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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 4 punktu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-

TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118

punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Anykščių rajono socialinių paslaugų centro ir direktoriaus 2018 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

Mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas Sigutis Obelevičius

Elektroninio dokumento nuorašas



ANYKŠČIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO IR DIREKTORIAUS

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) – Savivaldybės biudžetinė

įstaiga, teikianti nestacionarias socialines paslaugas Anykščių rajono savivaldybės gyventojams.

Centras įsteigtas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-381.

Centro veikla organizuojama vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės

26 d. sprendimu Nr. 1-TS-151 patvirtintais Centro nuostatais.

I SKYRIUS

PERSONALO IR FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Darbuotojų skaičius ir struktūra: Centro veiklai vykdyti Centro direktoriaus įsakymu iš

viso patvirtintos 91 darbuotojų pareigybės, iš jų: administracija ir aptarnaujantis personalas – 6,5

(finansuojama iš Savivaldybės biudžeto – toliau SB), socialiniai darbuotojai – 25 (finansuojama iš

SB – 8, iš Valstybės tikslinės dotacijos (toliau – VTD) – 17), atvejo vadybininkai 4 (iš

VTD), socialinio darbuotojo padėjėjai – 40 ( iš SB – 19, iš VTD – 21), užimtumo specialistas – 1 (iš

VTD), vairuotojai, ūkvedys -2,5 (iš SB) slaugytojas – 1 (finansuojama iš Europos socialinio fondo

(toliau – ESF), masažuotojas/kineziterapeutas – 1 (iš ESF), slaugytojo padėjėjai – 10 (iš ESF).

Bendrai iš Savivaldybės biudžeto finansuojamos 36 pareigybės (didžiausias leistinas pareigybių

skaičius patvirtintas 2014 m. spalio 30 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-

TS-303), iš Valstybės tikslinės dotacijos – 42 pareigybės. 2018 m. gruodžio 31 d. Centre dirbo 87

darbuotojai: 5 vyrai ir 82 moterys. 80 darbuotojai tiesiogiai teikia paslaugas klientams. Centro

darbuotojų amžiaus vidurkis – 46 metai.

Centro struktūrą sudaro 7 padaliniai: Bendrųjų paslaugų tarnyba, Pagalbos į namus

tarnyba, Paramos šeimai tarnyba, Debeikių savarankiško gyvenimo namai, Dienos centras

asmenims su negalia, Vaikų dienos centras, Motinos ir vaiko krizių tarnyba. Centro struktūriniai

padaliniai neturi atskiro juridinio asmens statuso, veiklą reglamentuoja Centro vadovo patvirtinti

padalinių nuostatai.

Darbuotojų kaita: per 2018 m. Centre sudarytos 23 darbo sutartys, iš jų: 5 – nuolatinio

pobūdžio darbui, 8 – terminuoto pobūdžio darbo sutartys, 10 – pavadavimo sutarčių.  Centre

nuolatiniam darbui liko dirbti 5 asmenys. Per metus buvo pasirašyta 16 visuomenei naudingos

veiklos sutarčių, 18 – savanorystės sutarčių iš jų – 15 pagal poreikį dalyvauja Pagalbos į namus

tarnybos veikloje, 3 – Vaikų dienos centro organizuojamoje veikloje, 28 – trišalių praktinio

mokymo sutarčių. Per 2018 m. nutrauktos (terminuotos, pavadavimo ir kt.) 22 darbo sutartys.



Personalo skatinimo priemonės: Esant galimybei darbuotojai skatinami finansiškai. Per

2018 m. finansiškai skatintas 85 darbuotojas: už gerus darbo rezultatus, už skubių nenumatytų

darbų atlikimą, veiklos efektyvumą ir kt. Priemokų dydis nuo 5 proc. iki 30 proc. tarnybinio

atlyginimo dydžio. Centre taikomos darbuotojų motyvaciją didinančios priemonės: skatinamas

komandinis darbas, darbuotojų dalyvavimas Centro planų sudaryme ir realizavime, darbdavio

lėšomis sumokama už periodinį darbuotojų sveikatos patikrinimą, sudaromos sąlygos mokymuisi,

kvalifikacijos kėlimui ir kt. Nuolat siekiu ir ieškau galimybių, kad kasmet būtų gerinamos

darbuotojų darbo sąlygos: darbo vietos kompiuterizuotos, darbuotojai aprūpinami darbo

priemonėmis (darbo pirštinėmis, šviesą atspindinčiomis liemenėmis, darbo drabužiais ir kt.),

specialistai aprūpinti tarnybiniais mobilaus ryšio telefonais.

Kvalifikacijos tobulinimas: Skatinu Centro darbuotojus siekti aukštesnės kompetencijos,

nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, dalyvaujant seminaruose, kursuose. 2018 m. pagal skirtus

asignavimus galimybės kelti kvalifikaciją buvo ribotos. 2018 m. Centras darbuotojams inicijavo

arba pirko 3 kvalifikacijos kėlimo mokymus: socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų

padėjėjams, slaugos specialistams. Socialiniams darbuotojams (18) Centre organizuoti ir vesti

supervizijų mokymai socialiniams darbuotojams. Per 2018 m. 2 socialiniai darbuotojai atestavosi.

Jiems suteikta vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacija. Slaugos specialistų mokymai buvo

finansuoti projekto „Integralių paslaugų plėtra Anykščių rajone“ lėšomis. Dažniausiai darbuotojai

dalyvaudavo nemokamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, jiems buvo kompensuojamos tik

kelionės išlaidos. 2018 m. kvalifikaciją kėlė 80 (90 proc.) Centro darbuotojų (2672,5 ak val.): 16

Paramos šeimai tarnybos socialinių darbuotojų 9 kartus dalyvavo mokymuose. Bendrųjų paslaugų

tarnybos socialinis darbuotojas - 6 mokymuose, Motinos ir vaiko krizių tarnybos socialinis

darbuotojas 8 kartus dalyvavo mokymuose, Debeikių savarankiško gyvenimo namų socialinis

darbuotojas mokymuose dalyvavo 2 kartus. Vaikų dienos centro socialinis darbuotojas dalyvavo 4

mokymuose. Dienos centro asmenims su negalia socialiniai darbuotojai – 7 mokymuose, užimtumo

specialistas – 4 mokymuose, socialinio darbuotojo padėjėjai – 7 mokymuose. Pagalbos į namus

tarnybos 47 darbuotojai kėlė kvalifikaciją, iš jų: 2 socialiniai darbuotojai, 33 socialinio darbuotojo

padėjėjai, 12 slaugos specialistų. Viešųjų pirkimų komisijos nariai dalyvavo 2 mokymuose,

direktorius – 10 mokymuose, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams – 5 mokymuose,

buhalterijos ir personalo specialistai – 5 mokymuose, darbų saugos mokymuose – 2 darbuotojas.

