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I. CENTRO PRISTATYMAS
Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras), turintis juridinio
asmens statusą, įsteigtas Prienų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimu1, adresu:
Vytenio g. 2, Prienai, įm. k. 300886599, Tel. (8-319) 52576, internetinė svetainė – www.prienuspc.lt,
el. paštas: soc.paslaugucentras@prienuspc.lt. Veikla vykdoma nuo 2007 m. birželio 21 d.
vadovaujantis Centro nuostatais2.
Centras atstovauja rizikos grupėje esančių asmenų ir silpniausių visuomenės narių interesus,
kuriems yra reikalingos socialinės paslaugos. Prienų rajono gyventojams Centras teikia tiek bendrąsias,
tiek specialiąsias bei kitas socialines paslaugas. Veiklos ataskaitoje apibendrinama 2021 m. Centro
vykdyta veikla bei analizuojama, kaip buvo teikiamos socialinės paslaugos, vykdomi projektai, kaip
tobulinamas socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir Centro veiklos administravimas, siektini
tikslai bei rezultatai.
Centro veikla organizuojama vadovaujantis patvirtinta Centro 2021 metų veiklos programa3
(toliau – programa). Šios programos tikslas ir plėtros kryptys atitinka savivaldybės 2021 m. Socialinių
paslaugų plano numatytus tikslus bei plėtrą.
Socialinių paslaugų plėtros kryptys:
 pagalbos namuose paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia seniūnijose;
 dienos socialinės globos asmens namuose ir institucijoje paslaugos;
 glaudesnis

bendradarbiavimas

su

nevyriausybinėmis

organizacijomis,

organizuojant

socialines paslaugas Prienų rajono gyventojams;
 esamų ir naujų socialinių paslaugų plėtojimas prioritetą teikiant nestacionarioms socialinėms
paslaugoms;
 dienos užimtumo paslaugų teikimas asmenims su proto ar psichine negalia;
 vaikų dienos centrų veiklos plėtra;
 tęstinis kompleksinių paslaugų teikimas šeimai;
 savanoriška veikla.
Programa atitinka Centro vertybines nuostatas - gerbti paslaugų gavėjus ir vertinti kiekvieno
iš jų individualumą; stengtis suprasti kiekvieną paslaugų gavėją ir jam padėti; vertinti visus paslaugų
gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties,
rasės, įsitikinimų ar pažiūrų; pasitikėti paslaugų gavėjais, būti objektyviais priimant sprendimus,
nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis; sukurti bendradarbiavimo su paslaugų gavėju santykius, į jo
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problemų sprendimą įtraukiant jį patį, jo šeimą, bendruomenę; laikytis konfidencialumo, apie paslaugų
gavėją žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant geriausiai apginti
paslaugų gavėjo interesus.
Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) siekti sąveikos su jų socialine aplinka
pokyčių ir gyvenimo kokybės gerinimo, įgalinant paslaugų gavėjus savarankiškai spręsti savo
socialines problemas ir įveikti socialinę atskirtį.
Centro uždaviniai:
• įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus Prienų rajono savivaldybės
teritorijoje.
• teikti kokybiškas socialines ir kitas su Centro pagrindine veikla susijusias paslaugas,
atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Centro išteklius;
• įgalinti asmenis savarankiškai gyventi, integruotis šeimoje ir visuomenėje;
• plėsti socialinių paslaugų tinklą bendruomenėje, socialines paslaugas artinti prie asmens
gyvenamosios vietos;
• tobulinti darbuotojams darbo sąlygas bei sudaryti galimybes įgyti, kelti profesinę
kvalifikaciją.
Centras vykdo šias funkcijas:
• teikia bendrąsias socialines paslaugas – informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir
atstovavimo, maitinimo organizavimo, sociokultūrines, transporto organizavimo, asmeninės higienos ir
priežiūros paslaugų organizavimo;
• teikia socialinės priežiūros paslaugas – pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo;
• teikia dienos socialinę globą asmens namuose ir institucijoje;
• teikia transporto paslaugas;
• aprūpina techninės pagalbos priemonėmis;
• teikia kitas bendrąsias socialines paslaugas;
• vykdo dienos užimtumo grupių Centre veiklą;
• vykdo projektinę veiklą;
• organizuoja paramos ir labdaros akcijas;
• informuoja visuomenę apie Centro veiklą;
• bendradarbiauja su socialiniais partneriais, kitomis institucijomis ar organizacijomis.
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II. CENTRO DARBUOTOJAI
Savivaldybės sprendimu4 2019 m.. .Centre patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
– 69,1. Darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 75 asmenys.
 26 pareigybės finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų;
 32,5 pareigybės finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybei deleguotoms
funkcijoms atlikti;
 10,6 pareigybės iš projektinių lėšų.
Lyginant su 2020 m. pareigybių skaičius 2021 m. nekito (žr. 1 lentelė).
1 lentelė. Centro darbuotojų pokytis

Patvirtintas etatų skaičius
Priimtų darbuotojų skaičius
Atleistų darbuotojų skaičius
Atliekančių praktiką centre

2018 m.
64,1
20
17
14

2019 m.
69,1
16
11
10

2020 m.
69,1
9
7
6

2021 m.
69,1
16
17
6

Laikinai priimtų/atleistų darbuotojų skaičių įtakoja terminuotai pavadavimui priimti darbuotojai.
Praktikantų skaičių įstaigoje ribojo šalyje įvesta ekstremali situacija.
Centro veikla, atsižvelgiant į skyriams bei darbuotojams priskirtas funkcijas, organizuojama ir
vykdoma pagal patvirtintą struktūrą5.
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II. CENTRO FINANSAVIMAS
Centras yra finansuojamas iš savivaldybės, valstybės biudžeto bei projektams skirtų lėšų. Pagal
skiriamą finansavimą yra 8 šaltiniai. Centras taip pat vykdo specialiąją programą - teikiamos mokamos
socialinės ir kitos paslaugos, už kurias mokestį nustato steigėjas.
2021 m. Centro patikslintą biudžeto programos sąmatą sudarė 1 075 800 Eur iš jų: savivaldybės
lėšos 455 000 Eur (iš jų 6 600 Eur akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti,
1 900 Eur visuomenės sveikatos rėmimo programa), valstybės lėšos 575 800 Eur (iš jų 415 800 Eur
šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba, socialinei priežiūrai, 125 000 Eur asmenų su sunkia negalia
socialinei globai organizuoti, 7 200 Eur akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir
teikti, 14 100 Eur įgyvendinti socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus, 1 100
Eur lėšos patirtoms išlaidoms dėl COVID-19, 12 600 Eur socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo
užmokesčio didinimui), spec. programos lėšos 45 000 Eur.
Centro biudžetas didėjo pagal visas biudžeto eilutes, todėl bendrai 10 proc., pakilo ir metinis
biudžetas. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su 2020 m., savivaldybės skiriamos lėšos padidėjo 8,33 proc.
Padidėjimą lėmė padidėjęs socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis, paslaugų gavėjų
skaičius, padidėjo teikiamų paslaugų ir perkamų paslaugų bei prekių kainos (žr. 2 lentelė).
2 lentelė. Centrui skirtų asignavimų iš savivaldybės biudžeto lėšų pasiskirstymas pagal funkcijas

Funkcijos pavadinimas
1. Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
1.1. Darbo užmokestis pinigais
1.2. Socialinio draudimo įmokos
2. Prekių ir paslaugų naudojimas
2.1. Mitybos išlaidos
2.2.Medikamentai (ir darb.
sveikatos tikrinimas)
2.3. Šildymas
2.4. Elektros energija
2.5. Ryšių paslaugos
2.6. Transporto išlaikymas
2.7. IT einamasis remontas
2.8. Vandentiekis ir kanalizacija
2.9. Kvalifikacijos kėlimas
2.10. Informacinių technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
2.11. Reprezentacinės išlaidos
2.12. Kitų prekių ir paslaugų

Patvirtinta
sąmata 2018 m.
(tūkst. Eur)

Patvirtinta
sąmata 2019 m.
(tūkst. Eur)

Patvirtinta
sąmata 2020 m.
(tūkst. Eur)

Patvirtinta
sąmata 2021 m.
(tūkst. Eur)

229,4
70,2
42,5
0,9
0,9

334,8
5,0
41,9
1,5
0,6

383,0
5,8
20,5
0,7

404,4
6,1
31,9
2,1
0,4

3,3
2,4
1,7
24,2
0,8
0,5
4,6

3,4
3,8
2,7
25,4
0,1
0,9
0,8
0,9

2,9
3,2
1,4
8,1
0,7
0,5
0,6

7,8
2,3
1,4
10,2
0,8
0,5
3,1

0,3
2,7

0,4
1,1

0,3
1,7

0,1
2,8

299,6

339,8

388,8

410,5
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įsigijimo išlaidos
2.13. Atliekų tvarkymas
3. Socialinės išmokos
3.1. Darbdavių socialinė parama
Akredituotai vaikų socialinei priežiūrai
organizuoti ir teikti

0,3
1
1
-

0,3
2,2
2,2
-

0,4
4,6
4,6
-

0,4
6,0
6,0
6,6

Iš viso:
343,1
383,9
413,9
455,0
Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, kurioms taikoma atvejo vadyba ir atvejo

vadybininkų, darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos kėlimui lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto.
Lyginant ataskaitinį laikotarpį su 2020 m., valstybės skiriama dotacija padidėjo 1,16 proc. (žr. 3
lentelė).
3 lentelė. Centrui skirtų asignavimų iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos šeimų, kurioms taikoma atvejo
vadyba, socialinei priežiūrai paskirstymas pagal funkcijas

Funkcijos pavadinimas

Patvirtinta
sąmata 2018 m.
(tūkst. Eur)

Patvirtinta
sąmata 2019 m.
(tūkst. Eur)

Patvirtinta
sąmata 2020 m.
(tūkst. Eur)

1. Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
1.1. Darbo užmokestis pinigais
1.2. Socialinio draudimo
įmokos
2. Prekių ir paslaugų naudojimas
2.11. Kvalifikacijos kėlimas
3. Socialinės išmokos
3.1. Darbdavių socialinė
parama

278,2

354,9

398,6

Patvirtinta
sąmata (tūkst.
Eur)2021 m.
404,9

213,2
65,0

349,8
5,1

392,8
5,8

399,0
5,9

6,0
6,0
0,4
0,4

9,0
9,0
1,3
1,3

10,5
10,5
1,9
1,9

10,0
10,0
0,9
0,9

285,1

365,2

411,0

415,8

Iš viso:

