinimas – 10.
17.2. Socialinės globos paslaugos:
17.2.1. Dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje – 55;
17.2.2. Ilgalaikė socialinė globa – 89 gavėjai;
17.2.3. Trumpalaikė socialinė globa – 13.
17.3. Bendrąsias socialines paslaugas teikti pagal savivaldybės gyventojų poreikius:
17.3.1. Maitinimo organizavimas – 50;
17.3.2. Transporto organizavimas – 150;
17.3.3. Asmens higienos ir priežiūros paslaugos – 355;
17.3.4. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis – pagal poreikį.
17.4. Teikiant socialines paslaugas svarbu bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Socialinės
paslaugos turėtų būti teikiamos kompleksiškai ir derinamos su kitomis socialinės ir sveikatos
apsaugos formomis, todėl viena prioritetinių socialinių paslaugų plėtros krypčių yra ilgalaikės
priežiūros paslaugų teikimo sistemos plėtojimas bei šių paslaugų teikimas gyventojams, kuriems
nustatytas šios paslaugos poreikis.
18. Savivaldybės biudžeto didėjimo perspektyva ir numatomas pokytis
18.1. Atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto galimybes, per ateinančius 3 metus numatoma
teikti kokybiškas socialines paslaugas savivaldybės gyventojams, didinti socialinių paslaugų
prieinamumą.
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18.2. Prognozuojama, kad 2015 metais asignavimų socialinėms paslaugoms poreikis bus
736 311 Eur, tai yra savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialinėms paslaugoms finansuoti,
sudarys 4,0 proc. savivaldybės biudžeto.
19. Finansinių išteklių prognozė ateinantiems 3 metams
19.1. Lėšų socialinėms paslaugoms teikti Elektrėnų savivaldybės gyventojams poreikis
per ateinančius 3 metus turėtų didėti, nes daugėja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių paslaugų.
19.2 Lėšos socialinėms paslaugoms teikti skirstomos atsižvelgiant į numatytus prioritetus.
VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai
20.1. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys Elektrėnų savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyrius, jis yra atsakingas už socialinių paslaugų
administravimą.
21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai
21.1.
Socialinių paslaugų planas bus vertinamas baigiantis kalendoriniams metams,
atsižvelgiant į vykdomą Elektrėnų savivaldybės biudžetą. Vertinimo metu bus aptariamos iškilusios
kliūtys planui įgyvendinti bei laukiamiems rezultatams pasiekti, bus ieškoma būdų joms pašalinti.
22. Socialinių paslaugų efektyvumo 2014 m. vertinimo kriterijai:
22.1. Savivaldybės biudžeto lėšos per metus socialinėms paslaugoms – 2745,8 tūkst. Lt,
vienam savivaldybės gyventojui tenka 113,30 Lt.
22.2. Valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto lėšomis yra 53,07 proc.
22.3. Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų
skaičiumi nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose Elektrėnų savivaldybėje yra 57,80 proc.
22.4. Socialinių paslaugų gavėjai sudaro 8,34 proc. visų Elektrėnų savivaldybės
gyventojų.
22.5. Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjai sudaro 3,9 proc. visų savivaldybės
gyventojų.
22.6. Regioninių socialinių paslaugų gavėjai sudaro 1,6 proc. socialinių paslaugų gavėjų
(išskyrus gaunančių bendrąsias socialines paslaugas) Elektrėnų savivaldybėje.
22.7. 10 tūkst. savivaldybės gyventojų tenka 44,22 socialinių darbuotojų, socialinių
darbuotojų padėjėjų.
23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių
efektyvumas
23.1. Kartą per metus, atsižvelgus į pateiktus duomenis, bus atliekama pasiektų rezultatų,
tikslų ir uždavinių analizė. Bus įvertinamos susidariusios aplinkybės ar kliūtys, turinčios įtakos
socialinių paslaugų planui įgyvendinti. Bus analizuojama, ar tenkinamas gyventojų poreikis
socialinėms paslaugoms, jei ne – ieškoma alternatyvių paslaugų siekiant sumažinti poreikį kuriai
nors paslaugų rūšiai. Taip pat bus kontroliuojama, ar visos Plane numatytos priemonės
įgyvendinamos, jei ne – analizuojamos priežastys.
23.2. Kad sėkmingai būtų teikiamos socialinės paslaugos, numatoma imtis tokių
priemonių:
23.2.1. visas teikiamas paslaugas registruoti SPIS (elektroninės socialinės paramos šeimai
informacinė sistema) programoje;
23.2.2. po metų atlikti analizę, siekiant išsiaiškinti socialinių paslaugų poreikį ir teikiamų
paslaugų kokybę;
23.2.3. koreguoti socialinių paslaugų apimtis ir įvairovę, prisitaikant prie klientų poreikio;
23.2.4. kelti darbuotojų kvalifikaciją, siekiant gerinti klientų aptarnavimo kokybę;
23.3.5. bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, siekiant gerinti
socialines paslaugas gaunančių asmenų gyvenimo kokybę.
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Priedas Nr.1
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ EFEKTYVUMO VERTINIMO KRITERIJAI
1. Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam
savivaldybės gyventojui, Lt.
2. Valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis
socialinėms paslaugoms, proc.
3. Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų skaičiumi
(maksimaliu lankytojų skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (laikino
gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose,
socialinės priežiūros centruose).
4. Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis
su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.
5. Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru
savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.
6. Regioninių socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus santykis su kitų socialinių paslaugų
(išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjais.
7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje, tenkantis
10 tūkst. savivaldybės gyventojų.
8. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūra derinama su savivaldybėje nustatyta
bendra strateginio plano stebėsenos tvarka.
________________________________________

