PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. kovo 13 d. sprendimu
Nr. (1.1) TS-86
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I.

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Raseinių socialinių paslaugų centras (toliau – centras) yra Raseinių

1.1.

rajono savivaldybės pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, kurio tikslas – tenkinti Raseinių rajono gyventojų poreikius teikiant socialines
paslaugas, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą,
sąskaitą banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais,
kitais teisės aktais.
Pagrindinis centro veiklos tikslas - tenkinti Raseinių rajono gyventojų viešuosius

1.2.

interesus, teikti socialines paslaugas bendruomenės nariams, vykdyti kitą įstatymų bei kitų
teisės aktų nedraudžiamą visuomenei naudingą veiklą.
Centro veiklos pobūdis – nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Raseinių rajono

1.3.

gyventojams.
Centro veiklos uždaviniai:

1.4.


siekti, kad vyresnio amžiaus žmonės, suaugę asmenys su negalia, vaikai su negalia, kuo
ilgiau gyventų savo namuose;



užtikrinti specialiojo transporto paslaugų prieinamumą neįgaliesiems;



aprūpinti neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis techninės pagalbos priemonėmis;



padėti socialinės rizikos šeimoms įgyti naujų socialinio funkcionavimo įgūdžių;
pagerinti tėvystės įgūdžius, siekti, kad vaikas galėtų jaustis saugiai savo namuose.



užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybiškumą;



užtikrinti pagalbą skurdžiai gyvenantiems asmenims.
Centras bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas organizuoja ir teikia 12

seniūnijų: Raseinių sen., Raseinių m. sen., Kalnujų sen., Girkalnio sen., Ariogalos sen.,
Ariogalos m. sen., Betygalos sen., Pagojukų sen., Šiluvos sen., Paliepių sen., Nemakščių
sen., Viduklės sen.
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Centro struktūrą sudaro:

Direktorius
Administracija
Struktūriniai padaliniai

Direktoriaus
pavaduotojas

Paramos šeimai skyrius
Integralios pagalbos
skyrius

Pagalbos namuose
skyrius
Vaikų dienos užimtumo
centras

II.

CENTRO VEIKLA

Įgyvendinant 2013 metų veiklos planus, buvo siekiama teikti kokybiškas socialines
paslaugas Raseinių rajono gyventojams. Šio tikslo įgyvendinimo įvertinimui centro darbuotojai
atliko savo veiklos planų įsivertinimą. Įsivertinimo metu nustatytos stipriosios ir silpnosios įstaigos
pusės pagal SSGG metodiką:
Stiprybės

Silpnybės

Atitinkama centre dirbančių darbuotojų

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo trūkumas

kompetencija

(mokymai brangūs)

Klientams teikiamos paslaugos geriausiai

Komandinio darbo silpnumas, nepakankama

atitinkančios jų poreikius

komunikacija, atviro dialogo nebuvimas

Centras yra pažangus, inovatyvus, imlus

Nepakankami darbuotojų atlyginimai

naujovėms
Teikiamų paslaugų kokybiškumas

Idėjų įgyvendinimą stabdo mažos finansinės
galimybės

Augantis paslaugų gavėjų skaičius
Taikomos informacinių technologijų naujovės
darbe
Projektinė veikla
Klientų ir darbuotojų teigiami santykiai

3
Paslaugų kokybės gerinimas ir plėtimas
Galimybės

Grėsmės

Naujų bendradarbiavimo formų ieškojimas

Ne didėjantys darbuotojų atlyginimai, mažina
motyvaciją darbuotojai jaučiasi nevertinami

Tikslingas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Nepakankamas finansavimas arba jo
sumažinimas

Darbuotojų motyvavimas

Didėjantis klientų skaičius mažina teikiamų
paslaugų kokybę

Metodinės išvykos, gerosios patirties sklaida

Darbuotojų perdegimas ir emocinis išsekimas

Viešo informavimo efektyvinimas
Tarpusavio bendravimo ir santykių gerinimas
Centras organizuodamas socialinių paslaugų teikimą Raseinių rajono gyventojams teikia:


bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo,
maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros
paslaugas;



specialiąsias socialines paslaugas: socialinės priežiūros (pagalbos į namus, socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo, pagalbos pinigais) bei socialinės globos (dienos socialinės
globos);



būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems paslaugas;



vaikų dienos užimtumo (sociokultūrines) paslaugas;

III.

