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                                                                      Druskininkų savivaldybės tarybos 
                                                                               2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-86 

 
 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS  
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
1. BENDROJI INFORMACIJA 

 
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras (toliau – Socialinių paslaugų centras, 

Centras), juridinio asmens kodas – 152160651) – nestacionari socialinių paslaugų Druskininkų 
savivaldybės biudžetinė įstaiga, Veisiejų g. 17, 66245 Druskininkuose, el. paštas 
druskininkuspc@gmail.com, interneto svetainė www.druskininkuspc.lt. 

Įstaigos vadovas – Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Asta 
Aleksienė. 

Įstaiga įsteigta Druskininkų savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. 369 
„Dėl Socialinių paslaugų centro reorganizavimo projekto, nuostatų tvirtinimo ir vadovo skyrimo“.  

Socialinių paslaugų centro misija – teikti socialines paslaugas Druskininkų savivaldybės 
gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinant 
būtiniausius poreikius. 

Centro vizija – būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines 
paslaugas ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.  

Centro 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. 

Socialinių paslaugų centras vykdo Druskininkų savivaldybės deleguotas funkcijas 
organizuodamas ir teikdamas bendrąsias socialines ir specialiąsias socialinės priežiūros ir socialinės 
globos paslaugas bei vykdo kitas veiklas. Socialinių paslaugų centro veikla vykdoma vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais 
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro įsakymais, Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais, Druskininkų 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir Socialinių paslaugų centro 
nuostatais. 

2. PASLAUGŲ GAVĖJAI IR JŲ SKAIČIUS 

 
2018 metais Socialinių paslaugų centre socialines ir kitas paslaugas gavo 3875 Druskininkų 

savivaldybės gyventojai. Lyginant su 2017 metais visų paslaugų gavėjų skaičius išliko toks pat. 
Socialines paslaugas gavo 2588 asmenys, o kitas paslaugas - 1287 asmenys. Lyginant su 2017 metais, 
socialinių paslaugų gavėjų sumažėjo 12,98 procentais.  
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3. BENDROSIOS PASLAUGOS 

 
Socialinių paslaugų centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, 
transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų 
organizavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos. 

Socialinių paslaugų centre nuolat vyksta Druskininkų savivaldybės gyventojų informavimas 
ir konsultavimas dėl socialinių paslaugų teikimo ir socialinio darbo veiklos. Didžioji dalis 
informavimo paslaugų – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui 
(šeimai). Neretai asmeniui (šeimai) reikalinga didesnės apimties pagalba, todėl konsultavimo metu, 

kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų 
problemos sprendimo būdų. Socialiniai darbuotojai pastebi, kad informavimo ir konsultavimo 
paslaugų spektras yra labai platus – Druskininkų savivaldybės gyventojai kreipiasi dėl informacijos 
apie galimybę gauti socialinės priežiūros, transporto organizavimo paslaugas, techninės pagalbos 
priemonių išdavimo tvarkos ir kitais aktualiais klausimais. Siekiant spręsti šeimoje kilusias 
problemas, konsultacijos yra tęstinės, jose persipina tarpininkavimo bei atstovavimo paslaugos, 
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ieškoma įvairių būdų padėti šeimai įveikti iškilusius sunkumus, įgalinti asmenis savarankiškai spręsti 
problemas. 2018 m. į centro darbuotojus dėl informavimo ir konsultavimo paslaugų kreipėsi 2267 (be 
konsultavimo telefonu) asmenys, vidutiniškai apie 10 asmenų per dieną. 

 
3.1. Transporto paslaugų teikimas 
Socialinių paslaugų centre transporto paslaugas teikia 1 vairuotojas – lankomosios priežiūros 

darbuotojas mikroautobusu VW CRAFTER, kurio valstybinis numeris EGA762. 2018 metais 
transporto paslaugas gavo 95 gyventojai, tai 31,16 procentų mažiau nei 2017 metais. Pokytį lėmė 
mažesnis transporto paslaugų poreikis ir tris savaites trukęs transporto priemonės kėbulo remontas. 
Daugiau paslaugų buvo suteikta sunkios formos onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims, 
socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams, vienišiems senyvo amžiaus žmonėms. 