Kvalifikacijos tobulinimo 2018 m. trukmės vidurkis – 33,4 val., 2017 m. – 28,3 val.

Darbo užmokesčio metų vidurkis: Vidutinis įstaigos darbuotojų mėnesio atlyginimas (su 

mokesčiais) yra: 



 1 lentelė. Darbo užmokesčio metų vidurkis

Pareigybės pavadinimas Pareigybė

s lygis

Pareigy

bių 

skaičius

Pareiginė algos

pastoviosios dalies

koeficiento

intervalas

Priskaitomas

mėnesio vidutinis

darbo užmokestis

Direktorius A2 1 4,8-12,8 *

Direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams

A2 1 4,23-11,34 *

Vyr. buhalteris A2 1 3,3-10,5 *

Buhalteris A2 1 3,1-8,5 *

Raštvedybos ir personalo 

reikalų specialistas

A2 1 3,1-8,5 *

Ūkio reikalų tvarkytojas B 1 3,15-7,6 *

Socialinis darbuotojas A2 7,75 3,2-10,5 618,95

Socialinio darbo 

koordinatorius

A2 1 3,3-10,5 *

Užimtumo specialistas A2 1 3,06-7,6 *

Socialinis darbuotojas darbui 

su šeimomis

A2 13 4,7-10,5 709,55

Atvejo vadybininkas A2 3 4,7-10,5 832,55

Socialinio darbuotojo 

padėjėjas

C 35,25 3,02-7,0 463,00

Slaugytoja B 1 3,06-7,6 *

Slaugytojo padėjėjas C 10 3,00-5,3 400,15

Masažuotojas B 0,5 3,6-7,6 *

Kineziterapeutas B 0,5 3,6-7,6 *

Vairuotojas C 2 3,04-7,0 473,00

Valytoja D 0,5 MMA *

Ūkvedys C 0,5 3,02-5,4 *
*Vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių

institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu.

Centro darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo šaltiniai yra: Anykščių rajono

savivaldybės biudžetas (SB) – 36 pareigybės, Valstybės biudžeto tikslinė dotacija (VTD) – 43

pareigybės ir Europos socialinis fondas pagal projektą „Integralios pagalbos plėtra Anykščių rajone-

1“ – 12 pareigybių. 

 II SKYRIUS

TURTO VALDYMAS

 

Faktinės Centro nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teisės pagrindais, ūkinės

priežiūros išlaidos per 2018 m. buvo 1563,00 Eur, iš jų: pastatų draudimas – 280,00 Eur, pastatų

apsauga – 1 283,00 Eur.



 2 lentelė. Centro patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas

Adresas Patalpos Plotas

m2

Pastabos
 

Šaltupio g. 11, 

Anykščiai 

 

Administracija, Pagalbos į namus 

tarnyba, Paramos šeimai tarnyba; 

Bendrųjų paslaugų tarnyba, Vaikų

dienos centras, Motinos ir vaiko

 krizių tarnyba

201,44

 

Anykščių rajono savivaldybės

tarybos 2012 m. spalio 31 d.

sprendimas Nr. 1-TS-348 ir 2013-10-

31 perdavimo aktas Nr. 72 

 

J. Biliūno g. 

21, Debeikių 

mst, Anykščių 

r.

Debeikių savarankiško gyvenimo 

namai senyvo amžiaus asmenims

 

361,28

 

Anykščių r. savivaldybės 

administracijos susitarimas Nr.1-SU-

688, 2016-08-16

įsigijimo kaina – 264751,27 Eur, 

likutinė vertė –190.850,97 Eur.

Liudiškių g. 

53, Anykščiai

Dienos centras asmenims su

negalia

 

106,04

 

Anykščių rajono savivaldybės 

tarybos  2014 m. rugsėjo 25 d. 

sprendimas Nr. 1-TS-288 ir 2014-10-

01 perdavimo aktas Nr. I-85

K. Ladigos g. 1

Anykščiai

Garažas 37,66Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 28 d. sprendimas Nr.

TS-87 ir 2012-02-28 d. perdavimo 

aktas Nr. 14

J. Biliūno g. 

21B  Debeikių 

mst. Anykščių 

r.

Malkinė/sandėlis 50,86Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos 2017 m. vasario 24 d.

Anykščių rajono savivaldybės turto 

panaudos sutartis Nr.1-SU-154 ir 

2017 m. vasario 24 d. Perdavimo- 

priėmimo aktas nr.10-SA- 9

   Viso: 757,28  

2018 m. ilgalaikis turtas nebuvo pirktas.

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMAS

    Dokumentų valdymo sistemos: Centro veikloje naudojamos aštuonios (CVPIS; CPO;

FINNET; VSAKIS; SPIS; DMS; SGLEP; SDDKAIS, KONTORA) informacinės sistemos.  

Dokumentų apyvarta: Per 2018 m. išleistas 781 direktoriaus įsakymas, iš jų: 127

įsakymai įstaigos veiklos klausimais, 237 – personalo klausimais, 129 – dėl atostogų suteikimo, 5 –

dėl papildomos dienos suteikimo, 2 – dėl komandiruotės, 2 – dėl vaiko priežiūros atostogų

suteikimo, 279 – dėl transporto paslaugos organizavimo. Per 2018 m. išsiųsti 918 raštai ir gauti 952