2021 metus lyginant su 2020 metais 38 proc. padidėjo valstybės skiriama specialioji tikslinė dotacija
asmenų su sunkia negalia priežiūrai (žr. 4 lentelė).
4 lentelė. Centrui skirtų asignavimų iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos socialinei priežiūrai asmenų su
sunkia negalia paskirstymas pagal funkcijas

Funkcijos pavadinimas
1. Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
1.1. Darbo užmokestis pinigais
1.2. Socialinio draudimo įmokos
3. Socialinės išmokos
3.1. Darbdavių socialinė parama
Iš viso:

Patvirtinta
sąmata 2018 m.
(tūkst. Eur)

Patvirtinta
sąmata 2019 m.
(tūkst. Eur)

Patvirtinta
sąmata 2020 m.
(tūkst. Eur)

Patvirtinta
sąmata 2021 m.
(tūkst. Eur)

63,5
20,0
0,4
0,4
83,9

88,4
1,4
0,2
0,2
90,0

88,9
1,4
0,3
0,3
90,6

122,6
2,0
0,4
0,4
125,0

83,5

89,8

90,3

124,6

Centras taip pat vykdo specialiąją programą - teikiamos mokamos socialinės paslaugos bei
nuomojamos slaugos techninės pagalbos priemonės, už kurias mokestį nustato steigėjas6 (žr. 5 lentelę).
7
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Nors 2021 m. vis dar buvo sudėtingi dėl paslaugų teikimo ekstremaliomis sąlygomis (pandemijos),
tačiau pavyko lėšas surinkti pagal planą ir viršyti. Lyginant su 2020 m., surinkta 12,5 proc. daugiau.
5 lentelė. Už socialines ir kitas paslaugas surinktos lėšos

Paslaugos pavadinimas
Pagalbos į namus, dienos socialinė
globa, kitos socialinės paslaugos

Patvirtinta
sąmata 2018 m.
(tūkst. Eur)

Patvirtinta
sąmata 2019 m.
(tūkst. Eur)

Patvirtinta
sąmata 2020 m.
(tūkst. Eur)

(tūkst. Eur)
2021 m.

30,3

37,2

5,4
0,8
27,7

9,4
0,8
35,6

9,0
0,7
40,0

7,1
0,7
45,0

21,5

Transporto paslaugų
Kompensacinės technikos nuoma
Iš viso:

25,4

Palyginus skiriamas lėšas (žr. 6 lentelė) procentine išraiška (žr. 7 lentelė), kiekvienas metais mažėja
Centrui skiriama savivaldybės biudžeto dalis, tačiau didėja valstybės dotacija, projektinės ir spec.
programos dalis (žr. 8 pav.).
6 lentelė. Centro biudžeto pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius

Lėšų pavadinimas
Spec. lėšos
Savivaldybės lėšos
Valstybės lėšos
Projekto „Pienės Pūkas“
Projekto „Integrali pagalba“
Projekto „Kompleksinės
paslaugos“ (BŠN ir
Asmeninis asistentas)
Asmeninė pagalba
Iš viso:

2018 m.
27 746
343 100
368 997
14 214

2019 m.
35 600
383 900
457 200
6 100

52 251
10 092

47 300
14 700

816 400

EUR

944 800

2020 m.
40 000
413 900
509 600
14 000
75 600
38 500

2021 m.
45 000
448 400
568 600
6600 SB
7200 VB
72592
39395

1 091 600

804
1 188 591

7 lentelė. Centro biudžeto pasiskirstymo palyginimas 2018-2021 m. procentais.

Lėšų pavadinimas
Spec. lėšos
Savivaldybės lėšos
Valstybės lėšos
Projekto „Pienės Pūkas“
Projekto „Integrali pagalba“
Projekto „Kompleksinės
paslaugos“ (BŠN ir
Asmeninis asistentas)
Asmeninė pagalba

2018 m.
3,4
42
45,2
1,8
6,4
1,2
-

Procentais %
2019 m.
2020 m.
3,8
3,7
40,6
37,9
48,4
46,7
0,6
3,5
5,0
6,9
1,6
3,5
-

-

2021 m.
3,8
36,7
48,8
1,2
6,1
3,3
0,1
8

Iš viso:

100

100

100

100

8 paveikslėlis. Centro biudžeto pasiskirstymas procentais pagal finansavimo šaltinius 2021 m.

Pasiskirstymas %
1,20%

Spec. lėšos

3,30% 0,10% 3,80%

Savivaldybės lėšos

6,10%
36,70%

Valstybės lėšos
Projekto „Pienės Pūkas“

48,80%

Projekto „Integrali pagalba“
Projekto „Kompleksinės paslaugos“
(BŠN ir Asmeninis asistentas)
Asmeninė pagalba

IV. LICENCIJOS
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Centras teikia tik licencijuotas paslaugas. Valstybinė akreditavimo
sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. gegužės 9 d. išdavė
Centrui sveikatos priežiūros licenciją Nr. 3590, kuri suteikia teisę verstis asmens sveikatos priežiūros
veikla ir teikti šias paslaugas:
• Slaugos: bendrosios praktikos slaugos.
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014
m. liepos 31 d. Centrui išdavė dvi licencijas:
• Socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose
teikti, licencijos Nr. L000000193.
• Institucinei socialinei globai (dienos) suaugusiems asmenims su negalia teikti, licencijos Nr.
L000000194.
2020 m. lapkričio mėnesį Centrui suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą
– vykdyti Vaikų dienos centro veiklą7.

9
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V. PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS
2021 m. Paramos šeimai skyriaus (toliau – Skyriaus) darbo tikslas – koordinuoti atvejo vadybos
procesus, teikti bendrąsias bei socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas
paslaugų gavėjų namuose ar socialinių paslaugų įstaigoje. Skyrius paslaugas teikė šeimoms, kuriose
auga nepilnamečiai vaikai ir pasireiškia rizikos veiksniai. Organizuota pagalba įveikiant krizines
situacijas šeimoje, esant sunkumams tarpasmeniniuose santykiuose, sergant priklausomybės ligomis,
susiduriant su kitomis socialinėmis problemomis. Pagalba šeimoms teikta analizuojant individualius
atvejus, ieškota prieinamos, įgyvendinamos ir tikslingos pagalbos.
2021 m. atvejo vadybos procesą koordinavo ir socialines paslaugas Prienų rajono šeimoms teikė
Paramos šeimai skyriaus vadovė, 5 atvejo vadybininkai ir 16 socialinių darbuotojų, darbui su šeima. 9
lentelėje pateikta šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba, Prienų rajone, statistika. Lentelėje esantys
statistiniai duomenys rodo, kad 2021 m. taikant atvejo vadybą, šeimų skaičius ženkliai sumažėjęs.
Šiuos rodiklius lėmė individualūs pagalbos planai kiekvienai šeimai, kurie suteikė galimybę tikslingai
ir objektyviai parinkti paslaugas šeimoms.
Per 2021 metus vyko 251 atvejo nagrinėjimo posėdis (per savaitę ~ 5 posėdžiai). Dažniausiai
posėdžiai buvo organizuojami nuotoliniu būdu. Paslaugų gavėjams neturint galimybės prisijungti
nuotoliniu būdu, buvo kviečiami į Centrą ar seniūniją kuomet su atvejo vadybininko ar socialinio
darbuotojo pagalba galėdavo komunikuoti su kitais specialistais nuotoliniu būdu.
9 lentelė. Šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba, statistika

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1. Šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba skaičius

168

162

157

2. Šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba, augančių
vaikų skaičius
3. Šeimos, kurioms pradėta taikyti atvejo vadyba per
metus (jose augančių vaikų skaičius)
4. Šeimos, kurioms atvejo vadyba pradėta, kai buvo
nustatytas grėsmės lygis vaikui
5. Šeimos, kurioms atvejo vadyba pradėta, kai nebuvo
nustatytas grėsmės lygis vaikui

350

326

339

80 (153)

48 (96)

57 (114)

77

38

49

3

10

8

97

48

60

2

10

5

81

32

42

6. Šeimų, atvejo vadybos proceso užbaigimas per metus,
skaičius.
7. Šeimų, atvejo vadybos procesas užbaigtas, nes šeimoje
neliko nepilnamečių vaikų (vaikas tapo pilnamečiu, emancipuotas
arba sudarė santuoką)
8. Šeimų, atvejo vadybos procesas užbaigtas, nes išnyko
priežastys dėl kurių šeimai buvo inicijuota atvejo vadyba
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9. Šeimų atvejo vadybos procesas užbaigtas, nes išvyko
gyventi į kitą savivaldybę (užsienio valstybę)
10. Šeimų atvejo vadybos procesas užbaigtas, nes tėvams
neterminuotai apribota tėvų valdžia ir vaikui nustatyta nuolatinė
globa

11

4

9

3

2

4

Per 2021 m. užbaigti 60 atvejo vadybos procesai, tai reiškia, kad šios šeimos gali savarankiškai
funkcionuoti bei spręsti problemas. 10 lentelėje pateikti duomenys apie šeimų skaičių ir jose augančius
vaikus. Vienam atvejo vadybininkui vidutiniškai teko dirbti su 33 atvejais, socialiniai darbuotojai tuo
metu vidutiniškai paslaugas teikė 10-11 šeimų.
10 lentelė. Šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba, pagal seniūnijas
Seniūnija

Prienų m.
Balbieriškio sen.
Išlaužo sen.
Jiezno sen.
Naujosios Ūtos sen.
Pakuonio sen.
Stakliškių sen.
Šilavoto sen.
Veiverių sen.
Viso:

Šeimų
skaičius

52
12
9
13
5
15
16
12
28
162

Šeimose
augančių
vaikų skaičius
2020 m.

100
26
12
31
11
26
43
12
65
326

Šeimų
skaičius

57
10
5
13
5
15
18
8
26
157

Šeimose
augančių
vaikų skaičius
2021 m.

95
32
17
24
16
25
48
18
64
339

2021 m. socialinės darbuotojos, dirbančios su šeima teikė bendrąsias paslaugas ir specialiąsias
paslaugas (11 pav.) Per 2021 m. paslaugų gavėjams paslaugos buvo teikiamos nuvykus į namus,
bendraujant telefonu ar kviečiantis į socialinių paslaugų centrą individualioms ar šeimos
konsultacijoms. Per praėjusius metus daugiausiai buvo teikiama informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo ir atstovavimo bei kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugų.
11 paveikslėlis. Šeimoms, kurioms taikoma atvejo vadyba, suteiktos socialinės paslaugos 2021 m.
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Matomas ženklus sociokultūrinių paslaugų teikimo sumažėjimas. Darytina išvada, kad
sociokultūrinių paslaugų teikimą 2021 m. įtakojo Covid-19 situacija Lietuvoje bei rajone, kuomet buvo
rekomenduojama atsisakyti renginių organizavimo, laikytis kitų saugos reikalavimų išlaikant atstumą
tarp asmenų, ribojamas žmonių skaičius ir kt.
12 lentelės. Šeimoms, kurioms taikoma atvejo vadyba, problematiškumas 2021 m.