Bendrosios socialinės paslaugos:

3.1.


CENTRO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Informavimo, konsultavimo paslaugos. Centro specialistai nuolat informuoja, konsultuoja
į centrą besikreipiančius asmenis. Šių paslaugų teikimas yra nuolatinis ir nepertraukiamas.



Transporto paslaugos. Transporto paslaugos 2013 m. VšĮ Raseinių socialinių paslaugų
centre suteiktos 104 asmenims. Specialiojo transporto paslaugas teikia 2 specialieji
mikroautobusai. 3 kartus per savaitę specialiojo transporto paslaugos teikiamos
hemodializės procedūras atliekantiems 9 rajono gyventojams. Mokslo metais specialiojo
transporto paslaugos teikiamos Raseinių specialiajai mokyklai. Nuolat transporto paslaugos
organizuojamos teikiamos 20 specialiosios mokyklos mokinių.
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Lyginant su 2012 m. transporto paslaugų gavėjų skaičius nežymiai padidėjo (žr. 1
lentelę). Galima daryti prielaidą, kad su paslaugų gavėjų skaičiaus padidėjimu susijęs
išaugęs paslaugos poreikis.
1 lentelė. Transporto paslaugų gavėjų skaičius 2012-2013 m.

2013 m. transporto paslaugų organizavimui panaudota 87,2 tūkst., Lt, tuo tarpu 2012
m. išlaidos transporto paslaugoms sudarė 52,4 tūkst. Lt. Galima teigti, kad išaugusios
išlaidos transporto paslaugų organizavimui susijusios su išaugusiu paslaugos gavėjų
skaičiumi bei paslaugos poreikiu (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Išlaidos transporto paslaugoms 2012-2013 m., tūkst. Lt.
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Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. 2013 metais techninės pagalbos
priemonių iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Kauno skyriaus gauta už

337

282,18 Lt. Techninėmis pagalbos priemonėmis aprūpintas 421 Raseinių rajone gyvenantis
asmuo. 229 techninės pagalbos priemonės išduotos pakartotinai. Tuo tarpu 2012 m. 267
neįgalūs asmenys aprūpinti naujomis techninės pagalbos priemonėmis, o 138 techninės
pagalbos priemonės išduotos pakartotinai (žr. 3, 4, 5 lenteles).
3 lentelė. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis 2012-2013 m.

4 lentelė. Pakartotinis aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis 2012-2013 m.
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5 lentelė. Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis 2012-2013 m.

2012 metai
Aprūpinta
Laukiančių
vnt.
eilėje
skaičius
22
31

2013 m.
Aprūpinta
Laukiančių
vnt.
eilėje
skaičius
25
23

Eil.
Nr.

Techninės pagalbos
priemonės

1.

Funkcinės lovos

2.

Čiužiniai nuo pragulų

23

29

25

41

3.

Lovos staliukai

1

4

2

3

4.

Darbo kėdės

0

0

1

0

5.

Neįgaliųjų vežimėliai

44

5

64

27

6.

Naktipuodžio kėdutės

59

18

74

16

7.

Prausimosi vonioje,

8

3

5

6

duše priemonės
8.

Vaikštynės

51

5

50

9

9.

Ramentai

42

0

144

0

10.

Lazdelės

8

0

10

0

11.

Pasėstai praguloms

1

1

3

0

išvengti
12.

Vaikiška technika

0

1

3

1

13.

Paaukštinta tualeto

8

2

15

0

267

99

421

126

sėdynė
Iš viso:

2013 m. VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras įsigijo 5 funkcines lovas ir 5
čiužinius nuo pragulų. VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras rajono gyventojams taikydamas,
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-64 „Dėl
viešosios įstaigos Raseinių socialinių paslaugų centro techninės pagalbos priemonių nuomos
tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintą funkcinių lovų ir čiužinių nuo pragulų nuomos be eilės
įkainių tvarką teikia nuomos paslaugas.