Centrui adresuoti dokumentai. Per 2018 m. pasirašytos 35 sutartys, iš jų: su paslaugų tiekėjais dėl

paslaugų ar prekių tiekimo – 19, bendradarbiavimo/partnerystės – 8, dėl projektų finansavimo – 7,

paramos skyrimo – 1 sutartis. Per 2018 m. centre pasirašytos 160 socialinių paslaugų teikimo

sutartys, iš jų: 67 – pagalbos į namus paslaugos teikimo, 28 – dienos socialinės globos asmens

namuose paslaugos teikimo, 1 – Debeikių savarankiško gyvenimo namuose, senyvo amžiaus

https://maps.google.com/?q=J.+Bili%C5%ABno+g.+21&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Liudi%C5%A1ki%C5%B3+g.+53,+Anyk%C5%A1%C4%8Diai&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Liudi%C5%A1ki%C5%B3+g.+53,+Anyk%C5%A1%C4%8Diai&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=K.+Ladigos+g.+1+Anyk%C5%A1%C4%8Diai&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=K.+Ladigos+g.+1+Anyk%C5%A1%C4%8Diai&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=K.+Ladigos+g.+1+Anyk%C5%A1%C4%8Diai&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=J.+Bili%C5%ABno+g.+21B&entry=gmail&source=g


asmenims, apgyvendinimo, 3 – paslaugų teikimo Dienos centre asmenims su negalia, 6 –

apgyvendinimo ir 7 – apnakvindinimo Motinos ir vaiko krizių tarnyboje sutartys, 4 – paslaugų

teikimo Vaikų dienos centre, 44 – paslaugų teikimo sutartys su šeimomis.

Elektroniniai dokumentai: 2018 m. saugiu elektroniniu parašu pasirašyti 661

dokumentai, tai 72 proc. visų Centro dokumentų metinės apyvartos.

 IV SKYRIUS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

3 lentelė. Centro viešieji pirkimai

 2016 m. 2017 m. 2018 m. POKYTIS

1. Vykdyti mažos vertės pirkimai:

1.1. organizuota / įvykdyta viešųjų pirkimų 71 96 104 8

1.2.bendra suma, iš jų: 24.568,25 44.599.65 41.941,15 -2.658,50

1.3. prekių 10.926,75 7.545,31 10.511,14 2.965,83

1.4. paslaugų 13.641,50 37.054,34 31.430,01 -5.624,33

2. Informacinėmis priemonėmis:

2.1. CVP IS, CPO / įvykdyta viešųjų pirkimų 8 13/12 6 6

2.2. bendra suma, iš jų: 5.866,30 23.182,40 740,91 -22.441,49

2.3. prekių 800,30 1.282,94 740,91 -542,03

2.4. paslaugų 5.066,00 21.899,46 0 0

3. Apklausos žodžiu ir raštu:

3.1. organizuota / įvykdyta viešųjų pirkimų 63 84 98 14

3.2. bendra suma, iš jų: 18.701,95 21.072,65 41.200,24 20.127,59

3.3. prekių 10.126,45 5917,77 9.770,23 3.853,46

3.4. paslaugų 8.575,50 15.154,88 3.143,01 -1.2011,87

4.Sudarytos sutartys:

4.1. sudarytos sutartys 24 33 7 -26

4.2. sutarčių suma 12.926,10 29643 19.528,26 -10.114,74

4.3. vienkartiniai pirkimai (sąsk. - faktūros) 47 18 97 79

4.4.sąskaitų – faktūrų suma 11.642,15 3260,80 22.412,89 19.152,09

V SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO

INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS

Centro veikloje naudojamos aštuonios (CVPIS; CPO; FINNET; VSAKIS; SPIS; DMS;

SGLEP; SDDKAIS) informacinės sistemos. Kompiuterinių darbo vietų skaičius – 34 Centro

darbuotojams. Duomenų parsisiuntimo sparta – 38,53 Mb/s, duomenų išsiuntimo greitis – 39,75

Mb/s. Internetinio ryšio išlaidos per 2018 m. yra 589,00 Eur (TEO – 434,00 Eur; Lietuvos radijo ir

televizijos centras – 155,00 Eur). Faktinės kompiuterių ir informacinių sistemų tvarkymo ir

priežiūros išlaidos per 2018m. buvo 295,00 Eur.



VI SKYRIUS

 PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS

Programos/projektai: Kasmet skatinu darbuotojų dalyvavimą projektinėje veikloje. Per

2018 m. Centras įgyvendino 8 projektus, iš jų buvau 7 projektų vadovė. Projekto veiklose iš viso

dalyvavo 1163 asmenys. Projektine veikla pritrauktos lėšos sudaro 15 proc. nuo bendro Centrui

2018m. skirto finansavimo, arba 30 proc. Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų  2018 metams.

4 lentelė. Laimėtų projektų vykdymui skirtos lėšos

Lėšos (tūkst. ) Eur.

2016 m. 2017 m. 2018 m.

Anykščių rajono savivaldybės programų finansavimo lėšos

2018 m. projektai:

1. „Žingsniai sveikos šeimos link 5“ (10 dalyv., suma – 300 Eur);

2. „Padėk man pakilti 4“ (34 dalyv., suma – 2100 Eur);

3. „Veiklūs jaunuoliai 3“ (16 dalyv., suma – 1050 Eur);

4. „Mes galime gyventi saugiai “ (20 dalyv., suma – 1400 Eur);

5. „Būk pokyčiu vaiko gyvenime “ (30 dalyv., suma –900 Eur);

7.600 9.467 5.750

SADM „Mums gera būti kartu“ (42 dalyv.) 7.980 7.980 8.882

ES „Integralios pagalbos plėtra Anykščių rajone-1“ (125 dalyv.) 89.362,87 84.810,77

ES „Integralios pagalbos plėtra Anykščių rajone“ ( 73 dalyv.) 53.789

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras „Socialinių paslaugų kokybės 

gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (55 dalyv.)

Iš viso: 69.369,0 106.809,87 99.442,77

Buvo tęsiamas 2017 m. rugsėjo 11 d. su VŠĮ Valakupių reabilitacijos centru buvo

pasirašytos sutarties dėl projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS

kokybės sistemą“ įgyvendinimas. Projekto metu EQUASS kokybės vertinimo sistema diegiama

vienai Centro teikiamai paslaugai – dienos socialinei globai asmens namuose. Ši paslauga kokybės

sistemai diegti pasirinkta, nes yra viena iš populiariausių rajono gyventojų tarpe ir turi aiškų teisinį

reglamentavimą, apibrėžiantį paslaugos teikimo normas. Įgyvendinus projektą, Centras turės

veiklos vertinimo sistemą, pagal kurią galės analizuoti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir jų

veiksmingumą, o tai svarbu planuojant įstaigos valdymą, socialinių paslaugų plėtrą, finansinius bei

žmogiškuosius išteklius. Įdiegta sistema leis Centre formuoti kokybės vertinimo normas bei

palaipsniui įsivertinti likusių 11 teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

2016 m. gegužės 16 d. buvo pasirašyta naujojo ES projekto „Integralių paslaugų plėtra

Anykščių rajone - 1“ finansavimo sutartis 348.749,00 Eur sumai. Projekto vykdymo laikotarpis

2016-05-16/2020-02-16 (36 mėn). Slaugos specialistų veiklos išlaidos ir darbo užmokestis 100

proc. finansuojamas iš ESF lėšų. Projekte finansuojama 12 slaugos specialistų pareigybių. 