Dažniausiai pasitaikančios problemos šeimose, kurioms
taikoma atvejo vadyba
Socialinių įgūdžių stoka, negebėjimas tinkamai rūpintis vaikais

2020 m
šeimų skaičius
162

2021 m
šeimų skaičius
157

85

83

Piktnaudžiavimas alkoholiu, kitomis psichiką veikiančiomis
medžiagomis
Tėvystės įgūdžių stoka

87

66

113

111

Finansiniai sunkumai, nepriteklius skolos

42

77

Vaikų negalia, sveikatos sutrikimai

11

21

Tėvų negalia, sveikatos problemos

13

25

Įtempti santykiai šeimoje, dažni konfliktai, smurtas

157

57

Vaikų elgesio problemos

138

56

Lyginant 2020 ir 2021 m. (žr. 12 lentelė), matome, kad per 2021 m. padaugėjo šeimų susiduriančių su
finansiniais sunkumais, nepriteklium, skolomis. Taip pat 2021 m. didesnis skaičius šeimų, kuriose
fiksuojama vaikų negalia, sveikatos sutrikimai bei tėvų negalia sveikatos problemos. Vis dar daugelis
šeimų stokoja tėvystės įgūdžių, socialinių įgūdžių, negeba tinkamai rūpintis vaikais.
VI. SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS
12

Socialinės globos skyriaus (toliau - Skyrius) tikslas - teikti visapusišką, kompleksinę ir
profesionalią pagalbą asmenims (šeimoms) namuose, kurie dėl amžiaus, negalios ar kitų priežasčių
nėra pajėgūs savarankiškai funkcionuoti, pasirūpinti savimi, buitimi ir dalyvauti visuomeninėje
veikloje, siekiant patenkinti poreikius, pagerinti gyvenimo kokybę.
Skyriuje dirbantys darbuotojai – 1 socialinės globos skyriaus vadovė, 1 socialinė darbuotoja, 26
socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjos, 2 slaugytojos ir 1 asmeninė asistentė.
2021 metų laikotarpiu Skyrius organizavo ir koordinavo bendrąsias ir specialiąsias socialines
paslaugas tokias, kaip pagalba į namus, dienos socialinės globos ir Integralios pagalbos paslaugas.
Socialinės paslaugos yra mokamos, vadovaujantis savivaldybės tarybos mokėjimo už socialines
paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu.
Nuo 2021 m. balandžio 1 d., įsigaliojus teisės aktams, pradėtos teikti asmeninės pagalbos
paslaugos. Deklaravę savo gyvenamąją vietą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyventojai buvo
aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis (toliau - TPP) iš Techninės pagalbos neįgaliesiems
centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Esant poreikiui Skyrius taip pat teikė TPP
nuomos ir papildomas paslaugas.
2021 m. iš Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus
(toliau - Socialinės paramos ir sveikatos skyrius) Centras priėmė ir užregistravo 73 bylas, iš kurių 54 dėl pagalbos į namus, 10 – dėl dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose, 1 – dėl dienos
socialinės globos paslaugų institucijoje, 8 – dėl asmeninės pagalbos paslaugų teikimo. Tuo tarpu
2020 m. gautų bylų registre buvo užregistruotos tik 32 bylos. Lyginant 2020 metų ir 2021 metų gautų
bylų registro duomenis, matome, jog paslaugų poreikis ženkliai padidėjo net iki 57%. Tikėtina, jog
šiuos pokyčius galėjo sąlygoti tokios priežastys, kaip COVID-19 pandemijos plitimas šalyje, sparčiu
tempu senėjančios visuomenės ir kt.
PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGA. Asmens namuose teikiama pagalbos į namus paslauga informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, maisto
produktų nupirkimas, pagalbos teikimas maisto gaminimo, asmeninės higienos priežiūros ar buities
tvarkymosi procese, lydėjimas į įvairias įstaigas bei kitos paslaugos, kurios yra teikiamos iki 10 val. per
savaitę. Paslaugos teikimo trukmė ir sudėtis priklauso nuo individualių pagalbos į namus paslaugų
gavėjo poreikių, sveikatos būklės, ir kitų aplinkybių, kurios lemia žmogaus gebėjimą savarankiškai
funkcionuoti, asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už paslaugą8.
2021 m. 46 paslaugų gavėjams pradėtos teikti pagalbos į namus paslaugos. 2021 m. lyginant su
2020 m. naujų paslaugų gavėjų skaičius išaugo beveik 58%. Tačiau 8 asmenims paslaugos nebuvo
pradėtos teikti dėl įvairių priežasčių (sveikatos būklės pablogėjimas, išvyko gyventi pas artimuosius ir
pan.).
13

Per 2021 m. pagalbos į namus paslaugomis pasinaudojo 165 asmenys (žr. 13 ir 14 lentelės).
Dėl mirties 2021 m. socialinės paslaugos buvo nutrauktos mažesniam paslaugų gavėjų skaičiui negu
ankstesniais metais - 13 asmenų. Dėl įvairių kitų priežasčių, kaip pablogėjusios sveikatos būklės,
asmenys pradėjo gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas, buvo nutrauktos - 16 asmenų paslaugų
teikimas.

_______________________________
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų

8

katalogas
13 lentelė. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal lytį ir asmens kategoriją

Asmens kategorija
Senyvo amžiaus
asmenys
Suaugę (darbingo
amžiaus) asmenys su
negalia
Viso:

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Vyrai

Moterys

Viso

Vyrai

Moterys

Viso

Vyrai

Moterys

Viso

26

121

147

27

120

147

20

132

152

7

12

19

4

4

8

4

9

13

33

133

166

31

124

155

24

141

165

14 lentelė. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal seniūnijas
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Seniūnija
Balbieriškio
Išlaužo
Jiezno
Naujosios Ūtos
Pakuonio
Prienų
Stakliškių
Šilavoto
Veiverių
Viso:

2018 m.
6
8
26
14
10
56
10
12
8
150

Paslaugų gavėjų (asmenų) skaičius
2019 m.
2020 m.
6
8
8
8
32
35
14
15
9
8
52
62
11
13
13
12
8
7
166
155

2021 m.
12
6
33
15
8
61
12
11
7
165

Per 2021 m. už pagalbos į namus ir papildomas paslaugas buvo priskaičiuota 21 103,07 Eur
suma, matomas priskaičiuotų lėšų už suteiktas paslaugas pokytis 2018 - 2021 metų laikotarpiu (žr. 15
pav.). Šiuos pokyčius nulėmė tai, jog 2021 m. laikotarpiu net du kartus buvo atliktas paslaugų gavėjų
finansinių galimybių mokėti už suteiktas socialines paslaugas pakartotinis vertinimas, vadovaujantis
pasikeitusiais teisės aktais.
14

15 paveikslėlis. Suteiktos paslaugos 2018 m. – 2021 m., Eur

Priskaičiuotos lėšos (Eur) už pagalbos į namus ir
papildomas paslaugas
25000
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15000
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5000
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2018

2019
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DIENOS SOCIALINĖ GLOBA. Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama
kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugos tikslas –
sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą
socialinės globos namuose paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir
savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene. Dienos socialinės globos
paslaugas asmens namuose teikiamos nuo 10 valandų per savaitę darbo dienomis. Paslaugų gavėjams
teikiama asmeninės higienos priežiūra, kasdienio gyvenimo, darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
suteikiama pagalba maisto ruošimo metu, maitinantis, rengiantis ir kita reikalinga pagalba, asmeniui
judant ar keičiant kūno padėtį. Atstovaujami paslaugų gavėjo interesai ir atliekamas tarpininko
vaidmuo, sprendžiant socialinius klausimus. Socialinės globos paslaugų teikimo metu pagal poreikį yra
organizuojamos slaugytojo konsultacijos sveikatos priežiūros, asmeninės higienos, pragulų
profilaktikos ir kitais slaugos klausimais, vykdomas aprūpinimas medikamentais ir kitomis slaugos
priemonėmis. Dienos socialinės globos paslaugų gavėjai ir jų artimieji taip pat turi galimybę gauti
individualias psichologo konsultacijas.
2021 m. laikotarpiu dienos socialinės globos paslaugos buvo suteiktos net 13 asmenų, o 2020
m. – tik 7 paslaugų gavėjams. Namuose lankomų su sunkia negalia asmenų skaičius išaugo per pusę.
Keletas paslaugų gavėjų pradėjo naudotis dienos socialinės globos paslaugomis, kuomet baigėsi
asmeninio asistento teikiamos nemokamos paslaugos. Kiti paslaugų gavėjai pirmą kartą pradėjo gauti
paslaugas tik atsiradus laisvam etato dydžiui. Didėjantis paslaugų gavėjų skaičius atspindi šios
paslaugos poreikį (žr. 16 lentelė).
16 lentelė. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų skaičius seniūnijose

Eil.
Nr.

Seniūnija

Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius
2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.
15

1.
2.
3.
4.
5.

Balbieriškio
Prienų
Veiverių
Šilavotas
Jieznas
Viso:

3
1
4

2
2
1
1
6

2
4
1
7

1
9
1
2
13

2021 m. suteikta dienos socialinės globos paslaugų už 4215,26 Eur suma t.y. 2389,81 Eur
daugiau negu 2020 metais.
APRŪPINIMAS

TECHNINĖS

PAGALBOS

PRIEMONĖMIS.