Skalbimo paslaugos. Geresnę vienišų senų ar neįgalių žmonių gyvenimo kokybę užtikrina
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizuotas teikimas. Skalbimo paslaugas teikia
UAB ,,Raivila“. Ši įstaiga pati surenka skalbinius iš seniūnijų bei išvežioja juos išskalbtus ir
išlygintus. 2013 m. skalbimo paslaugos suteiktos 3 neįgaliems bei vienišiems asmenims
(šeimoms), kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis bei asmenims, kuriems
teikiamos pagalbos namuose bei dienos socialinės globos paslaugos. Skalbimo paslaugų
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išlaidos 2013 m. sudarė 313,14 Lt. 2012 m. skalbimo paslaugos suteiktos 2 asmenims, o
išlaidos sudarė 228,00 Lt. Nors skalbimo paslaugų gavėjų skaičius šiais metais padidėjo,
tačiau asmenų, besinaudojančių šiomis paslaugomis, skaičius sąlyginai yra nedidelis dėl
pasikeitusio paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo (2012 m. gegužės 25 d.
Nr.(1.1) TS-216), kuris nurodo, kad paslaugos gavėjo (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos
pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą
dydį t. y. 350,00 Lt. (žr. 6 lentelę). Dėl nors ir nežymiai išaugusio paslaugų gavėjų skaičiaus
padidėjo ir išlaidos, skiriamos šiai paslaugų sričiai (žr. 7 lentelę).
6 lentelė. Skalbimo paslaugų gavėjų skaičius

7 lentelė. Skalbimo paslaugų teikimo išlaidos 2012-2013 m.
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Maitinimo paslaugos. 2013 m. maitinimo organizavimas nemokamo maitinimo talonais
skirtas 103 asmenims (šeimoms) už 16 000,30 Lt (talono vertė nuo 2008 m. lapkričio
mėnesio - 10 Lt), kurių dėl nepakankamų pajamų, neįgalumo, netekto darbingumo, ligos yra
sunki materialinė padėtis. Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m.
gegužės 25 d. sprendimo Nr. (1.1) TS-215 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės socialiai
remtinų asmenų (šeimų) maitinimo organizavimo už nemokamo maitinimo talonus tvarkos
aprašo aptvirtinimo“, 18 punktu nuo 2012 m. birželio mėn. centro direktorius įsakymu be
svarstymo komisijoje kiekvieną mėnesį paskiria 15 nemokamo maitinimo talonų Vaikų
dienos užimtumo centrui, kurių vertė 150,00 Lt.

2012 m. maitinimo organizavimas

nemokamo maitinimo talonais skirtas 31 asmeniui už 13 200,00 Lt (žr. 8 ir 9 lenteles).
8 lentelė. Nemokamo maitinimo paslaugų gavėjų skaičius.

Kaip matome iš diagramoje pateiktų duomenų, 2013 m. nemokamo maitinimo
paslaugų gavėjų skaičius išaugo. Tikėtina, kad tai susiję su padidėjusiu paslaugos
poreikiu, dažniau kreipiasi asmenys, kurie dėl nepakankamų pajamų, ligos ir
susidariusios sunkios ekonominės ir socialinės padėties patiria finansinių sunkumų ir
negali įsigyti būtinų prekių.

9
9

lentelė. Nemokamo maitinimo talonų skyrimo išlaidos 2012-2013 m.

3.2. Specialiosios socialinės paslaugos:
3.2.1. Socialinė priežiūra:


Pagalbos į namus paslaugos asmens namuose. Tai asmens namuose teikiamos
paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės
gyvenime. 2013 m. pagalbos į namus paslaugos teiktos 89 asmenims, iš jų: 10 suaugę
asmenys su negalia ir 79 senyvo amžiaus asmenys.
2012 m. pagalbos į namus paslaugos teiktos 93 asmenims, iš jų: 14 suaugę asmenys
su negalia ir 79 senyvo amžiaus asmenys (žr. 10 lentelę).
10 lentelė. Pagalbos į namus paslaugų gavėjai 2012-2013 m.

2012 m.
Paslaugų
gavėjai
Suaugę
asmenys su
negalia
Senyvo
amžiaus
asmenys
Iš viso:

2013 m.