5 lentelė. Integralių (dienos socialinės globos asmens namuose ir slaugos) paslaugų gavėjų rodikliai

 Gavėjai

2016 m. 2017 m. 2018 m.

Paslaugų gavėjų skaičius per metus, iš jų: 59 73 74

Senyvo amžiaus 50 62 66

Neįgalūs darbingo amžiaus 9 11 8

Mieste 39 44 48

Seniūnijose 20 29 26

2018 m. Integralias (dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas ir slaugos)

paslaugas teikė 2 mobilios komandos, kurias sudarė: slaugytojas (1), masažuotojas (1),

kineziterapeutas (1), slaugytojo padėjėjai (10), socialinis darbuotojas (2), projekto koordinatorius

(1), socialinio darbuotojo padėjėjų (17). 

Projekte „Vaikų svajonės“ Centras dalyvauja 5 metus. Jo įgyvendinimo metu socialiniai

darbuotojai darbui su šeimomis užrašė vaikų, augančių šeimose, kurioms teikiamos socialinės

paslaugos, kalėdinius norus ir svajones. Vaikų svajonės buvo publikuojamos projekto

tinklapyje www.vaikusvajones.lt. Centro darbuotojai 2018 m. tarpininkavo ir padėjo įgyvendinti

199 Anykščių rajono vaikų svajones. Geros valios žmonės bei firmos nupirktas svajones vežė ir

įteikė vaikams asmeniškai, siuntė paštu ar per kurjerius. Atsidėkodami už žmonių gerumą, vaikai

piešė jiems atvirukus, rašė laiškus.

Akcijos: Inicijuoju ir sudarau sąlygas Centro bendruomenei organizuoti ir dalyvauti

įvairiose akcijose. Esu atsakinga už „Maisto banko“ akcijų organizavimą Anykščių rajone. „Maisto

banko“ akcija 2018 metais vyko du kartus: rudeninė ir pavasarinė. Vaikų dienos centro lankytojai

dalyvavo abiejose „Maisto banko“ akcijose. Pavasarinėje akcijoje dalyvavo 36 savanoriai, o

rudeninėje akcijoje dalyvavo 32 savanoriai. Abiejose akcijose surinkti produktai buvo naudojami

Vaikų dienos centro lankytojų maitinimui (25 vaikai per dieną). Surinktus produktus taip pat

naudojo Motinos ir vaiko krizių tarnybos paslaugų gavėjai. Buvo suformuoti 30 maisto produktų

paketų, kurie buvo išdalinti maisto stokojančioms šeimoms, pagalbos į namus paslaugų gavėjams,

dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams, asmenims, atsidūrusiems  krizinėje

situacijoje bei mažas pajamas gaunantiems asmenims.

„Gėrio trupinėlis“. Bendradarbiaujant su šia labdaros organizacija, Anykščių rajono

socialinių paslaugų centras aprūpino drabužiais, avalyne, baldais, būtiniausiais daiktais kūdikiams

(vežimėliai, vonelės, lovytės ir kt.) 98 šeimas (303 asmenys).

Rėmėjai: Nuolat ieškoma rėmėjų, verslininkų norinčių padėti pagerinti krizinėje

situacijoje atsidūrusių asmenų gyvenimo kokybę, Motinos ir vaiko krizių tarnyboje įsigyjant

būtiniausių daiktų ir priartinat gyvenimo sąlygas artimas namams. Vilniuje esanti įmonė

„NASDAQ“ Motinos ir vaiko krizių tarnybai padovanojo 400,00 eurų, kad būtų įsigyta Tarnybai

http://www.vaikusvajones.lt/
https://maps.google.com/?q=14+savanori%C5%B3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=14+savanori%C5%B3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=14+savanori%C5%B3&entry=gmail&source=g


trūkstamų daiktų, pagerintos gyvenimo sąlygos asmenims atsidūrusiems krizinėje situacijoje. ŽŪB

„Anykščių vaismedžiai“ Motinos ir vaiko krizių tarnybos gyventojams ir Vaikų dienos centro

lankytojams skyrė savo auginamos ir gaminamos produkcijos. Vaikų vasaros stovyklos dalyviai,

pagal projektą „Mums gera būti kartu", sulaukė paramos šviežiomis daržovėmis (pomidorais,

agurkais) iš Audriaus Juškos ūkio.

Viešieji ryšiai ir komunikavimas: 2018 m. buvo tęsiamas Centro bendradarbiavimas su

nuolatiniais ir naujais partneriais. Centras glaudžiai bendradarbiauja su Anykščių rajono

savivaldybės administracijos specialistais, seniūnijų darbuotojais, bendruomenėmis, medikais,

švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, socialinių paslaugų įstaigomis, policija, priešgaisrine

tarnyba, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. Per 2017 m. Centre lankėsi Kėdainių, Kauno

miesto socialinių paslaugų centrų atstovai. Centro darbuotojai lankėsi Molėtų socialinių paslaugų

centre. Susitikimų metu buvo dalintasi gerąja patirtimi dėl Integralių paslaugų, darbo su šeimomis,

techninės pagalbos priemonių aprūpinimo organizavimo ir teikimo klausimais. Sudarau sąlygas ir

nuolat rūpinuosi, kad mano vadovaujamoje įstaigoje būtų aktyvi savanoriška veikla. Centras turi 18

savanorių, iš jų – 15 pagal poreikį dalyvauja Pagalbos į namus tarnybos veikloje, 3 – Vaikų dienos

centro organizuojamoje veikloje.