Techninės

pagalbos

neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyrius (toliau - TPNC
Kauno skyrius) paskirsto techninės pagalbos priemones (toliau – TPP) teritoriniams padaliniams, kurie
perduoda šias priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis jų aptarnaujamų savivaldybių gyventojams nustatyta tvarka. Centro socialinės globos skyrius,
atlikdamas tarpininko vaidmenį tarp TPNC Kauno skyriaus ir Prienų rajono savivaldybės gyventojų,
vykdo aprūpinimo TPN funkciją. 2021 m. buvo pateikta 16 paraiškų dėl TPP neįgaliesiems skyrimo.
2021 m. iš TPNC Kauno skyriaus neįgaliųjų aprūpinimo TPP perdavimo ir priėmimo aktu Centras
priimė 174 TPP, kurių bendra vertė siekė 9 515,59 Eur, t. y. 3,64% daugiau negu 2020 m.
2021 m. buvo užregistruoti 278

prašymai ir pasirašytos 305 sutartys. 6 prašymai buvo

nepatenkinti, kadangi 2021 m. pabaigoje TPNC Kauno skyrius neturėjo galimybės skirti reikiamų
priemonių.
17 lentelėje yra pateikti duomenys apie TPP išdavimą ir nepatenkintą poreikį vienetais.
17 lentelė. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Techninės pagalbos
priemonės pavadinimas
Neįgaliojo vežimėlis
Naktipuodžio kėdutės
Funkcinė lova
Čiužinys nuo pragulų
Vaikštynės
Ramentai
Lazdelės
Lovos staliukas
Vonios suoliukas, dušo kėdė
Paaukštinta tualeto sėdynė
Antgaliai lazdoms
Rankinės plokš. replės
Laipteliai į vonią
Kita TPP
Iš viso

Patenkintas poreikis
(vnt.)
2021 m.
2019 m. 2020 m.
30
23
21
24
33
17
4
1
22
11
17
27
25
10
21
10
66
10
14
30
2
2
3
8
13
3
6
14
5
6
2
1
1
3
5
1
159
174
157

Nepatenkintas poreikis
(vnt.)
2019 m.
2020 m. 2021 m.
1
2
4
1
1
7
10
4
4
1
13
16
6
16

Prienų rajono gyventojams, kuriems buvo reikalinga TPP remonto paslauga, turėjo galimybę
išsikviesti UAB „KASKO GROUP” specialistą, kuris nemokamai teikia remonto paslaugas asmens
namuose.
TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMA. Vadovaujantis Centro TPP nuomos be
eilės įkainiais9 ir TPP nuomos tvarkos aprašu10, 2021 m. dėl TPP gauti 25 prašymai, iš jų 2 prašymai
dėl mechaniškai reguliuojamos lovos, 4 – automatiškai reguliuojamos lovos, 14 – čiužinių nuo pragulų,
5 – universalaus vežimėlio, 2 – naktipuodžio kėdutės, 3 – pažastinių ar alkūninių ramentų.
2021 m laikotarpiu už TPP nuomą buvo surinkta – 737,62 Eur lėšų, per 2020 m. - 644,44 Eur.
TPP išnuomojamos neilgam laikotarpiui, kol asmenims nustatomas specialusis nuolatinės slaugos
poreikis ir įgyjama teisė gauti kompensuojamą TPP.
VII. SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Socialinės priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) pagrindinis tikslas - organizuoti ir teikti
bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Centre įvairioms socialinėms grupėms. Organizuojant
užimtumą bei ugdant senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba,
socialinius ir kasdieninio gyvenimo įgūdžius, kūrybiškumą bei saviraišką, mažinti Centro lankytojų
socialinę atskirtį.
2021 m. besitęsiant pandemijai buvo ribojama vaikų dienos centro, senjorų grupės veikla sausio
– kovo mėnesiais, neįgaliųjų grupėje buvo ribojamas tik lankytojų skaičius. Skyriuje dirbo 9
darbuotojai: skyriaus vadovė (1 et.), užimtumo specialistė ugdanti meninius, darbinius ir kasdienio
gyvenimo įgūdžius (1 et.), užimtumo specialistė lavinanti muzikinį pažinimą ir dainavimą (0,25 et.),
užimtumo specialistas ugdantis darbinius ir kasdieninius gyvenimo įgūdžius (0,25 et.), socialinio
darbuotojo padėjėja (1 et.), slaugytoja (0,45 et.), psichologė (0,75 et.) ir 2 socialinės darbuotojos (0,5
et.) dirbančios vaikų dienos centre „Pienės pūkas“ (toliau – VDC). Veiklose dalyvavo 3 savanoriai.
Siekiant užtikrinti centro paslaugų gavėjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti
prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, Skyriuje paslaugos buvo teikiamos šiems paslaugų
gavėjams (žr. 18 pav.):
• suaugusiems asmenims su negalia – Neįgaliųjų užimtumo grupė (10 asmenų);
• senyvo amžiaus asmenims – Senjorų grupė (40 asmenys);
• vaikams augantiems šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba - VDC „Pienės pūkas“ (20 vaikų).
18 paveikslėlis. Centro užimtumo grupių paslaugų gavėjai.

17

48

45

44
40
35

20
11

2019 m.

10

2020 m.
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Senjorų grupė

VDC

_________________________
9
Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. T3-193
10
Centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. (1.10)-ĮV-361

2021 m. lyginant su 2020 m. neįgaliųjų grupės lankytojų skaičius nepakito. Dėl silpnėjančios

sveikatos, besitęsiančios pandemijos, senjorų grupės lankytojų skaičius sumažėjo 4 asmenimis. Vaikų
dienos centro „Pienės pūkas“ tapus akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga, lankytojų
skaičius sumažėjo apie 42 proc., centrą lanko 20 vaikų, skaičius buvo sumažintas pagal turimų patalpų
rekomendacijas.
NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO GRUPĖ. Pagrindinis darbo tikslas, su negalią turinčiais
asmenimis, palaikyti ir pagal galimybes padidinti jų savarankiškumo bei socialinio aktyvumo lygį,
todėl teikiant socialines paslaugas, palaikant ir ugdant neįgaliųjų centro lankytojų kasdienio gyvenimo,
darbinius ir bendravimo įgūdžius, lavinant meninius gebėjimus ir kūrybiškumą, buvo prisidedama prie
lankytojų aktyvesnės socializacijos.
2021 m. paslaugos neįgaliųjų užimtumo grupėje buvo teikiamos 10 suaugusių asmenų su negalia.
Metų pradžioje paslaugos buvo teikiamos 9 paslaugų gavėjams, rugpjūčio mėnesį prie grupės
prisijungė dar vienas narys. Prasidėjus naujiems metams dėl nepalankios epidemiologinės situacijos
lankytojų lankymasis Centre buvo ribojamas, todėl vidutiniškai paslaugos buvo teikiamos 5
lankytojams per dieną. Metų eigoje, kuomet neliko lankytojų ribojimo, vidutiniškai kiekvieną dieną
paslaugos buvo teikiamos 8 lankytojams. Lankantiems neįgaliųjų užimtumo grupę metų pradžioje buvo
teikiamos dienos socialinės globos (DG) paslaugos – 8 asmenims, socialinių įgūdžių ugdymo,
palaikymo ir (ar) atkūrimo (SP) – 1 asmeniui, metų pabaigoje DG – 9 asmenims, SP – 1 asmeniui.
2021 m. Centre suaugusiems asmenims su negalia buvo suteikta 8562,45 val. už 3812,98 Eur.
Dienos socialinės globos paslaugų 6794,30 val. už 3812,98 Eur., socialinių įgūdžių ugdymo,
18

palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų buvo suteikta 1768,25 val. nemokamai. Palyginus pastaruosius
dvejus metus, 2021 m. suteikta paslaugų 67 proc. daugiau, tai įtakos turėjo karantino nutraukimas bei
darbas įprastu grafiku. Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų prieinamumą, neįgaliųjų grupės lankytojai
į Centrą yra atvežami ir parvežami Centro autobusiuku, už šias paslaugas jie moka papildomai. 2021 m.
šia paslauga pasinaudojo 6 neįgaliųjų grupės lankytojai.
Neįgaliųjų grupės lankytojams teikiama maitinimo paslauga, ją perkant – pietus, 1 kartą per
dieną. Sudarytos galimybės Centro virtuvėlėje papildomai pavalgyti, pasišildyti atsineštą maistą,
pasinaudojus centro įranga išsivirti kavos ar arbatos, pasivaišinti Maisto banko gautais produktais.
Užimtumo veiklos buvo organizuojamos atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius ir
galimybes, buvo taikomos įvairios užimtumo formos (žr. 19 pav.).

19 paveikslėlis. Užimtumo organizavimas paslaugų gavėjams

Užimtumo organizavimas
Meniniai
užsiėmimai
18%

Maisto gaminimo
Individualūs
praktikumai
psichologiniai
1% Išvykos užsiėmimai
Kompiuterinio
raštingumo
1% 0% 6%
5%

Grupiniai
psichologiniai
užsiėmimai
11%

Kognityvinių
funkcijų lavinimas
8%

Paskaitos
sveikatinimo
temomis Grupiniai
3% sveikatinimo
užsiėmimai
9%

Muzikiniai
užsiėmimai
22%

Medžio raižymas,
pjaustymas,
siuvenyrų, daiktų
gaminimas
16%
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SENJORŲ GRUPĖ. Siekiant mažinti socialinę atskirtį, aktyvinti pagyvenusių asmenų
bendruomenę Centre senjorams yra teikiamos laisvalaikio organizavimo ir sociokultūrinės paslaugos,
kurios organizuojamos du kartus per savaitę. Atokiau nuo Centro gyvenantys senjorai buvo
atsivežami/parvežami Centro autobusu. Šios užimtumo grupės lankytojai labai gausiai ir aktyviai
rinkosi į užsiėmimus. 2021 m. senjorų grupę lankė 40 asmenys (žr. 20 pav.). Lankytojų skaičius
sumažėjo 10 proc.
20 paveikslėlis. Senjorų grupės lankomumas

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Užsiėmimų skaičius

57

49

56

Lankytojų skaičius

48

44

40

Gausiausiai lankomi yra dainavimo užsiėmimai – 36 užsiėmimų. Choras „Šarma“, papuošia
mūsų Centro šventes, su programa išvyksta į kitas įstaigas. 2021 m., esant pandemijai, buvo ribojamas
lankytojų ir užsiėmimų skaičius. Psichologė vedė 11 individualių 9 grupinius – psichoterapinius
užsiėmimus. Lyginant skaičius su praėjusiais metais sumažėjo lankytojų. Visa tai lėmė šalies situacija,
suprastėjusi senjorų sveikata kuri ir apribojo daugumą veiklas. Organizuojant užimtumą
pagyvenusiems žmonėms, buvo aktyvinama senjorų bendruomenė, skatinami ir palaikomi bendravimo
įgūdžiai.
VAIKŲ DIENOS CENTRAS ,,PIENĖS PŪKAS“ (toliau – VDC) teikia akredituotas
nemokamas socialinės priežiūros paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams, augantiems šeimose,
kurioms taikoma atvejo vadyba, nepasiturinčių asmenų šeimose ir kitiems vaikams. Centro VDC, pagal
akredituotą paslaugą ir nustatytą vietų skaičių, iš viso buvo 20 vaikų, (19 vaikų 7 – 14 metų ir 1
vaikas 15 metų.
2021 m. karantino laikotarpiu VDC veikla buvo laikinai sustabdyta ir visas bendravimas
persikėlė į virtualią erdvę. Centro kontaktinės veiklos buvo sustabdytos sausio – kovo mėn. Bendrauta
nuotoliniu būdu „Facebook“ privačioje VDC „Pienės pūkas“ grupėje, per „Messenger“ programą.
Karantino metu buvo dalinami maisto paketai VDC lankantiems vaikams.
Kovo mėnesį VDC persikėlė į naujas patalpas adresu: J.Basanavičiaus g. 16, Prienai. Kiekvieną
dieną VDC lankytojai buvo kviečiami užsiimti ne tik pamokų ruoša, tačiau ir kitomis įvairiomis
veiklomis. Vaikai noriai dalyvavo dailės, meninės veiklos ir dainavimo užsiėmimuose, grupiniuose
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užsiėmimuose su psichologu, kurių metu buvo kreipiamas dėmesys į jausmų ir emocijų atpažinimą, jų
valdymą, gebėjimą konstruktyviai spręsti tarpusavio konfliktus. Buvo organizuojami netradiciniai
užimtumai vaikams, dienos stovyklos bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, tradicinės ir tautinės
šventės. (žr. 21 pav.).