Bendras
asmenų
skaičius
14

Vyrai

Moterys

Bendras Vyrai
asmenų
skaičius
10
6

Moterys

8

6

79

17

62

79

8

71

93

25

68

89

14

75

4

Pastebima, kad bendras paslaugų gavėjų skaičius 2013 m. nežymiai sumažėjo
lyginant su 2012 m. (žr. 11 lentelę). Šį sumažėjimą galėjo paskatinti paslaugų gavėjų
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mirtingumas, paslaugų atsisakymas arba paslaugų gavėjų išvykimas.
11 lentelė. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius 2012-2013 m.



Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Per 2013 metus Raseinių

rajone suteikta socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų 240 socialinės rizikos
šeimų, kuriose augo 513 vaikų. Išbraukta iš socialinių rizikos šeimų sąrašo 39 šeimos, nes
vaikai sulaukė pilnametystės, tėvams buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia, 15 šeimų,
nes išnyko įrašymo priežastys. Įrašytos 26 šeimos dėl socialinių įgūdžių stokos, negebėjimo
rūpintis vaikais, laikinai apribota valdžia. Per 2013 metus iš socialinės rizikos šeimų buvo
nustatyta globa (rūpyba) institucijoje 38 vaikams. Vadovaujantis Raseinių rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms (asmenims) ir
asmenims (šeimoms), nevykdantiems teritorinės darbo biržos įpareigojimų, kontrolė
priskirta centrui. Per 2013 m. kas mėnesį išmokos buvo teikiamos 166 šeimų (asmenų) už 1
108 892,95 Lt. Išmokos mokamos per socialinį darbuotoją darbui su socialinės rizikos
šeimomis seniūnijoje, kuris atsako už išmokų panaudojimą pagal paskirtį. Per 2012 metus
Raseinių rajone suteikta socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų 234 socialinės
rizikos šeimoms, kuriose augo 537 vaikai. Išbraukta iš socialinių rizikos šeimų sąrašo 39
šeimos, nes vaikai sulaukė pilnametystės, tėvams buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia,
21 šeima, nes išnyko įrašymo priežastys. Įrašytos 46 šeimos, kurioms dėl socialinių įgūdžių
stokos, negebėjimo rūpintis, laikinai apribota valdžia. Per 2012 metus 38 vaikams iš
socialinės rizikos šeimų buvo nustatyta globa (rūpyba) institucijoje. Vadovaujantis Raseinių
rajono savivaldybės tarybos sprendimais, išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms
(asmenims) ir asmenims (šeimoms), nevykdantiems teritorinės darbo biržos įpareigojimų
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kontrolė priskirta centrui. Per 2012 m. kas mėnesį išmokos buvo teikiamos 115 šeimų
(asmenų) už 1 227 264,09 Lt. Išmokos mokamos dalyvaujant socialiniam darbuotojui darbui
su socialinės rizikos šeimomis seniūnijoje, kuris atsako už išmokų panaudojimą pagal
paskirtį (žr. 12, 13, 14 ir 15 lenteles).
12 lentelė. Socialinės rizikos šeimų skaičius 2012-2013 m.

13 lentelė. Įrašytų, išbrauktų iš socialinės rizikos šeimų sąrašų, šeimų skaičius 2012-2013 m.

12
14 lentelė. Šeimų (asmenų), kurioms kontroliuojamos išmokos, skaičius 2012 – 2013 m.

15 lentelė. Išmokėtos išmokos 2012-2013 m., Lt



Pagalbos pinigai.

13 asmenų bendrąsias socialines paslaugas ir

socialinę priežiūrą buvo veiksmingiau organizuoti pinigine forma - pagalbos pinigais, iš
jų: 5 suaugę asmenys su negalia ir 8 senyvo amžiaus asmenys. Pagalbos pinigais
išmokoms panaudota 14,4 tūkst. Lt, Savivaldybės biudžeto lėšų. 2012 m. 23 asmenims
bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą buvo veiksmingiau organizuoti
pinigine forma - pagalbos pinigais, iš jų: 7 suaugę asmenys su negalia ir 16 senyvo
amžiaus asmenys. Pagalbos pinigais išmokoms panaudota 31,5 tūkst. Lt Savivaldybės
biudžeto lėšų. (žr. 16 lentelę).
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16 lentelė. Pagalbos pinigų gavėjai 2012-2013 m.