Apie Centro veiklą, teikiamas paslaugas, vykdomus projektus Anykščių rajono socialinių

paslaugų centro internetinėje svetainėje www.socialinespaslaugos.lt nuolat informuojama

visuomenė. Inicijuoju informacinių straipsnių apie Centro veiklą rašymą į rajoninę, respublikinę

spaudą. Skatinu lankstinukų, atmintinių apie Centro teikiamas paslaugas rengimą ir platinimą

seniūnijose bei Centro lankytojams. 

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA

Veiklos rezultatai ir rodikliai. Viena iš pagrindinių mano, kaip įstaigos vadovo, funkcijų

– užtikrinti sklandžią įstaigos veiklą, teikiamų paslaugų kokybę. Todėl mano, kaip įstaigos vadovo,

veiklos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo įstaigos pasiektų rezultatų. Šiuo metu vadovauju 7

įstaigos struktūriniams padaliniams, kurie teikia šias socialines paslaugas: informavimą,

konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą, maitinimo organizavimą, aprūpinimą būtiniausiais

drabužiais ir avalyne, transporto paslaugos organizavimą, sociokultūrines paslaugas, asmeninės

higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, pagalbą į namus, socialinių įgūdžių ugdymą ir

palaikymą, apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose, laikiną apnakvindinimą ir

apgyvendinimą, intensyvią krizių įveikimo pagalbą, dienos socialinę globą asmens namuose bei

institucijoje.

https://maps.google.com/?q=15+savanori%C5%B3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=15+savanori%C5%B3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=15+savanori%C5%B3&entry=gmail&source=g


1. Bendrųjų paslaugų tarnyba teikia šias paslaugas:

1.1. Asmeninės higienos ir priežiūros paslauga organizuojama vadovaujantis Anykščių

rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. TS-178 „Dėl Anykščių rajono

savivaldybės asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“. Asmeninės higienos ir priežiūros paslauga – tai pagalba asmenims (šeimoms),

kuri apima: pirties (dušo) paslaugų organizavimą, išduodant pirties (dušo) paslaugos talonus.

Mėnesiui išduodami 2 vardiniai paslaugos talonai. Paslaugą teikia UAB „Anykščių komunalinis

ūkis“. 

6 lentelė. Asmenų, pateikusių prašymus dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos, 2016–2018 m. skaičius

2016 m. 2017 m. 2018 m.

Asmenų pateikusių prašymus skaičius, iš jų: 128 129 114

Miesto gyventojai 87 96 83

Seniūnijų gyventojai 41 33 31

Asmenys su negalia 62 62 61

Senyvo amžiaus asmenys 58 51 42

Socialinės rizikos šeimos 8 15 10

Socialinės rizikos asmenys 0 1 1

Asmeninės higienos ir priežiūros paslauga 2018 m. neskirta 1 asmeniui pateikusiam

prašymą. Per 2018 m. paslaugos talonų išduota 3096 vnt. (2018 m. – 3096, 2017 m. – 3072, 2016

m. – 3024, 2015 m. – 3432), o pasinaudota 1874 vnt. (2018 m. – 1060, 2017 m. 2016 m. – 2034,

2015 m. – 1263). Per 2018 m. pilnai paslauga naudojosi 46 %. asmenų, 20 % paslaugų gavėjų

išnaudojo tik 1 paslaugos taloną, o net 34 % asmenų pasiėmė talonus, bet nei karto jų nepanaudojo.

Didžiausias nepanaudotų paslaugos talonų (214) skaičius tenka asmenims, kuriems paslauga skirta

nemokamai. Paslauga finansuojama iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto.

1.2.Transporto organizavimo paslauga organizuojama ir teikiama vadovaujantis

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-134 „Dėl

Anykščių rajono savivaldybės transporto organizavimo paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“. Transporto organizavimo paslaugos paskirtis – teikti paslaugą pagal

poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl

nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Per 2017 m.

prašymus paslaugai gauti pateikė 313 asmenys, iš jų: 106 miesto gyventojai ir 207 seniūnijų

gyventojai ( 2015 m. – 287/126/161; 2016m.- 262/84/178). Kasmet šia paslauga naudojasi vis

daugiau Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų gyventojų – 67 proc., o miesto – 33 proc.

7 lentelė. Transporto organizavimo paslaugos teikimo rodikliai 2016–2018 m.

 2016 m. 2017 m. 2018 m.

1. Bendras nuvyktų kilometrų skaičius 35 881 42 265 37 028

2. Iš viso per metus suteikta paslaugų, iš jų: 262 320 275



2.1. Socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims 74 106 78

2.2. Pagalbos į namus gavėjams 61 65 57

2.3. Debeikių savarankiško gyvenimo namų gyventojams 15 23 24

2.4. Asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims 112 123 116

2.5 Neįgaliųjų dienos centro lankytojams 1 3 0

3. Vykta į:

3.1. Anykščių rajono gydymo įstaigas 41 42 43

3.2. Reabilitacijos įstaigas esančias už Anykščių  rajono ribų 10 17 12

3.3. Respublikines gydymo įstaigas 144 198 168

3.4. Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo įstaigas 33 23 35

3.5. Stacionarias globos ir slaugos įstaigas 26 35 13

3.6. Kitais atvejais 8 5 4

1.3. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslauga

Ši paslauga organizuojama vadovaujantis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338

„Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Centras priemones atsiveža iš Techninės pagalbos

neįgaliesiems centro prie SADM Utenos skyriaus pagal pateiktas vardines paraiškas ir jas išduoda

Anykščių rajono gyventojams, sudarydami dvišales sutartis. Asmenys, pasinaudoję techninės

pagalbos priemonėmis (toliau – TPP), jas grąžina į Centrą. Per 2018 m. TPP priemonių nurašyti 48

vnt., už 2912,21Eur.

8 lentelė. Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis 2016–2018 m. rodikliai

2016 m. 2017 m. 2018 m.

1. Gauta prašymų dėl  techninės pagalbos priemonių 295 257 202

1.1.Techninės pagalbos priemonių pozicijų skaičius 397 348 257

2. Pasirašyta grąžinimo aktų 277 204 194

3. Sudaryta  panaudos sutarčių per metus 374 315 200

4. Aprūpinta asmenų 283 230 177

5. Išduota priemonių 401 332 246

2018 m. pabaigoje bendra TPP vertė buvo 101574,86 Eur. Paslaugos organizavimas

finansuojamas iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto.