21 paveikslėlis. VDC organizuotos veiklos
Pamokų ruošimas
Vaikų maitinimo organizavimas
Meninės veiklos ugdymas
Dainavimo užsiėmimai
Maisto gaminimo praktikumas
Darbinių ir kasdienio gyvenimo
įgūdžių ugdymas
Sportinė veikla
Asmeninės higienos ugdymas
Edukaciniai užsiėmimai
Grupiniai psichologiniai užsiėmimai
25
Šventės, renginiai, popietės
Išvykos, ekskursijos
Tradicijų ir papročių skatinimas

VDC lankytojai ir jų šeimos nariai savo laisvalaikį praturtino įvairiapusiška veikla, kurios metu
kiekvienas atrado savo pomėgius, įgijo naujų žinių ir naudingų praktinių įgūdžių, sustiprino
bendravimo įgūdžius. Skirtingos veiklos metu buvo ugdomas lankytojų atsakomybės, pasitikėjimo,
atvirumo, iniciatyvumo, savarankiškumo, susitelkimo, reiklumo sau jausmas.
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ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS. Asmens
higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar
skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Centre teikiamos maudymosi ir skalbimo
paslaugos11. 2021 m. buvo gauta 9 prašymai dėl asmens higienos ir priežiūros paslaugų suteikimo,
patikrinus buities sąlygas visi prašymai buvo patenkinti.
2021 m. maudymosi paslauga buvo suteikta 4 kartus už 5,80 Eur. Skalbimo paslauga suteikta 9
asmenims, 50 kartų už 205,21 Eur. Iš viso asmens higienos ir priežiūros paslaugų suteikta už 211,01
Eur. Lyginant su praėjusiais metais, surinktų lėšų už suteiktas paslaugas skaičius padidėjo 22 proc.,
nors prašymų buvo mažiau.

_______________________________
11 Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. T3-193

VIII. BENDRASIS SKYRIUS
Bendrojo skyriaus tikslas (toliau - Skyrius) – užtikrinti tinkamą dokumentų administravimą ir
valdymą, vykdyti personalo administravimo funkcijas, vykdyti Centro viešuosius pirkimus, organizuoti
ir vykdyti Centro ūkinį, materialinį-techninį aprūpinimą ir priežiūrą, užtikrinti saugaus darbo taisyklių
laikymąsi, organizuoti transporto paslaugas ir administruoti internetinę svetainę. Skyriaus veiklą
organizavo - Skyriaus vadovas, personalo specialistas, ūkvedys, vairuotojas ir valytoja.
VIEŠIEJI PIRKIMAI. Viešųjų pirkimų organizavimo funkciją vykdo Skyriaus vadovė. 2021
m. buvo sudarytos 94 mažos vertės viešųjų pirkimų sutartys dėl prekių ir paslaugų pirkimo už 87
332,12 Eur, iš kurių 15 rašytinės, o likusios 79 sudarytos žodžiu. Vidutinė žodinių sutarčių vertė,
nepriklausomai nuo sutarties termino, yra 368,5 Eur. Visų žodinių sutarčių vertė nuo bendros pirkimų
sumos sudaro 33%. Dauguma mažos vertės sutarčių yra sudaromos trumpesniam nei vieno mėnesio
laikotarpiui arba yra vienkartinės. Rašytinės sutartys dėl paslaugų teikimo dažniausiai sudaromos
dvejiems metams su galimybe pratęsti dar vieniems metams.
DARBŲ, SVEIKATOS IR GAISRINĖ SAUGA. Centre už darbų saugą ir sveikatą, gaisrinę
saugą yra atsakingas ūkvedys. Siekdami užtikrinti Centro darbuotojų saugų darbą visiems
darbuotojams yra vedami darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos periodiniai instruktažai. 2021 m.
Įvadinis ir pirminis instruktažai buvo vesti 20 darbuotojų: 2 pagalbiniams darbininkams, 6 studentams
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ir 16 įdarbintų asmenų. Naujai priimti darbuotojai supažindinami su psichosocialiniais rizikos
veiksniais ir streso darbe vertinimo rekomendacijomis. Centro darbuotojų sveikatos tikrinimas
atliekamas pagal iš anksto sudarytą ir patvirtintą grafiką.
Dėl šalyje esančios situacijos ligos COVID-19 prevencijai, darbuotojai reguliariai buvo
supažindinti su SAM rekomendacijomis bei galiojančiomis procedūromis elektroniniu paštu.
Darbuotojai buvo nuolat informuojami apie saugų darbą, sudaromi skiepijimosi grafikai, bei galimybės
dirbti nuotoliniu būdu. Per 2021 m. nuo COVID-19 ligos, 1 ar 2 skiepų dozėmis, priklausomai nuo
vakcinos tipo, pasiskiepijo 85,5% darbuotojų, sustiprinančiąja doze pasiskiepijo 57% darbuotojų . 10
darbuotojų tikrinosi

reguliariai atlikdami PGR tyrimus ar laboratorijoje greitojo antigeno testus.

Darbuotojams, siekiant užtikrinti

COVID 19 ligos plitimą, pagal poreikį ir pagal keliamus

reikalavimus, buvo išduodamos asmeninės apsaugos priemonės.
Siekdami suteikti apsaugą darbdaviui ir darbuotojams, kad susižeidus ar susirgus darbdavys ar
darbuotojas nepajustų finansų stygiaus ir galėtų gauti kokybišką gydymą, 2021 m. Centro lėšomis buvo
apdrausti visi darbuotojai draudimu nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo ligos arba darbingumo netekimo.
2021 m. nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui į darbą nebuvo, tačiau trys darbuotojai gavo išmokas
dėl nelaimingų atsitikimų nedarbo metu.
TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS. Transporto paslaugos
organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis Centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos
aprašu12. Apie transporto paslaugų organizavimą buvo nuolat informuojami ir konsultuojami
besikreipiantys asmenys. Transporto paslaugos Centre teikiamos asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar
senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu
transportu. Paslaugos teikiamos gydymo, medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos tikslais ir
asmenims (šeimoms), atsidūrusiems krizinėje situacijoje bei patiriantiems fizinį ar psichologinį smurtą
arba grėsmę asmens fiziniam ar psichologiniam saugumui, vaikams iš šeimų, kurioms taikoma atvejo
vadyba.
Pagal pasirašytą transporto paslaugų teikimo sutartį su UAB „B. Braun Avitum“ (toliau - Dializės
įstaiga), transporto paslauga teikiama dializės klientams. Prašymą gauti transporto paslaugą pateikia
pats pacientas, o Dializės įstaiga apmoka Centrui už jų transportavimą. Paslauga teikiama tris kartus
savaitėje (pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais). Klientai vežiojami hemodializei iš Prienų
rajono seniūnijų ir Prienų miesto. Teikiant transporto paslaugas dializės įstaigos pacientams per 2021
metus nuvažiuota 33548 kilometrai ir suteikta paslaugų už 6322,05Eur. Vidutiniškai per metus
transporto paslaugomis naudojosi 8 Dializės įstaigos pacientai.
2021 m. viso buvo užregistruoti 74 prašymai gauti transporto paslaugas (2020 m. - 77
prašymai), iš jų visi prašymai gauti iš fizinių asmenų,. Per ataskaitinį laikotarpį transporto paslauga iš
viso buvo suteikta už 7537,97 Eur ir nuvažiuota 55572,5 km. (žr. 22 lentelė).
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22 lentelė. Suteiktų paslaugų ir nuvažiuotų kilometrų santykis
Mėnuo
Iš viso:

Nuvažiuota kilometrų

Suteiktų paslaugų suma, Eur

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

76792

65176

55572,5

9631,96

8491,76

7537,97

2021 m. transporto paslaugos buvo suteiktos 3356 kartus (2020 m. – 2921 kartus), jomis
naudojosi 74 asmenys (2020 m. - 77 asmenys). 2021 m. nuvažiuota apie 17 proc. (9603,50 km.) mažiau
nei 2020 m., tam turėjo įtakos COVID-19 pandemija, nes karantino laikotarpiu paslaugų apimtys buvo
mažesnės- teikiamos tik būtiniausios transportavimo paslaugos, kitu laikotarpiu ir patys asmenys
mažiau kreipėsi dėl paslaugų. Suma už suteiktas paslaugas taip pat sumažėjo beveik 13 proc. (953,75
Eur.). Dauguma paslaugų gavėjų šia paslauga naudojosi daugiau nei 1 kartą.
Kiekvienais metais surinkta suma už suteiktas paslaugas priklauso nuo suteiktų paslaugų kiekio,
atstumo, paslaugų gavėjų pajamų, valstybės remiamų pajamų dydžio, degalų kainos.
______________________________
12
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IX. PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

2021 m. prioritetine konsultuojamųjų grupe, kaip ir praėjusiais metais, buvo šeimos, kurioms
taikoma atvejo vadyba. Tačiau ženkliai sumažėjo individualių konsultacijų skaičius. Jeigu 2020 m.
individualiai konsultuota iš viso 455 konsultacijose, tai 2021 m. konsultuota 309 konsultacijose.
Ataskaitiniu laikotarpiu psichosocialinės paslaugos suteiktos 101 asmeniui. Neįgaliųjų grupės
lankytojams 2021 m. buvo išbandyta ir įdiegta kognityvinių funkcijų lavinimo kompiuterinė programa
Rehacom. Buvo išnaudotas visas suteiktas naudojimosi programa laikas ir keletas paslaugų gavėjų
pagerino savo rezultatus.
2021 m. viso atlikta 418 psichologinių intervencijų:
1. Individualus konsultavimas (309 konsultacijos):


Neįgaliųjų dienos centro lankytojai –26 konsultacijos;



Prienų miesto šeimų suaugusieji – 100 konsultacijų;



Prienų rajono šeimų suaugusieji (konsultuota seniūnijose) – 142 konsultacijos;



Prienų miesto šeimų vaikai – 2 konsultacijos;



Prienų rajono šeimų vaikai (konsultuota seniūnijose) – 14 konsultacijų;



Senjorai – 11 konsultacijų;



Darbuotojai – 6 konsultacijos;
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Ligoniai namuose – 6 konsultacijos.



