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CENTRAS

2016 METAI



Darbuotojai



Socialinių paslaugų centro darbuotojų 

išsilavinimas

Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai

(%)

Lankomosios

priežiūros darbuotojai 

(%)

Kiti darbuotojai 

(%)

1. Aukštasis universitetinis 100 - 57

2. Aukštasis neuniversitetinis - 40 43

3. Vidurinis, profesinis arba aukštesnysis - 60 -

2016 metais kvalifikaciją kėlė visi Socialinių paslaugų centro 

darbuotojai. Jie dalyvavo mokymuose, seminaruose ir supervizijose. 



Biudžetas



Eil. 

Nr.

Asignavimai priemonėms Patvirtintas 

planas

2016 m., tūkst. 

Eur

Patikslintas 

planas

2016 m., tūkst. 

Eur

Kasinės išlaidos

2016 m., tūkst. 

Eur

Įvykdymas +,-,  

tūkst. Eur

Iš viso: 285,8 289,2 289,2 +3,4

Iš jų:

1. Veiklos vykdymas priemonė 167,1 184,1 184,1 +17,0

2. Veiklos vykdymas (pajamos už  paslaugas 

priemonė (SL)

16,0 16,0 16,0 0

3. Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos 

šeimoms priemonė (VDF)

41,8 41,8 41,8 0

4. Dienos socialinės globos asmenims su 

sunkia negalia priemonė (VDF)

32,1 32,9 32,9 +0,8

5. Socialinės paslaugos – pagalbos pinigais 

teikimas vaikus globojančiai šeimai 

priemonė

5,5 3,4 3,4 -2,1

6. Kalėdinė socialinės paramos teikimo 

priemonė

4,3 4,5 4,5 +0,2

7. GIMK priemonė 19,0 6,5 6,5 -12,5



2016 metais biudžeto išlaidų straipsnyje „Darbo užmokestis“ lėšų poreikis padidėjo 24,3 

tūkst. Eur. Lėšų pokytį lėmė socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio 

didinimas ir papildomų etatų įsteigimas.
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Teikiamos paslaugos



1. Socialines:

1.1. Bendrąsias:

Aprūpinimas būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne ir kita)

Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Transporto paslaugos

Skalbimas

Sociokultūrinės paslaugos

Kitos bendrosios paslaugos (atskiros paslaugos iš pagalbos į namus 

paslaugų)

Informavimas

Konsultavimas

Tarpininkavimas ir atstovavimas

•



1.2. Specialiąsias:

Pagalba į namus

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Laikinas apnakvindinimas

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas 

2. Kitas paslaugas:

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Patalpų nuoma

Techninės pagalbos priemonių (slaugos lovų, čiužinių, vaikštynių ir 

kt.) nuoma.
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GIMK

• 2016 m. keturi socialiniai darbuotojai baigė Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir 
konsultavimo mokymus (GIMK) ir buvo atestuoti. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai 
pravedė įvadinius mokymus pagal GIMK programą 4 asmenų – būsimų globėjų – grupei. 
Visiems mokymų dalyviams buvo parašytos teigiamos išvados dėl galimybės globoti vaikus. 
18 kartų buvo apsilankyta norinčiųjų globoti ir jau globojančių vaikus šeimų namuose, 
suteiktos 68 individualios konsultacijos, taip pat 98 konsultacijos telefonu globos ir 
įvaikinimo galimybių klausimais.

• Vyko intensyvus GIMK sklaidos darbas: sukurta anketa, kurią užpildė 67 savivaldybės 
gyventojai, parengtas lankstinukas bei knygų skirtukai su informacija apie GIMK. 







LEIPALINGIO IR VIEČIŪNŲ SKYRIUJE 

TEIKIAMOS APGYVENDINIMO 

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE 

PASLAUGOS SUAUGUSIEMS ASMENIMS 

SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS 

ASMENIMS,

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR 

PALAIKYMO PASLAUGOS SOCIALINĖS 

RIZIKOS ŠEIMOMS IR VAIKAMS,

LAIKINO APNAKVINDINIMO PASLAUGOS, 

DIENOS UŽIMTUMO PASLAUGOS 

NEĮGALIESIEMS









Gegužės-birželio mėnesiais vyko bendra akcija „Kai žinau, namie saugiau“ su 

Druskininkų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo stoties darbuotojais. Buvo 

aplankytos 43 socialinės rizikos šeimos, patikrintas būsto saugumas ir 

nemokamai įrengti dūmų detektoriai. Su Druskininkų policijos komisariato 

pareigūnais įvyko 16 bendrų reidų.