1.4. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslauga. Per 2018 m. iš privačių

Lietuvos ir Vokietijos asmenų, Labdaros paramos organizacijos „Gėrio trupinėlis“ gauta dėvėtų

drabužių, avalynės, daiktų, baldų (lovyčių, vežimėlių, vonelių ir kt.). Parama daiktais suteikta 303

asmenims iš šeimų, kurioms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.

2. Pagalbos į namus tarnyba teikia šias paslaugas:

2.1. Pagalbos į namus paslauga organizuojama vadovaujantis Anykščių rajono

savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-119 „Dėl Anykščių rajono socialinių



paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus pagrindinių paslaugų sąrašo ir teikiamų socialinių

paslaugų kainų patvirtinimo“. Pagalba į namus – viena iš pagrindinių pagal apimtį Centro teikiamų

paslaugų. Jų paskirtis – suteikti žmonėms galimybę kuo ilgiau išlikti savo namuose, ugdyti

savarankiškumą ir gebėjimus, tenkinti gyvybiškai būtinus poreikius.

                                                                       9 lentelė. Pagalbos į namus paslaugos gavėjų rodikliai 2016–2018 m.

Gavėjai

2016 m. 2017 m. 2018 m.

Paslaugų gavėjų skaičius per metus, iš jų: 240 262 273

Senyvo amžiaus 224 251 265

Neįgalūs darbingo amžiaus 16 11 8

Asmenų, kuriems paslauga teikiama nemokamai 79 42 46

Asmenų, kurie už paslaugą moka 161 220 227

2018 m. pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos 273 paslaugų gavėjų. Anykščių

mieste paslaugas gavo 111 asmenys, seniūnijose – 162. 2018 metų gruodžio 31 d. pagalbos į namus

paslaugos eilėje laukė 2 asmenys. Pagalbos į namus paslauga finansuojama iš savivaldybės

biudžeto. 2018 m. pagalbos į namus paslaugas teikė 22 socialinio darbuotojo padėjėjai, iš jų:

Anykščių mieste dirbo 8 darbuotojai, likę 14- seniūnijose. Paslaugai teikti patvirtinta 15 socialinio

darbuotojo padėjėjo pareigybių, iš jų – 6,5 pareigybės mieste ir 8,5 pareigybės seniūnijose. Vienam

socialinio darbuotojo padėjėjo etatui mieste (per metus) vidutiniškai tenka 17,08, o seniūnijose –

19,06 aptarnaujamų asmenų. Paslaugos finansuojamos iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto ir

paslaugų gavėjų įmokomis už paslaugas.

2.2. Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga organizuojama ir teikiama

vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-

141 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“ ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.

TS-119 „Dėl Anykščių rajono socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus pagrindinių

paslaugų sąrašo ir teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“. 

10 lentelė. Dienos socialinės globos asmens namuose gavėjų rodikliai 2016-2018 m.

Gavėjai

2016 m. 2017 m. 2018 m.

Paslaugų gavėjų skaičius per metus, iš jų: 82 86 91

Senyvo amžiaus 68 72 79

Neįgalūs darbingo amžiaus 14 14 12

2018 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikė 24 socialinio darbuotojo

padėjėjas, pareigybių – 17. Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose buvo teikiamos 61

Anykščių miesto gyventojams ir 30 seniūnijų gyventojams. 2018 metų gruodžio 31 d. dienos

socialinės globos asmens namuose paslaugos eilėje laukiančių buvo – 5 asmenys. Paslaugos



finansuojamos iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir paslaugų gavėjų įmokomis

už paslaugas.

3. Paramos šeimai tarnyba teikia šias paslaugas:

3.1. Socialinis darbas su šeimomis įrašytomis į socialinės rizikos šeimų apskaitą iki

2018 m. liepos 1 d. buvo organizuojamas vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011

m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-112 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės socialinių paslaugų

socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams organizavimo ir teikimo“, Anykščių rajono

savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-195 „Dėl piniginės socialinės

paramos teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, LR Vyriausybės nutarimais. Paslaugos gavėjai:

šeimos įrašytos į socialinės rizikos šeimų apskaitą.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. socialinis darbas su šeimomis organizuojamas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministro 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu. Nr. A1-428/V-894/V-691/1V-579 „Dėl

savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijų

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11 lentelė. Darbo su šeimomis, kurioms nustatytas socialinių paslaugų poreikis 2016–2018 m., rodikliai

Gavėjai

2016 m. 2017 m. 2018 m.

Paslaugų gavėjų šeimų skaičius per metus, iš jų: 173 166 184

Mieste 35 33 35

Seniūnijose 138 133 149

Jose augančių vaikų skaičius 339 344 297

Centras teismo sprendimu paskirtas asmens rūpintoju 1 1 1

2018 m. Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis teikė paslaugas 184 šeimoms, kurioms

nustatytas socialinių paslaugų poreikis. Jose gyveno 297 vaikai.

12. lentelė. Šeimų, kurioms socialiniai darbuotojai teikia paslaugas, rodikliai pagal rajono teritorijas 2016–2018 m.
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2018 m. 35 19 0 16 24 13 11 15 10 35 6 184

2017 m. 33 20 0 12 20 12 7 15 9 26 10 166

2016 m. 35 18 0 15 25 13 10 16 6 30 10 173



Socialiniai darbuotojai per 2018 m. iš viso kontaktavo 8098 kartus su šeimų, kurioms

nustatytas socialinių paslaugų poreikis, nariais: darbuotojai šeimose lankėsi 2575 kartus, klientai

pas socialinį darbuotoją atvyko patys 1707 kartą, kontaktuota telefonu – 3210 kartą, kiti atvejai –

606. Socialinės paslaugos šeimų suaugusiems nariams suteiktos 11958 socialinės paslaugos:

informavimas, konsultavimas (3576), tarpininkavimas ir atstovavimas (2316), maitinimo

organizavimas (pagalba maisto produktais) – 53 šeimos; aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir

avalyne – 132 suaugę ir 177 vaikai, transporto paslaugos organizavimas – 28 asmenys, asmeninės

higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – 10, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas –

5872, Sociokultūrinės paslaugos – 25 asmenys;

2018 m. socialiniai darbuotojai 53 kartus šeimas lankė savaitgaliais ir 52 kartų organizavo

vakarinius šeimų lankymus.