Paslaugų gavėjų artimųjų konsultavimas – 2 konsultacijos.

2. Grupiniai užsiėmimai/terapijos/konsultacijos (64 užsiėmimai):


Neįgalieji (dienos centro lankytojai) –52 konsultacijos;



Senjorai – 9 užsiėmimai;



Darbuotojai – 3 paskaitos/diskusijos.

3. Šeimos/poros konsultavimas (10 konsultacijų):


Prienų miesto šeimų konsultavimas – 6 konsultacijos.



Prienų rajone (kaimo vietovėse) gyvenančių šeimų konsultavimas – 4 konsultacijos.

4. Atvejų peržiūros, aptarimai, posėdžiai (35 atvejai):
 Atvejų aptarimai 32 atv.;
 Dalyvavimas posėdžiuose 3 kartai.
X. PARAMOS – LABDAROS ORGANIZAVIMAS
Centras nuolat bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis ir komercinėmis įmonėmis,
sėkmingai pasinaudoja galimybe gauti paramą iš įvairių įstaigų. Paramos gavėjo statusas suteiktas 2008
m. Labdara – tai labdaros tiekėjų savanoriškas ir neatlygintinas pinigų, turto ar paslaugų tiekimas
remtinų fizinių asmenų minimaliems socialiai priimtiniems poreikiams tenkinti. Parama buvo gauta
tiek pinigine išraiška, tiek maisto produktais ir priemonėmis, skirtomis Centro lankytojų užimtumui
tobulinti, sociokultūriniams renginiams, edukacinėms programoms organizuoti. Parama buvo gaunama
maisto produktais (žr. 23 lentelė) ir finansine/nefinansine.
AKCIJOS IR SAVANORYSTĖ. 2021 m. pavasarinės „Maisto bankas“ akcijos metu išdalinta
55 maisto produktų paketai. Po rudeninės akcijos išdalinta 30 maisto paketų. Pavasarinės Maisto
banko akcijos metu maisto produktus parduotuvėse rinko 36 savanoriai. Rudeninės akcijos metu
savanoriavo 30 asmenų. Likusi parama maistu buvo skirta Centrą lankančių asmenų maitinimui
organizuoti. Minėtą paramą gavo: mažas pajamas turintys asmenys ir šeimos, mažas pensijas gaunantys
pagyvenę asmenys, vienos vaikus auginančios motinos ir tėvai, gausios šeimos, mažas pajamas
gaunantys neįgalūs asmenys, socialinės priežiūros ir globos paslaugas gaunantys mažas pajamas
turintys asmenys, dienos centro lankytojai.
Parama maisto produktais 2021 m. gauta iš UAB „Palink“, dviejų PC „IKI“, esančių Prienuose ir
Birštone. Maisto produktai buvo gaunami tris kartus per savaitę. Taip pat parama gauta iš „Maisto
banko“ Kauno sandėlio, kurią remia PC „Rimi“, „Lidl“ ir „Maxima“. Maisto produktai buvo gaunami
tris - keturis kartus per mėnesį. Gautos paramos iš UAB „Palink“ ir iš Maisto banko Kauno sandėlio
12872,16 kg. (žr. 23 lentelė). Parama išdalinta 157 šeimoms, 5 vienišiems asmenims.
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23 lentelė. Gauta parama maisto produktais

Paramos davėjas

2018 m. (Eur)

2019 m. (Eur)

2020 m. (Eur)

2021 m. (Eur)

1 992,51

1 215,98

676,03

9 619,94

1 701,68

1 453,48

-

473,16

1 121,60

1 432,32

827,03

462,03

1 1249,93
16 065,72

15 687,65
19 789,43

8 423,21
9 926,27

10 926,11
21 481,24

Maisto banko paramos
fondas
Maisto banko
Pavasarinė akcija
Maisto banko
Rudeninė akcija
UAB „Palink“

Viso:

Kiekvienais metais stengiamasi pritraukti vis naujų rėmėjų, tam kad paįvairinti neįgaliųjų,
senjorų ir VDC lankytojų veiklas bei pagerinti galimybes. Metai buvo gausūs rėmėjų, kurie neliko
abejingi ir sutiko prisidėti prie mūsų Centro veiklos. Parama buvo finansinė/nefinansinė (žr. 24 lentelė).
24 lentelė. Rėmėjų/partnerių parama finansine/nefinansine išraiška

Eil.

Finansinė

Rėmėjai/partneriai

Parama

1.

UAB „Kvapų namai“

Natūrali kosmetika ir aromaterapiniai produktai

492 €

2.

Leidykla „Vaiga“

Parama knygomis

216,50 €

Nr.

3.

UAB „Strielčių
lentpjūvė“

išraiška

228,72 €

Mediena suoliukų gamybai

4.

Bijola

2 Tortai lankytojams

42,95 €

5.

„Nostra“

10 patalynės komplektų

124,80 €

6.

Leidykla „Jūsų flintas“

Parama knygomis

4744,06 €
Viso:

A. Žmuidzinavičiaus
1.

kūrinių ir rinkinių

5849,03
nežinoma

Nemokamas apsilankymas VDC

muziejus
Nemokamas apsilankymas VDC, neįgaliųjų grupės

nežinoma

2.

Kėbliškių paslaptys

3.

Bella Toscana

Sausainiai lankytojams

nežinoma

Lietuvos aviacijos

Nemokamas apsilankymas VDC, neįgaliųjų grupės

nežinoma

muziejus

lankytojams

5.

Leidykla „ Jūsų flintas“

1 dėžė žurnalų

nežinoma

6.

Klebiškio lentpjūvė

Mediena krepšinio lentos gamybai

nežinoma

7.

„Novo projektai“

Parama sauskelnėmis

nežinoma

4.

lankytojams
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8.

„LostEscape“

Nemokamas apsilankymas VDC

nežinoma

9.

„Aromama“

Sveikatinimo prekės

nežinoma

10.

„Food House

Picos VDC ir neįgaliųjų grupės lankytojams

nežinoma

11.

Juozo Paliono paramos

Naujas šaldytuvas VDC

ir labdaros fondas

nežinoma

Parama, pervesta iš 2 proc. GPM, dažniausia yra gaunama iš Centro darbuotojų ir jų artimųjų (žr.
25 lentelė). Gauta parama buvo panaudota darbuotojų draudimui nuo nelaimingų atsitikimų.
25 lentelė. Finansinė parama

Paramos davėjas

2019 m. (Eur)

Parama pervesta iš 2 proc. GPM
sumos

1116,46

2020 m.(Eur)

2021 m.(Eur)

1116,11

1052,16

XI. PROJEKTINĖS VEIKLOS VYKDYMAS
Visuomenės sveikatos rėmimo programa. 2021 m. buvo pateiktos dvi paraiškos Prienų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti. Projektams buvo
skirtas finansavimas (žr. 26 lentelę). Projekto „Pedikuliozės profilaktika šeimose, kurioms taikoma
atvejo vadyba Prienų rajone“ lėšomis buvo aprūpintos 22 šeimos medikamentinėmis priemonėmis
nuo pedikuliozės, aktyviai ugdyti higienos ir švaros įgūdžiai šiose šeimose. Projekto „Priklausomybės
nuo alkoholio mažinimas ir prevencija“

buvo suteikta kompleksinė pagalba 85 asmenims,

nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo. Siekta mažinti šių asmenų socialinę
atskirtį, ugdyti socialiniai įgūdžiai bei suteikta pagalba integruojantis į visuomenę ir darbo rinką. 57
vaikai iš šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba dalyvavo prevencinėse programose vaikams „Linas“ ir
„Trampolinas“, lėšos vaikų maisto krepšeliams ir kanceliarinėms prekėms buvo skirtos iš projekto.
Veiklos vykdytos kontaktiniu būdu.
26 lentelė. Finansavimas iš Prienų rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos

Programos pavadinimas

Gauta suma

Trumpas programos aprašymas

(Eur)
„Pedikuliozės profilaktika
šeimose, kurioms taikoma
atvejo
vadyba
Prienų
rajone“

200

Aprūpinti profilaktinėmis priemonėmis socialinės
rizikos šeimas. Ugdyti asmens higienos įgūdžius,
sveiką gyvenseną.
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„Priklausomybės
nuo
alkoholio mažinimas ir
prevencija“

1700

Viso:

1900

Suteikti
kompleksinę
pagalbą
asmenims,
nesaikingai vartojantiems alkoholį arba turintiems
priklausomybę nuo jo.
Vykdyti prevencines programas priklausomybės
ligomis sergančių asmenų šeimos nariams į
projektą įtraukiant kliento artimą aplinką.
Darbuotojų
kvalifikacijai
dirbant
su
priklausomybėmis sergančiais asmenimis

Projektas Vaikų svajonės. 2021 m. Centras dalyvavo dviejuose projekto „Vaikų svajonės“
etapuose. Vaikų dienos centrų projekto etape ir Kalėdiniame projekte. Kalėdiniame etape dalyvavo 115
vaikų, kurių svajonės buvo talpinamos projekto internetinėje svetainėje. Visos minėtos vaikų svajonės
buvo pasirinktos ir išpildytos. Socialinės darbuotojos kalėdiniu laikotarpiu stengėsi svajones perduoti
vaikams, kontaktavo su svajonių pildytojais, iniciavo ir tarpininkavo norintiems perduoti svajones
asmeniškai nuvykstant į šeimas.
Projektas

„Pirmoji

kuprinė“.