Integrali pagalba

• 2016 m. spalio 5 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0011 „Integralios 

pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ sutartis. Projekto 

įgyvendinimui skirta 156 000 Eur. Šio projekto tikslas – suteikti integralią 

pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, neįgaliems darbingo amžiaus ir 

senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams. 

Projekto metu bus įsigyta du automobiliai, priemonės palengvinančios 

slaugos paslaugų organizavimą.



• Darbuotojai aktyviai prisijungė prie socialinės iniciatyvos „Aš už Lietuvą“, kurios idėja – padovanoti po gerą

darbą savo šaliai. Buvo sumanyta originali ir prasminga akcija, į kurią įsitraukė visi Centro darbuotojai, jų šeimų

nariai ir draugai, taip pat Vaikų dienos užimtumo centro vaikai: rinko pienių žiedus, iš kurių virė medų. Išvirė 147

indelius medaus ir aplankė VšĮ „Druskininkų ligoninės“ bei Druskininkų PSPC Medicininės slaugos ir

palaikomojo gydymo skyriaus ligonius. Visiems be išimties buvo padalinta pienių medaus.



• Kaip ir kiekvienais metais, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis bei
organizacijomis, buvo lankomi globos namuose gyvenantys savivaldybės gyventojai,
organizuojami kalėdiniai renginiai, lankomi sunkią negalią turintys asmenys įteikiant
dovanėles. Socialinių paslaugų centro globojamų 80 vienišų senyvo amžiaus ir
neįgaliųjų asmenų bei Leipalingio ir Viečiūnų savarankiško gyvenimo namų
gyventojai buvo pradžiuginti kalėdinėmis dovanėlėmis ir dėmesiu. Aplankyti ir
pasveikinti 45 senyvo amžiaus bei neįgalūs druskininkiečiai, gyvenantys socialinės
globos įstaigose visoje Lietuvoje. Dar 10 sunkią judėjimo ar kitokią negalią turinčių
druskininkiečių aplankyti namuose ir jiems įteiktos kalėdinės dovanos. Taip pat
organizuoti tradicija tapę negalią turinčių savivaldybės gyventojų pietūs su
savivaldybės vadovais.





• 2011 m. vasario 9 d. įsteigtame Socialinių paslaugų centro Viečiūnų skyriuje

teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos

suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, laikinas

apnakvindinimas krizių atvejais, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo

paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Pastate yra 17 kambarių,

kuriuose gyvena neįgalūs asmenys ir jų šeimos nariai, senyvo amžiaus

asmenys, socialinės rizikos šeimos. 2016 m. Viečiūnų skyriuje apgyvendinimo

savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gavo 28 asmenys, iš jų 11 vaikų.

• Siekiant pagerinti buities sąlygas Leipalingio ir Viečiūnų savarankiško

gyvenimo namų gyventojams buvo nupirktos vonios bei virtuvės spintelės,

spintos, daugiavaikei šeimai – trivietė.



Vaikų dienos užimtumo centro veikla 

Įstaiga dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai vaikų dienos centrų 2016-2018 m. programos projektų 
atrankos 20166 metų konkurse ir iš Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos gavo 11 600 eurų sumą projektui įgyvendinti. 

Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centro  vykdoma veikla siekiama 
mažinti nepilnamečių vaikų nusikalstamumą, stiprinti mokyklos 
lankomumo ir mokymosi motyvaciją, padėti socialiai pažeistiems 

vaikams integruotis į visuomenę.



• Socialinių paslaugų centras 2016-2018 m. laimėjo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos organizuotą vaikų dienos centrų programos projektų atrankos konkursą ir 2016 m. gavo 11

600 Eur projektui įgyvendinti. Ataskaitiniais metais vaikų dienos užimtumo centrą (toliau – VDUC)

Druskininkų mieste, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijose lankė 40 vaikų iš socialinės rizikos šeimų ir

šeimų, turinčių socialinių, materialinių ar psichologinių problemų.

• VDUC veiklose siekta įtraukties į bendruomenės gyvenimą, vaikų dalyvavimo bendruose miesto, kitų

organizacijų veiklose. Dalyvavo Kamštelių vajuje, bendruose projektuose su JUC, Viltimi, Guboja,

Bočiais, miesto bibliotekos ir kurorto kultūros centro renginiuose. Į VDUC renginius kvietėsi

Visuomenės sveikatos biurą, Probacijos tarnybos darbuotojus. VDUC dirbo trys savanorės.