2012 m.
Paslaugų
gavėjai
Suaugę
asmenys su
negalia
Senyvo
amžiaus
asmenys
Iš viso:

2013 m.

Bendras
asmenų
skaičius
7

Vyrai

Moterys

Bendras Vyrai
asmenų
skaičius
5
3

Moterys

4

3

16

3

13

8

1

7

23

7

16

13

4

9

2

2013 m. paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo lyginant su 2012 m., tai galėjo sąlygoti
paslaugų gavėjų mirtingumas, paslaugos teikimo būdo pakeitimas, t. y. vietoje pagalbos
pinigais pradėtos teikti paslaugos į namus, paslaugų gavėjų teikiamos paslaugos atsisakymas.
Sumažėjo ir lėšos, skiriamos pagalbos pinigų išmokėjimui, tai sietina su paslaugos gavėjų
skaičiaus sumažėjimu (žr. 16 ir 17 lenteles).
16 lentelė. Pagalbos pinigais gavėjų skaičius 2012-2013 m.

14
17 lentelė. Pagalbos pinigų išlaidos 2012-2013 m.

3.2.2. Socialinė globa:
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. Tai visuma paslaugų,
kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti
pagalba dienos metu. 2013 m. dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose teiktos 59
asmenims, iš jų: 6 suaugę asmenys su negalia ir 53 senyvo amžiaus asmenys. 2012 m. dienos
socialinės globos paslaugos asmens namuose teiktos 59 asmenims, iš jų: 1 vaikas su negalia, 6
suaugę asmenys su negalia ir 52 senyvo amžiaus asmenys (žr. 18 lentelę).
18 lentelė. Dienos socialinės globos gavėjai 2012-2013 m.

2012 m.
Paslaugų
gavėjai
Suaugę
asmenys su
negalia
Senyvo
amžiaus
asmenys
Vaikai su
negalia
Iš viso:

2013 m.

Bendras
asmenų
skaičius
6

Vyrai

Moterys

Bendras Vyrai
asmenų
skaičius
6
1

Moterys

2

4

52

13

39

53

13

40

1

1

-

-

-

-

59

16

43

59

14

45

5

15
Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius išlieka pastovus. Paslaugų gavėjų
skaičius nekito, t. y. per 2013 m. lyginant su 2012 m. nei padidėjo, nei sumažėjo (žr. 19
lentelę).
19 lentelė. Dienos socialinės globos gavėjai 2012-2013 m.

3.3.

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems
2013 m. pritaikyti 2 būstai neįgaliesiems: 1 asmeniui su labai ryškiais judėjimo ir

apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 1 asmeniui su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų
sutrikimais. Būstas pritaikytas 1 moteriai ir vaikui iki 18 m. Abiem neįgaliesiems buvo
pritaikyti vonios kambariai įrengiant dušą, platintos durys, pritaikytas įvažiavimas į būstą.
Lyginant su 2012 m. sumažėjo pritaikytų būstų skaičius (žr. 20 lentelę) dvigubai,
kadangi 2012 m. pritaikyti 4 būstai neįgaliesiems. Pritaikomų būstų skaičius sumažėjo
atsižvelgiant į gaunamą finansavimą, kuris lyginant su 2012 m. sumažėjo. 2012 m. būsto
pritaikymo neįgaliesiems darbams iš viso skirta 75 442,54 Lt, iš jų: 45 442,54 Lt valstybės
biudžeto ir 30 000 Lt iš Savivaldybės biudžeto lėšos. 2013 m. būsto pritaikymo darbams skirta
57 994,56 Lt, iš jų 27 994,56 Lt, ir 30 000,00 Lt Savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 21 lentelę).
Atsižvelgiant į gautą finansavimą bei atliekamų darbų pobūdį 2013 m. sumažėjo pritaikomų
būstų skaičius.
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20 lentelė. Pritaikytų būstų skaičius 2012 - 2013 m.