13. lentelė.  Vakariniai ir savaitgaliniai socialinės šeimų  lankymai 2018 m.
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Vakariniai apsilankymai: 17 2 0 11 8 5 0 4 4 1 52

Jų metu aplankyta šeimų 48 16 0 88 66 19 0 30 46 2 315

Fiksuoti girtavimo atvejai 2 0 0 4 6 0 0 3 2 0 17

Fiksuotos probleminės situacijos 4 0 0 3 1 0 0 2 0 0 10

Savaitgaliniai apsilankymai: 20 1 7 2 1 6 7 2 5 2 53

Jų metu aplankyta šeimų 68 4 16 24 9 32 33 2 76 5 269

Fiksuoti tėvų girtavimo atvejai 2 0 6 1 0 4 3 0 2 1 19

Fiksuotos probleminės situacijos 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8

Per 2018 m. šeimose augantiems vaikams suteikta 1420 socialinių paslaugų:

informavimas, konsultavimas – 143, tarpininkavimas ir atstovavimas – 547, sociokultūrinių

paslaugų organizavimas – 23. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne – 177, transporto

paslaugos organizavimas – 50, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – 8,

paramos maisto paketais teikimas – 95, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 377.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. buvo pradėti taikyti šeimos atvejo vadybos procesai.

14 lentelė. Atvejo vadybos taikymo procesai 2018 m.(nuo liepos 1 d.)

A
n
y
k

šč
ių

 m
st

.

A
n
y
k

šč
ių

 s
en

.

D
eb

ei
k
ių

 s
en

.

 K
av

ar
sk

o
  
 s

en
.

  
K

u
rk

li
ų
 s

en
.

S
k
ie

m
o
n
ių

 s
en

.

S
v

ėd
as

ų
 s

en
.

T
ra

u
p
io

 s
en

.

T
ro

šk
ū
n
ų
 s

en
.

V
ie

ši
n
tų

 s
en

.

V
is

o
:

Atvejo vadyba taikyta šeimoms, kurioms 

iki 2018 m. liepos 1 d. buvo teikiamos 

socialinės paslaugos

20 12 16 23 8 10 11 9 21 3 134

Taikoma tik atvejo vadyba – neteikiamos 10 2 0 0 0 0 0 1 4 0 17



socialinės paslaugos

Atvejo vadyba inicijuota VVTA skyriaus 14 3 1 1 0 0 0 1 5 0 25

Atvejo vadyba inicijuota kitų 

įstaigų/asmenų
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Įvertinti pagalbos poreikiai šeimai 61 24 31 60 26 16 22 23 80 6 349

Įvertintas poreikis dėl socialinių paslaugų

šeimai skyrimo 
4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 9

Atvejo vadybos posėdžiai 67 23 24 38 17 11 14 12 52 5 263

Užbaigtas atvejo vadybos procesas 12 3 5 4 0 4 4 2 5 1 40

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro 3 atvejo vadybininkai organizavo atvejų

peržiūras tų šeimų, kurios iki 2018 m. liepos 1 d. buvo įrašytos į socialinės rizikos šeimų,

auginančių vaikus, sąrašus. Tokių šeimų rajone buvo 134. Dar buvo pradėti 26 atvejo vadybos

procesai šeimoms, kuriuos iniciavo VVTA skyrius ar kitos įstaigos, nustačius grėsmės lygį vaikams

(po liepos 1 d.).

4. Debeikių savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus asmenims veikla

organizuojama vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d.

sprendimu Nr. TS-195 „Dėl asmens apgyvendinimo Debeikių savarankiško gyvenimo namuose ir

mokėjimo už suteiktas paslaugas“. Per 2018 m. Debeikių savarankiško gyvenimo namuose (toliau –

DSGN) buvo užimtos visos planinės vietos (12), o metų gale paslaugos laukė 1 asmuo. DSGN

apsigyvenę asmenys iš savo pajamų įsigyja maisto produktus, kitas reikalingas prekes ir paslaugas

bei moka už jiems teikiamus komunalinius patarnavimus. 

15 lentelė. Paslaugos gavėjų mokestis už komunalines paslaugas per mėnesį 2016-2018 m. laikotarpiu
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2016 m.

(Eur)
42,85 41,22 45,27 42,83 27,09 29,91 28,04 28,74 31,50 34,97 39,00 42,34

2017 m.

(Eur)
35,86 37,55 40,63 29,30 24,55 20,82 26,00 24,32 20,12 29,94 29,27 26,96

2018 m.

(Eur)
29,41 33,41 28,28 25,92 18,60 18,85 18,91 20,27 22,44 28,18 28,98 36,42

Per 2018 m., atsižvelgiant į gaunamas asmens pajamas, per mėnesį dalis DSGN gyventojų

(7) mokėjo už paslaugas ir komunalinius patarnavimus, o 5 gyventojai kas mėnesį mokėjo tik už

komunalinius patarnavimus. Paslaugos organizavimas finansuojamas iš Anykščių rajono

savivaldybės biudžeto.

5. Dienos centre asmenims su negalia (toliau – Dienos centras) darbas organizuojamas

vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-98 „Dėl

dienos socialinės globos paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centre skyrimo, teikimo ir

mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Per 2018 m. Dienos centro paslaugomis



naudojosi 20 asmenų su negalia. Dienos centrą lanko 12 vyrai ir 8 moterys. 10 Dienos centro

lankytojų gyvena mieste, ir 10 seniūnijose. Transporto organizavimo (pavėžėjimo) paslauga

naudojosi 19 centro lankytojų, iš jų: 9 gyvenantys mieste ir 10 seniūnijose. Dienos centro paslaugos

finansuojamos iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, savivaldybės biudžeto ir

paslaugų gavėjų įmokomis už paslaugas.

5.1. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus išvadų

rengimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 465

straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu  ir 4

dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu

Nr. A1-742 „Dėl Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo

tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šią funkciją atlieka, Dienos centro asmenims su negalia socialinis

darbuotojas. Per 2018 m. gauta 35 prašymų išvadoms pateikti iš jų: Anykščių mieste 18, seniūnijose

17. Pirmą kartą vertinimas atliktas 4 asmenų ir 31 pakartotinis. Vertintų asmenų amžius: nuo 18 iki

21 metų -1, nuo 22 iki 50 metų -22, nuo 51 iki 63 metų -4, nuo 64 ir daugiau -8. Pateikta išvadų –

35. Paslaugos organizavimas finansuojamas iš Anykščių rajono socialinių paslaugų centrui skirtų

asignavimų.