Druskininkų VDUC rugsėjo-gruodžio mėn. buvo vykdomas Lino – pagalbos vaikams projektas.

• VDUC vaikams buvo sudarytos galimybės nemokamai apsilankyti unikaliame atrakcione „Pabėgimo

kambariai“, slidinėti Snow Arenoje.

• Vaikų dienos užimtumo centro vykdoma veikla siekiama mažinti nepilnamečių vaikų nusikalstamumą,

stiprinti mokyklos lankymo ir mokymosi motyvaciją, padėti socialiai pažeistiems vaikams integruotis į

visuomenę, skatinama jų saviraiška, atskleidžiami pomėgiai.







Projektas „Vaikų svajonės“

• Socialinių paslaugų centras šeštą kartą dalyvavo respublikiniame projekte „Vaikų svajonės“. Šio projekto esmė 
– ne tik išpildyti dažnai labai žemiškas ir paprastas vaikų svajones, bet ir suteikti viltį likimo nuskriaustiems, 
visuomenės pariby paliktiems vaikams. Viltį ir tikėjimą jog verta svajoti, jog aplinkui tiek gerų ir jiems 
konkrečiai gera linkinčių žmonių, kurie gali padaryti stebuklą.

• 2016 m. „Vaikų svajonių“ projekte dalyvavo 67 Druskininkų savivaldybėje gyvenantys vaikai.  Projekte 
dalyvavo vaikai augantys socialinės rizikos ir socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose, kurių amžius nuo 
gimimo iki 14 m. Vaikų svajonės buvo labai įvairios: svajojo apie šiltus žieminius batukus, striukes, dailės 
rinkinius, mašinas ir sraigtasparnius su pultais, stalo žaidimus, riedučius, riedlentes, sauskelnes. 

• Svajones pildė žmonės ne tik iš Lietuvos, bet iš Norvegijos, Anglijos, Vokietijos. Visos svajonės įgyvendintos. 
Projekto „Vaikų svajonės“ metu labiausiai skatinome pasirinktą vaiko svajonę įgyvendinti ir įteikti asmeniškai, 
todėl labai džiaugiamės, kad net 29 dovanėles svajonių pildytojai įteikė asmeniškai, juk parodytas dėmesys ir 
šiluma yra ne mažesnė dovana vaikui. 38 dovanėlės buvo atsiųstos paštu ir vaikams įteiktos Kalėdinio 
renginio metu arba įteiktos vaikams namuose.



Projektas „Vaikų svajonės“

• 2016 m. šeštajame „Vaikų 

svajonių“ projekte dalyvavo 67 

Druskininkų  savivaldybėje 

gyvenantys vaikai.  Visi jie auga 

socialinės rizikos ir socialinių 

įgūdžių stokojančiose šeimose.



ĮSTAIGOS VEIKLOS PROGNOZĖS

• 2017 metais Socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas įstaigos nuostatuose numatytus uždavinius:

• 1.  Rengs ir vykdys projektus, skatinančius atskirų socialinių grupių, socialiniame užribyje atsidūrusių bendruomenės narių bei savarankiško 
gyvenimo namuose gyvenančių asmenų socialinę integraciją ir adaptaciją.

• 2. Teiks integralios pagalbos paslaugas, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Integralios 
pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“.

• 3. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programos (GIMK) atestuoti socialiniai darbuotojai plės paslaugas šeimoms, 
globojančioms ar norinčioms globoti, įsivaikinti vaikus, vykdys mokymus, organizuos ir vykdys institucinės globos pertvarkos sklaidos darbą 
bendruomenėje.

• 4. Vykdys prevencinį darbą su priklausomybės problemų turinčiais asmenimis bei šeimomis jau pasiteisinusiais metodais bei įgyvendins 
projektą ,,Alkoholio prevencija ir gydymo paslaugų kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje“.

• 5. Organizuos kompleksines paslaugas šeimoms – psichosocialinę pagalbą (individualias ir grupines konsultacijas), mediacijos paslaugas, 
šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas, pozityvios tėvystės mokymus, vaikų priežiūrą ir kt. 

• 6. Bendradarbiaus su M. Čiuželio labdaros ir paramos fondu, įgyvendinant socialinės veiklos projektą „Sidabrinė linija“ - nemokamą socialinės 
draugystės ir bendravimo telefonu paslaugą garbaus amžiaus žmonėms.



Ačiū už dėmesį!