Socialinių

paslaugų

centras

liepos-

rugpjūčio

mėn.

bendradarbiavo su Vilniaus Tarptautinio Rotaract klubo komanda dėl projekto „Pirmoji kuprinė“
įgyvendinimo, Prienų rajone. Projekto tikslas-padovanoti mokyklinį inventorių būsimiems pirmokams,
kurie auga socialinę riziką patiriančiose šeimose. Paskutinėmis rugpjūčio dienomis socialinės
darbuotojos, dirbančios su šeimomis kuprines išdalino 29 būsimiems pirmokams, gyvenantiems Prienų
mieste bei kaimiškose seniūnijose.
Projektas ,,Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose Prienų
rajono savivaldybėje“ Savivaldybėje Integralios pagalbos projektas vykdomas nuo 2016 m. lapkričio
7 d. Projekto veiklos buvo tęsiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. Iš viso projekto įgyvendinimui nuo
2016 m. skirta 344 610,00 Eur, o 2021 m. – 72 592 Eur. Projekto tikslas - teikti Integralią pagalbą
(socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose, kuriems
nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, sudarant sąlygas kuo ilgiau gyventi savo namuose ir gauti
reikiamą pagalbą, išvengiant perkėlimo į stacionarias ilgalaikės globos įstaigas. Suteikti konsultacinę
pagalbą jų šeimos nariams, sudarant geresnes sąlygas įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir
dalyvauti darbo rinkoje. Paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų trukmė iki 4,5 val. per dieną, 5 dienas
savaitėje, bet moka tik už socialinių paslaugų valandas, o slaugos paslaugų valandos finansuojamos iš
Europos socialinio.
Integralios pagalbos mobilios komandos sudėtyje dirba: 1 socialinė darbuotoja, 2 slaugytojos,
14 slaugytojo/socialinio darbuotojo padėjėjų, iš viso komandoje dirba 17 darbuotojų, psichologas.
27 paveikslėlis. Integralios pagalbos paslaugų gavėjų skaičius
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Analizuojant 27 pav. duomenis, matome kiekvienais metais didėjantį paslaugų gavėjų skaičių.
Projekto pasiekta reikšmė yra 41 paslaugos gavėjas, faktiškai (vienu metu) projekto paslaugomis
naudojasi 20 asmenų. Per 2021 m. projekto paslaugomis pradėjo naudotis 2 nauji paslaugos gavėjai,
mirė arba keitė paslaugos rūšį 3 paslaugų gavėjai.
Pagal 28 paveikslėlio duomenis, 2021 m. lyginant su 2020 m. surinkta 8,45 % daugiau.

28. paveikslėlis. Už Integralios pagalbos paslaugas surinktos lėšos Eur
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Projektas ,,Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“
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Įgyvendinant projektą „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“ pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“ 2019 m. birželio 13 d. buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis su
Prienų rajono savivaldybės administracija dėl projekto ,,Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų
rajono savivaldybėje“. Projekto metu buvo vykdoma Bendruomeninių šeimos namų (toliau - BŠN)
funkcija ir teikiamos asmeninio asistento paslaugos. Projekto

įgyvendinimui ketverių metų

laikotarpiui buvo skirta 297 742Eur, iš jų 43 000 Eur Centrui BŠN funkcijai ir

64 634 Eur

asmeninio asistento paslaugoms teikti.
Bendruomeniniai šeimos namai. Centras vykdė Bendruomeninių šeimos namų funkciją ir
analizavo socialinių paslaugų poreikį Prienų rajono šeimų, bei organizavo kompleksines paslaugas
šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje. Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos paslaugos
yra nemokamos. Jomis gali pasinaudoti visi Prienų rajono savivaldybės gyventojai nuo 7 metų
amžiaus.
Per 2021 m. projekte buvo registruota 180 naujų unikalių paslaugos gavėjų. Taip pat paslaugos
buvo teikiamos ir jau esamiems paslaugų gavėjams. Viso paslaugos buvo suteiktos 242 projekto
dalyviams:
 Individualios psichologo, psichoterapeuto konsultacijos - 427 individualios konsultacijos;
 Psichologo/ psichoterapeuto grupiniai užsiėmimai - 3 grupės (jose dalyvavo 24 dalyviai);
 Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos – 3 paslaugų gavėjai;
 Tėvystės įgūdžių mokumai - 2 grupės (jose dalyvavo 17 dalyvių);
 Socialinių įgūdžių mokymai vaikams ir paaugliams - 8 grupės (jose dalyvavo 80 dalyvių);
 Mediatoriaus paslaugos - 33 paslaugų gavėjai.
Paskelbus Lietuvoje visuotinį karantiną, pastebėta, jog daugiausia prireikė psichologo
individualių konsultacijų, todėl ieškota naujų sprendimo būdų ir individualios bei grupinės
konsultacijos vyko ne tik kontaktiniu būdu, tačiau ir nuotoliniu būdu.
Asmeninis asistentas. Asmeninis asistentas teikdamas pagalbą namų ar viešoje aplinkoje padeda
įgalinti žmogaus savarankiškumą ir užtikrina svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmeninė
higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka). Svarbiausias asmeninio
asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.
Asmeninio asistento paslaugos buvo teikiamos nuo 2019 m. lapkričio mėn. iki 2021 m. rugpjūčio
9 d. ir paslaugų teikimui buvo panaudota 64 634 Eur. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios,
asmeninio asistento paslaugos suteiktos 24 asmenims. 2021 m.

panaudota 27 316 Eur lėšų,

paslaugos buvo teikiamos 21 asmeniui. Vėliau ši paslauga perduoti vykdyti kaip Asmeninė pagalba,
finansuojama iš Valstybės lėšų ir paslauga tapo mokama.
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ASMENINĖ PAGALBA . 2021 m. asmeninės pagalbos paslaugos buvo suteiktos 4 darbingo
amžiaus asmenims su negalia, nes paslauga tapo mokama ir dalis ankstesnių paslaugų gavėjų
paslaugos atsisakė. Asmeninės pagalbos paslaugų gavėjų skaičius kol kas nėra didelis, nes tai yra dar
visiškai nauja paslauga, asmenys ne iš karto ryžtasi priimti sprendimą pasinaudoti suteiktomis naujomis
galimybėmis. Tikėtina, jog laikui bėgant šios paslaugos poreikis augs bei taps viena iš aktyviausiai
teikiamų paslaugų darbingo amžiaus asmenų grupėje.
Šias paslaugas teikė 1 asmeninis asistentas (0,5 etato) ir 1 savarankiškai dirbantis paslaugos
gavėjo pasirinktas asmeninis asistentas (0,5 etato).
Projektas ,, Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“
2021 m. tęsiamas projektas, dėl kurio vykdymo buvo pasirašyta 2019 m. birželio 25 d. dalyvavimo
projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartis su VšĮ
Valakupių reabilitacijos centru. Projekto tikslas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos
(toliau– EQUASS) diegimas Centre, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. Pagal EQUASS
programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo
srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS
iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę,
nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos
kokybiškos paslaugos.
2021 m. balandžio 8-9 d. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre Paramos šeimai
skyriuje vyko EQUASS Assurance kokybės ženklo išorės auditas. Dviejų dienų audito metu išorės
auditorė siekė nustatyti ar paslaugų tiekėjas vykdo EQUASS kriterijus peržiūrėdamas pagrindinius
dokumentus, bendraudamas su darbuotojais, paslaugų gavėjais bei kitomis suinteresuotomis šalimis ir
taip patikrino, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė. EQUASS kokybės sistema
yra pritaikyta socialiniam sektoriui ir siūlo visapusišką požiūrį, grindžiamą specifiniais kokybės
kriterijais, veiklos efektyvumo rodikliais, aiškiu išorės vertinimu, audito procedūromis. EQUASS
sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. Taikant EQUASS
kokybės sistemos 2018 diegimo rekomendacijomis, darbo grupė per 2021 m. parengė 9 dokumentus
socialinių paslaugų kokybei gerinti, atsižvelgiant į gautas vidaus ir išorės audito rekomendacijas.
2021 m. gegužės 28 d. Centrui buvo įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis,
kad Centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo paslaugos atitinka aukščiausius šių
paslaugų kokybei keliamus reikalavimus. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS
apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių
konsorciumas.
XII. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
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2021 m. buvo pasirašytos 4 bendradarbiavimo sutartys dėl projektinės veiklos. Nuolatinis
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra neatsiejama Centro veiklos dalis. Siekiant teikti
kompleksines ir kokybiškas socialines paslaugas bendruomeninėms

šeimoms ir jose augantiems

vaikams, neįgaliesiems, senjorams ir kt. paslaugų gavėjams, bei vykdant kitą Centro veiklą, buvo
nuolat vystomas ir stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
2021 m. vyko apie 251 atvejo nagrinėjimo posėdis, analizuojam šeimų, kurioms taikoma atvejo
vadyba, situacija, problemos, jų sprendimo būdai. Tarpinstituciniame lygmenyje dalintasi gerąja
patirtimi, keistasi informacija, vykdyta prevencija, organizuota ir įgyvendinta projektai bei renginiai.
Dažniausiai per 2021 m. teko bendradarbiauti su šiomis institucijomis:
 Prienų rajono švietimo ir ugdymo įstaigos
 Kauno PGV Prienų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
 Alytaus apsk. VPK Prienų r. PK
 Prienų neįgaliųjų draugija
 Prienų pirminės sveikatos priežiūros centrai ir kitos gydymo įstaigos
 Prienų rajono seniūnijos
 Prienų rajono savivaldybės administracijos skyriais
 Užimtumo tarnyba
 Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 Kauno apskrities priklausomybės ligų centras
 Kauno apygardos probacijos tarnybos Prienų skyrius
 Kitų rajonų socialinėmis įstaigomis
 Paramos – labdaros fondais.
XIII. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis vykdomas planingai, atsižvelgiant į
pareigybėms teikiamas rekomendacijas dėl kvalifikacijos kėlimo. Darbuotojų kvalifikacijos ir
tobulinimosi struktūrą bei kryptis lemia keli faktoriai, t.y., darbuotojų tobulinimąsi bei socialinį darbą
reglamentuojantys teisės aktai, atliekamo darbo specifika, psichosocialinių rizikos veiksnių
rekomendacijos, darbuotojų įsivertinimo rezultatai.
2021 m. Centre dirbo 75 darbuotojai, iš jų - trys darbuotojos vaiko priežiūros tikslinėse
atostogose. Socialinių paslaugų srities darbuotojai sudarė didžiąją dalį Centro darbuotojų – 57,
sveikatos priežiūros specialistai - 7, administracija – 8 darbuotojai. Visi dirbantieji turi įgiję reikiamą
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išsilavinimą bei kvalifikaciją, o socialinį darbą dirbantieji turi reikiamą socialinio darbo ar jam
prilygintą išsilavinimą, slaugytojai turi patvirtintas ir galiojančias licencijas.
Visus metus sudarytos galimybės socialinių paslaugų srities, sveikatos priežiūros srities
darbuotojams ir kitiems Centro specialistams kelti savo kvalifikaciją. Centro socialiniai darbuotojai ir
jų padėjėjai, socialinio darbo organizatoriai, psichologas, slaugytojai ir jų padėjėjai, administracijos
darbuotojai atsižvelgdami į keliamus reikalavimus

nuolat kėlė profesinę kompetenciją seminarų,

mokymų, supervizijų, intervizijų metu. Centro vyr. buhalterė, psichologas ir ūkvedys taip pat kėlė
kvalifikaciją savo profesinėje srityje.
Tęsiant bendradarbiavimą su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 20 Centro
darbuotojų dalyvavo vykdytame projekte ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonės
darbuotojams“. Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas.
Anketavimo būdu analizės rezultatai buvo pristatyti visiems dalyviams, nurodant