21 lentelė. Būsto pritaikymui skirtos lėšos, tūkst., Lt

3.4.

Vaikų dienos užimtumo centras
Per 2013 m. Vaikų dienos užimtumo centre socialinės paslaugos suteiktos 105

vaikams, vidutiniškai centrą lankė 24 vaikai per mėnesį nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Dėl įvairių
priežasčių (pasikeitus gyvenamosios vietos, mokymosi vietos ir pan.) paslaugų teikimas
nutrauktas 5 vaikams. Iki 2013 m. birželio mėn. Vaikų dienos užimtumo centro veikla buvo
vykdoma Kalnujų kaime, į užsiėmimus rinkdavosi iki 10 vaikų, tačiau naujais mokslo metais,
rugsėjo mėn., dėl socialinės rizikos vaikų stokos, veikla sustabdyta. Nuo 2013 m. spalio mėn. 2

17
kartus per savaitę Vaikų dienos užimtumo centro veikla vykdoma Viduklės mstl. Į užsiėmimus
susirenka iki 16 vaikų. Užkalnių k. 2013 m. susirinkdavo vidutiniškai iki 16 vaikų.
Per 2012 m. Vaikų dienos užimtumo centre socialinės paslaugos suteiktos 51 vaikui
(vidutiniškai centrą lankė 24 vaikai per mėnesį nuo 7 iki 16 metų amžiaus). Dėl įvairių
priežasčių (pasikeitus gyvenamosios vietos, mokymosi vietos ir pan.) paslaugų teikimas
nutrauktas 14 vaikų. Nuo 2012 m. lapkričio mėn. 2 kartus per savaitę Vaikų dienos užimtumo
centro veikla vykdoma Užkalnių kaime. Į užsiėmimus susirenka iki 20 vaikų (žr. 22 lentelę).
22 lentelė. Vaikų dienos užimtumo centrą lankančių vaikų skaičius 2012-2013 m.

Vaikų dienos užimtumo centras bedradarbiauja su „101 KEPYKLĖLĖ“, Caritas, UAB
„Norvelita“, „IKI“, Dubysos regioninio parko direkcija. 2013 m. Vaikų dienos užimtumo
centras dalyvavo: miesto šventėje, savo gamybos darbelių prekyba mugėje; maisto banko
akcijoje Maxima ir IKI parduotuvėse, Raseinių rajono savivaldybės bibliotekos „Metų knygos“
rinkimo konkurse, šv. Kalėdų proga, gražiausiai pasipuošusių įstaigų konkurse. Įgyvendino
projektą: „Mes už sveiką gyvenimo būdą“. Dalyvavo projektinėje veikloje su Dubysos
regioninio parko direkcija. Vyko į ekskursijas į Kauną (Tado Ivanausko muziejus, Kauno
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia ir Aviacijos muziejus, kino teatras ir kt.). Minėjo tolerancijos
dieną, vaikų gynimo dieną. Rengė kalėdines popietes vaikams.
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IV.

CENTRO DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE

Centras įgyvendino projektą „Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų sveikatos
stiprinimas“, kurio dėka socialinės rizikos šeimos buvo aprūpintos priemonėmis nuo
pedikuliozės. Projekto vertė: 2 385,00 Lt.
2013 m. centras pradėjo įgyvendinti projektą ,,VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro
integralios pagalbos plėtra Raseinių rajone“. Projekto vertė: 1 712 535,00 Lt.

V.

CENTRO ORGANAI

Centro steigėja - Raseinių rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendina
Raseinių rajono savivaldybės taryba. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Raseinių rajono
savivaldybės administracijos direktorius. Centro vienasmenis dalininkas-Raseinių rajono
savivaldybė. Centro vadovas – direktorius.
Centro dalininkas per 2013 m. ataskaitinį laikotarpį nuo metų pradžios iki metų pabaigos
papildomų įnašų neatliko.

VI.