6. Motinos ir vaiko krizių tarnyboje darbas organizuojamas vadovaujantis Anykščių

rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-304 „Dėl laikino

apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų

centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo ir pritarimo laikino

apgyvendinimo paslaugų kainai“. 2018 metais 34 asmenys pasinaudojo laikino apnakvindinimo ir

laikino apgyvendinimo paslaugomis. 17 asmenų (suaugę asmenys su vaikais) laikino

apnakvindinimo paslaugos teiktos 21 kalendorinę dieną. Apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojo

17 asmenų (suaugę asmenys su vaikais). Paslaugos jiems buvo teikiamos 315 kalendorinių dienų. Iš

viso Tarnyboje krizę šeimoje patyrę asmenys (šeimos) gyveno 336 dienas. 8 šeimos, 13 moterų ir

19 vaikų. Motinos ir vaiko krizių tarnyboje bendrosios socialinės paslaugos buvo teiktos 600 kartų,

iš jų: informavimas, konsultavimas – 205, tarpininkavimas ir atstovavimas – 132, kasdieninių

gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 182, darbinių įgūdžių ugdymas – 6, sveikatos

priežiūros paslaugų organizavimas – 46, kitų paslaugų organizavimas – 29. 2018 metais paslaugos

buvo suteiktos 32 asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, iš jų: 11 gyveno

Anykščių mieste, 21 – rajone. Paslaugos suteiktos 28 moterims ir 4 vaikams. 

7. Vaikų dienos centre veikla organizuojama vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės

tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-5 „Dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo

paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centre skyrimo ir teikimo tvarkos

aprašo“. Per 2018 m. Vaikų dienos centras turėjo 42 nuolatinius lankytojus. Kiekvieną dieną Vaikų



dienos centrą lankė 25 vaikai. Vaikų amžius: 6-9 m. – 9, 10-14 m. – 23, 15-18 m. – 10. Paslauga

finansuojama iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto ir projektinės veiklos.

8. Centro finansų valdymas:

                                                                                                                            16 lentelė. Centro biudžetas

Finansavimo šaltinis ir 

paskirtis

Savivaldybės biudžetas

(tūkst.) (Eur)

Valstybės biudžeto specialioji

tikslinė dotacija (tūkst.) (Eur)

2016 m. 2017 m. 2018m. 2016 m. 2017 m. 2018m,.

Darbo užmokestis 222,0 209,1 225,2 158,9 212,6 262,0

Socialinis draudimas 68,7 64,7 69,4 41,8 46,0 68,3

Prekės, paslaugos 34,2 33,6 33,4 11,8 25,8 19,5

Darbdavių socialinė parama - - 1,0 - - 1,8

 Iš viso: 324,9 307,4 329,0 212,5 284,4 351,6

                                                                                                                      17 lentelė. Įstaigos uždirbtos lėšos

Lėšos (tūkst. ) (Eur)

2016 m. 2017 m. 2018m.

Pagalbos į namus paslauga 20,8 27,4 30,4

Dienos socialinė globa asmens namuose 15,4 19,1 19,2

Transporto organizavimo paslauga 0,2 0,5  0,3

Debeikių savarankiško gyvenimo namai 2,2 4,3 3,7

Dienos centras asmenims su negalia 8,7 11,2 13,2

Iš viso: 47,3 62,5 66,8

                                                                                                       18 lentelė. Įstaigos uždirbtų lėšų panaudojimas

Lėšos (tūkst. ) (Eur)

2016 m. 2017 m. 2018m.

Darbo užmokestis 10,3 18,0 27,0

Socialinis draudimas 9,0 22,7 18,7

Prekės paslaugos 20,0 18,3 21,9

Iš viso: 39,3 59,0 67,6

2018 m. paramos būdu buvo surinkta 826,02 Eur iš jų: 176,02 Eur iš 2 proc. paramos lėšų,

400 Eur privataus asmens ir 250 Eur juridinio asmens parama. Lėšos naudojamos Vaikų dienos

centro ugdymo priemonių įsigijimui, sociokultūrinėms paslaugoms teikti bei Motinos ir vaiko krizių

tarnyboje reikalingų priemonių įsigijimui.

Centro direktoriui 2018 metais buvo iškelti 5 veiklos uždaviniai ir nurodyti vertinimo rodikliai:

1. Pagerinti socialinių paslaugų kokybę, įgyvendinat projektą „Socialinių paslaugų

kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Vertinimo rodikliai pasiekti: projektas

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ įgyvendintas iki 2018

m. gruodžio 31 d. Kokybės sistema įdiegta dienos socialinė globa asmens namuose paslaugai.

Atliktas išorės auditas, gautos rekomendacijos.

2. Dalyvauti įvairių projektų įgyvendinime siekiant gauti papildomą finansavimą –

vertinimo rodiklis pasiektas: planuota per 2018 m. parengti ne mažiau kaip 3 projektus ir jiems

gauti finansavimą. Buvo parengti 6 projektai ir jiems gautas finansavimas.



3. Užtikrinti įstaigos veiklos viešinimą visuomenėje. Vertinimo rodiklis pasiektas: iki 2018

m. gruodžio 31 d. įstaigos el. svetainėje atnaujinta ir susisteminta informacija apie teikiamas

socialines paslaugas; parengti 3 straipsniai spaudoje ir 1 informacinis leidinys (lankstinukas) apie

įstaigos teikiamas socialines paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. 

4. Skatinti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Vertinimo rodiklis: iki 2018 m.

gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 85 proc. darbuotojų dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Vertinimo rodiklis pasiektas, nes per metus kvalifikaciją kėlė 90 proc. Centro darbuotojų (2672,5

ak. val.).

5. Tobulinti savo profesinę kompetenciją. Vertinimo rodiklis: per 2018 m. dalyvauti ne

mažiau kaip 5 mokymuose. Vertinimo rodiklis pasiektas, dalyvauta 9 mokymuose (47 ak. val.).

Centro lėšos profesinei kompetencijai kelti nenaudotos.

Direktorė                                                                                                               Jolanta Pleškienė
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