dalyvių

psichoemocinės būklės lygį, tai įtakojančius psichosocialinius veiksnius bei kiekvieno veiksnio
atsakymų sklaidą.
Atestacijoje dalyvavo 7 socialinių paslaugų srities darbuotojai ir įgijo kvalifikacines
kategorijas, iš jų 2 darbuotojams buvo suteikta socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija ir 5 darbuotojoms vyr. socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija. Socialinio darbuotojo kvalifikacinė
kategorija suteikiama atsižvelgiant į: socialinio darbo stažą, turimą išsilavinimą, profesinės
kompetencijos tobulinimo trukmę, praktinės veiklos įvertinimą ir įsivertinimą, pasiekimus, įrodančius
socialinio darbuotojo aukštą profesinę kompetenciją. Kvalifikacija yra žinių, mokėjimų, sugebėjimų,
įgūdžių ir patyrimo visuma, kurią įgijęs darbuotojas gali kokybiškai atlikti jam pavestą darbą.
XIV. APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS
 Centro metinis biudžetas 2021 m. padidėjo 10 proc. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su 2020 m.,
padidėjo 8,33 proc. savivaldybės skiriamos lėšos, 38 proc. padidėjo valstybės skiriama specialioji
tikslinė dotacija asmenų su sunkia negalia priežiūrai, socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis,
kurioms taikoma atvejo vadyba ir atvejo vadybininkų, darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos kėlimui
skiriama dotacija padidėjo 1,16 proc. ir 12,5 proc. daugiau surinkta specialiosios programos lėšų.
Bendrą biudžeto padidėjimą lėmė padidėjęs socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis,
paslaugų gavėjų skaičius, padaugėjo teikiamų paslaugų. Pagal procentinį palyginimą, kiekvienas metais
mažėja Centrui skiriama savivaldybės biudžeto dalis ir didėja valstybės dotacija, projektinės ir spec.
programos dalis.
 Dirbant socialinį darbą su šeimomis ir taikant atvejo vadybą

buvo siekiama efektyvaus,

kokybiško ir komandinio darbo. Daugiau dėmesio skirta šeimų problemoms išgryninti, siekta, kad į
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pagalbą šeimai būtų įtraukiami šeimos nariai, tikslinga ir naudinga specialistų pagalba, socialinio darbo
metodai kaip paslaugas teikti kuo efektyviau, esant nuolat kintančiai situacijai dėl Covid-19 bei dirbant
nuotoliniu būdu. Per 2021 m. vyko 251 šeimos atvejo nagrinėjimo posėdis, o užbaigti 60 atvejo
vadybos procesai, parodė, kad šios šeimos gali savarankiškai funkcionuoti bei spręsti problemas.
 Ekstremalios situacijos ir

karantino laikotarpiu Integralios pagalbos paslaugos nebuvo

stabdomos, teikiamos įprasta tvarka. Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugos taip pat
buvo teikiamos nepertraukiamai, tačiau buvo stengiamasi sumažinti tiesioginio kontakto trukmę. 2021
m. pradėtos teikti pagalbos į namus paslaugos 46 paslaugų gavėjams ir lyginant su 2020 m. naujų
paslaugų gavėjų skaičius išaugo 58%. Dienos socialinės globos paslaugos buvo suteiktos 13 asmenų, o
lyginant su 2020 m. - dvigubai daugiau. Šiuos pokyčius galima sieti su tuo, jog po vienerių metų
trukusios pandemijos suvaržymų žmonės pavargo savarankiškai spręsti kylančias problemas, sumažėjo
baimės jausmas, jau nebegąsdino artimoje aplinkoje atsirandantys užsikrėtimo atvejai nuo COVID-19
infekcijos lyginant su tuo, kaip buvo karantino pradžioje, o dėl senėjančios visuomenės pagalbos
poreikis visada išliko. Galime teigti, kad socialinės paslaugos asmens namuose tampa vis labiau
prieinamos, informacija pasiekiama paslaugų gavėjams.


2021 m. gauti judėjimo TPP ar automatiškai reguliuojamą lovą užregistruotų prašymų daugiau

negu 2020 m., tačiau iš TPNC Kauno skyriaus neįgaliųjų aprūpinimo TPP perdavimo ir priėmimo aktu
Centras priėmė mažiau TPP negu 2020 m., kadangi pageidaujamos priemonės buvo grąžinamos ir
perduodamos pakartotiniam naudojimui.


Nuo 2021 m. balandžio mėn. Centrui pavesta teikti laikino atokvėpio paslaugas. Tačiau per

pastaruosius metus ši paslauga nebuvo suteikta nei vienam paslaugos gavėjui. Šalyje vyraujanti
pandemija bei informacijos stoka apie šią socialinę paslaugą – esminės priežastys, kurios turėjo įtakos
paslaugos poreikio nebuvimui.
 Neįgaliųjų grupės lankytojų skaičius išliko stabilus, tačiau dėl besitęsiančios šalies ekstremalios
situacijos, neįgaliųjų užimtumo grupės lankytojams suteikta mažiau paslaugų valandomis, nes kelis
kartus per metus buvo ribojama grupių veikla ir grupės lankytojų skaičius. Senjorų grupės užsiėmimai
vyko reguliuojant grupės skaičių, išlaikant saugų atstumą. Siekiant mažinti grupių lankytojų socialinę
atskirtį, karantino laikotarpiu vyko nuolatinis bendravimas nuotoliniu būdu. Vaikų dienos centro
lankytojams buvo teikiama akredituota socialinės priežiūros paslauga, tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu
būdu, atsižvelgiant į buvusią situaciją.
 2021 m. buvo tęsiamas projektas ,,Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono
savivaldybėje“, įsisavinta 12 079 Eur projektinių lėšų, registruota 180 naujų unikalių paslaugos
gavėjų. Taip pat paslaugos buvo teikiamos ir jau esamiems paslaugų gavėjams ir viso paslaugos buvo
suteiktos 242 projekto dalyviams. Projekto metu teikiamos paslaugos derinosi prie šalies situacijos ir
dauguma paslaugų buvo teikiama nuotoliniu būdu.
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 2021 m. liepos mėn. buvo užbaigtas asmeninio asistento paslaugų teikimas Prienų rajone pagal
projektą „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“, kuris buvo vykdomas
nuo 2019 m. Per visą projekto laikotarpį panaudota 64 634 Eur projektinių lėšų (2021 m. – 27 316
Eur), paslaugas teikė 4 asmeniniai asistentai ir paslaugos buvo suteiktos 25 darbingo amžiaus asmenins
su negalia.


Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Prienų rajone gyvenantys darbingo amžiaus asmenys su negalia

pradėjo gauti asmeninės pagalbos paslaugas, kurios yra finansuojamos iš Neįgaliųjų reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Paslaugų gavėjų skaičius nėra didelis
todėl, kad šios asmeninės pagalbos paslaugos yra mokamos. Atsižvelgiant į paslaugos kainą bei
įvertinant asmenines finansines galimybes, galbūt ne visi gyventojai yra suinteresuoti priimti šią
paslaugą. Tai yra nauja paslauga, todėl tikėtina, jog didžioji visuomenės dalis dar nėra susipažinusi su
šios paslaugos gavimo sąlygomis ir gaunama nauda. Asmeninė pagalba suteikta 4 darbingo amžiaus
asmenims su negalia.
 2021 m. balandžio 8-9 d. Paramos šeimai skyriuje vyko EQUASS Assurance kokybės ženklo
išorės auditas. Dviejų dienų audito metu išorės auditorė siekė nustatyti ar paslaugų tiekėjas vykdo
EQUASS kriterijus peržiūrėdama pagrindinius dokumentus, bendraudama su darbuotojais, paslaugų
gavėjais bei kitomis suinteresuotomis šalimis ir taip patikrino, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių
rezultatų pasiekė. Taikant EQUASS kokybės sistemos 2018 diegimo rekomendacijomis, darbo grupė
per 2021 m. parengė 9 dokumentus socialinių paslaugų kokybei gerinti, atsižvelgiant į gautas vidaus ir
išorės audito rekomendacijas. 2021 m. gegužės 28 d. Centrui buvo įteiktas EQUASS Assurance
kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo
paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus. EQUASS sistemą ir jos
veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus
suinteresuotųjų šalių konsorciumas.
 2021 m. balandžio mėnesį Centras vykdė dviejų dienų visuotinės vakcinacijos registraciją,
kurios metu buvo sėkmingai registruojami ne tik mūsų rajono, bet ir kitų rajonų gyventojai, norintys
pasiskiepyti nuo Covid 19 ligos. Centro darbuotojų 2021 m., nuo COVID-19 ligos, 1 ar 2 skiepų
dozėmis, priklausomai nuo vakcinos tipo, pasiskiepijo 85,5%, sustiprinančiąja doze pasiskiepijo 57%
darbuotojų. 10 darbuotojų tikrinosi

reguliariai atlikdami PGR tyrimus ar laboratorijoje greitojo

antigeno testus.
 Socialinių darbuotojų atestacijoje dalyvavo 7 socialiniai darbuotojai ir visi įgijo kvalifikacines
kategorijas, iš jų 2 darbuotojoms buvo suteikta socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija ir 5 darbuotojoms vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija. Visos socialinių paslaugų
srities specialistės turėjo galimybę sudalyvauti supervizijos procese, kurio metu ne tik sprendė su
paslaugų teikimu susijusius atvejus, bet taipogi analizavo itin sunkias, kartais labai jautrias ir su
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gyvenimo prasme susijusias temas. Kadangi vis dažniau mūsų visuomenėje yra aptarinėjamas
mobingas ir visi turi skirtingą šios sąvokos supratimą, Centro darbuotojams buvo suorganzuoti
mokymai tema „Mobingas profesinėje veikloje“.
 Rūpinantis darbuotojų psichine sveikata ir bendradarbiaudami su „Academia Dominorum“
dauguma įstaigos darbuotojų dalyvavo anoniminėje apklausoje. Šiuo metodu buvo atliktas centro
psichosocialinių veiksnių tyrimas, siekiant įvertinti ar mobingas kaip reiškinys egzistuoja įstaigoje.
Pagal tyrimo rezultatus, buvo nustatyta, kas visos esminės įstaigos mikroklimato sritys yra ypač geros
būklės. Visose organizacijos klimato srityse neigiami teiginiai pasireiškia retais epizodiniais atvejais,
kai tuo tarpu teigiami dažniau negu dažnai.
_________________________
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