GAUTOS LĖŠOS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI, LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Centras finansuojamas iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto pagal sutartį. 2013 m.

centro biudžetą sudarė: 1 697,0 tūkst. Lt, iš jų: centro veiklos finansavimui: 1 005,6 tūkst. Lt,
socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (VDF): 299,2 tūkst. Lt., globai su sunkia negalia
(dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmens namuose - VDF) – 392,2 tūkst. Lt.
2012 m. centro biudžetą sudarė 1 943,20 tūkst. Lt, iš jų: centro veiklos finansavimui: 1
022,1 tūkst. Lt, socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (VDF) – 293,8 tūkst. Lt, globai
su sunkia negalia (dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmens namuose - VDF) – 366,4
tūkst. Lt (žr. 23 lentelę). 2013 m. gautos lėšos buvo panaudotos.
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23 lentelė. Centro lėšų panaudojimas 2012-2013 m.

VII.

CENTRO TURTAS

Per 2013 m. centras įsigijo ilgalaikio materialiojo turto. Buvo įsigyta kompiuterinė
įranga, funkcinės lovos, biuro baldai. Ilgalaikis turtas buvo įsigytas už centro lėšas. Ilgalaikio
turto išlaidos 2013 m. sudarė – 30,1 (tūkst.) Lt. Per finansinius metus centras ilgalaikio turto
neperleido.
VIII. CENTRO SĄNAUDOS
2013 m. centro išlaidos darbo užmokesčiui sudarė 1 448,8 tūkst. Lt, iš jų: socialinių
darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis darbo užmokesčiui išlaidos sudarė 299,2 tūkst.
Lt, socialinių darbuotojų padėjėjams darbo užmokesčio išlaidos sudarė 392,2 tūkst. Lt, centro
administracijoje dirbančių specialistų darbo užmokesčio išlaidos sudarė – 757,4 tūkst. Lt.
2012 m. centro išlaidos darbo užmokesčiui sudarė 1 546,6 tūkst. Lt, iš jų: socialinių
darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis darbo užmokesčiui išlaidos sudarė 293,8 tūkst.
Lt, socialinių darbuotojų padėjėjams darbo užmokesčio išlaidos sudarė 366,4 tūkst. Lt, centro
administracijoje dirbančių specialistų darbo užmokesčio išlaidos sudarė – 702,5 tūkst. Lt., darbo
užmokesčio padidinimui valstybės skirtų lėšų darbo užmokesčiui panaudota – 183,9 tūkst. Lt
(žr. 24 lentelę).
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24 lentelė. Centro sąnaudos 2012-2013 m.

Darbo užmokesčio išlaidos

Finansavimo
šaltinis

Išlaidos tūkst. Lt
2012 m.

2013 m.

Socialiniai darbuotojai darbui su
socialinės rizikos šeimomis

VDF

293,8

299,2

Socialinių darbuotojų padėjėjai

VDF

366,4

392,2

702,5
1 546,6

757,4
1 448,8

Centro administracijoje dirbančių ir
lankomosios priežiūros specialistai
SF
Iš viso:

IX.

CENTRO DARBUOTOJAI

Centro darbuotojų skaičius per 2013 m. kito nežymiai. 2013 m. pradžioje centre dirbo 104
asmenys, 2013 m. pabaigoje darbuotojų buvo 110. Centro darbuotojų skaičius per 2012 m. kito
nežymiai. 2012 m. pradžioje centre dirbo 92 asmenys, 2012 m. pabaigoje darbuotojų buvo 101
(žr. 25 ir 26 lenteles).
25 lentelė. Centro darbuotojai 2012-2013 m.
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26 lentelė. Centre dirbantys asmenys 2012-2013 m.

X.

CENTRO SĄNAUDOS VALDYMUI

Centro sąnaudos valdymui 2013 m. sudarė: 247,6 tūkst. Lt, iš jų: ryšių paslaugoms 10,2
tūkst. Lt, transporto išlaikymui – 125, 8 tūkst. Lt, kitoms prekėms – 8,2 tūkst. Lt., socialinei
paramai (globos pinigų išmokėjimas bei neapdraustųjų gydymo išlaidų apmokėjimas) – 20,4 tūkst.
Lt, socialinė parama natūra (maitinimo talonai) – 16,0 tūkst. Lt, komunalinėms paslaugoms
apmokėti išlaidos sudarė – 43,2 tūkst. Lt, kitoms paslaugoms centro išlaidos sudarė – 23,8 tūkst.
Lt. Tuo tarpu 2012 m. sąnaudos valdymui sudarė 317,5 tūkst. Lt, iš jų: ryšių paslaugoms 16,6 tūkst.
Lt, transporto išlaikymui – 135,6 tūkst. Lt, kitoms prekėms – 26,6 tūkst. Lt, socialinė parama
(globos pinigų išmokėjimas bei neapdraustųjų gydymo išlaidų apmokėjimas) – 31,5 tūkst. Lt,
socialinė parama natūra (maitinimo talonai) – 13,1 tūkst. Lt, komunalinėms paslaugoms apmokėti
išlaidos sudarė – 41,3 tūkst. Lt, kitoms paslaugoms centro išlaidos sudarė – 52,8 tūkst. Lt (žr. 27 ir
28 lenteles).
27 lentelė. Centro sąnaudos 2012 -2013 m.

Sąnaudų pavadinimas

Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Kitos prekės

Išlaidos tūkst. Lt
2012 m.
16,6
135,6
26,6

2013 m.
10,2
125,8
8,2
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Globos pinigai
Maitinimo talonai
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Iš viso:

20,4
16,0
43,2
23,8

31,5
13,1
41,3
52,8
317,5

247,6

28 lentelė. Centro išlaidos sąnaudoms 2012-2013 m.

XI.

VADOVAS

Centro vadovas – direktorius, dirba 1 etato krūviu. Per 2013 m. direktoriaus darbo
užmokesčiui skirtos išlaidos sudarė 47,9 tūkst. Lt, iš jų Sodros mokesčiai -

11,3 tūkst. Lt.

Centro vadovo darbo užmokesčio išlaidos lyginant su 2012 m. išliko pastovios ir nekito.

XII.

12.1.

IŠVADOS (SĖKMĖS/POKYČIAI, PROBLEMOS, PASIŪLYMAI)

Sėkmės/pokyčiai
Centrui 2013 metai ypatingi tuo, kad:



Parengtas projektas Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-001 „VšĮ Raseinių socialinių paslaugų
centro integralios pagalbos plėtra Raseinių rajone“ ir jo įgyvendinimui gautas finansavimas
iš ES struktūrinių fondų lėšų – 1 712 535,00 Lt. Pokyčiai - į socialinę globą namuose
integruosis slauga namuose. Senyvo amžiaus ir suaugę neįgalūs asmenys gauna naują
paslaugą – integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, juos prižiūrintys šeimos
nariai – konsultacinę pagalbą.
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Tęsiamas bendradarbiavimas su kitomis rajono įstaigomis siekiant užtikrinti aukštą teikiamų
paslaugų kokybę.

12.2.


Problemos

2013 metais padidėjo socialinių paslaugų gavėjų skaičius didina darbo krūvį paslaugų
teikėjams, kas mažina teikiamų paslaugų kokybę.



Nepakankami žmogiškieji ištekliai siekiant suteikti visiems norintiems socialines paslaugas;



Nepakankamai skiriama valstybės biudžeto lėšų

būsto ir gyvenamosios aplinkos

pritaikymui neįgaliesiems.


Nepakankamai gaunama techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, todėl neįgaliesiems
tenka ilgai laukti eilėse.



Atsiradę nauji reikalavimai dėl darbuotojų kvalifikacijos (pvz.: socialinio darbuotojo
padėjėjai privalo būti išklausę 40 val. mokymus „Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo
mokymai“ ir t. t.) mažina galimybę rasti darbuotojus galinčius teikti paslaugas.

12.3.


Pasiūlymai
Ieškoti finansinių galimybių apmokyti darbuotojus suteikiant jiems reikiamas
kvalifikacijas.



Atkreipti dėmesį į nepakankamą finansavimą ir skiriamą dėmesį neįgaliesiems pritaikant
būstus (prašant papildomo finansavimo iš valstybės biudžeto).



Atkreipti dėmesį dėl techninių pagalbos priemonių nepakankamo skyrimo Raseinių
rajonui bei ieškoti galimybių sumažinti laukiančių techninės pagalbos priemonių eiles.



Ieškoti galimybių paskirstant darbo krūvį mažinti per didelius darbo krūvius
darbuotojams.