Teikiant transporto paslaugas 2018 m. surinkta 243,84 Eur, tai 144,68 Eur mažiau nei 2017 
metais. Mažesnį lėšų surinkimą lėmė mažesnis paslaugų gavėjų skaičius ir jų finansinės galimybės 
mokėti už paslaugą. 

Dažniausiai asmenys (šeimos) buvo vežami į Vilniaus, Kauno, Alytaus, Druskininkų gydymo 
įstaigas. 

Centro mikroautobusu yra parvežamos techninės pagalbos priemonės iš Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyriaus, pagal poreikį 
nuvežamos, sumontuojamos ir parvežamos slaugos lovos paslaugos gavėjams.  

Transportu naudojosi socialinės darbuotojos darbui su šeimomis Druskininkų savivaldybėje. 
Centro transportas padeda lankomosios priežiūros darbuotojams pasiekti atokiau gyvenančius 

savivaldybės pagalbos į namus paslaugų gavėjus. 
Vykdant Kalėdinę programą yra lankomi Druskininkų savivaldybės gyventojai, išvykę į kitų 

rajonų socialinės globos institucijas.  

3.2. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas 

Geresnę vienišų, senų ar neįgalių žmonių gyvenimo kokybę užtikrina asmeninės higienos ir 
priežiūros paslaugų teikimas. Socialinių paslaugų centre suremontuotos ir žmonėms su negalia 
pritaikytos asmens higienos (dušo) patalpos, naujai įrengta vieta skalbimui. 

 

 
1 pav. Asmens higienos ir priežiūros patalpos 

2018 metais šiomis paslaugomis pasinaudojo 122 asmenys, tai 44,55 procentais mažiau nei 
2017 metais. 2018 metais skalbimo paslauga suteikta 125 kartus, tai 19,87 procentų mažiau, nei 2017 
metais, nes vyko patalpų remontas. 
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3.3. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis 

Techninės pagalbos priemonės – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis 
gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba 
pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei 
veiklai. 

Teisę į techninės pagalbos priemonių gavimą reglamentuoja Neįgaliųjų aprūpinimo techninės 
pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 ,,Dėl neįgaliųjų 
aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Asmenų prašymai yra registruojami, o gavus priemones – pareiškėjai apie tai informuojami ir 
priemonės išduodamos eilės tvarka.  

 
Centro išduotos priemonės neįgaliesiems ir ligoniams 2016-2018 metais 

 
Centras, vadovaudamasis Druskininkų savivaldybės techninės pagalbos priemonių laikinos 

nuomos tvarkos aprašu ir nustatytomis nuomos kainomis, laikinai nuomoja Druskininkų savivaldybės 
nupirktas techninės pagalbos priemones: mobilų keltuvą, slaugos lovas, čiužinius pragulų 
profilaktikai, paaukštintas tualeto sėdynes, naktipuodžio kėdutes, vaikštynes, dušo kėdutes, 
pažastinius ir alkūninius ramentus, neįgaliojo vežimėlius. 

Centro techninė pagalbos priemonių nuomos pokyčius lėmė mažesnis jų poreikis. 

 
2018 metais už lovų, įvairios kompensacinės technikos nuomą Centras gavo 1422,43 Eur, 

lyginant su 2017 metais  – 137,53 eurų mažiau. 
Techninės pagalbos priemonių apskaita vedama Socialinės paramos šeimai informacinėje 

sistemoje (toliau – SPIS) ir Techninės pagalbos priemonių apskaitos informacinėje sistemoje (toliau 
– TPPA IS), kuriose fiksuojamas gavimas, išdavimas, judėjimas, patikrinami ir patikslinami Centre 
disponuojamų techninės pagalbos priemonių likučiai, vyksta eilių registracija. 

Socialinių paslaugų centras nuomoja dvi sales, kurių patalpomis 2018 metais pasinaudojo 20 
organizacijų. 2018 metais pagal sudarytą grafiką vyko 875 renginiai, kuriuose dalyvavo apie 9,65 
tūkst. asmenų, tai 24,48 procentų mažiau renginių, kuriuose dalyvavo apie 4,46 procentų mažiau 
asmenų nei 2017 metais.  

4. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 
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Socialinių paslaugų centras organizuoja ir teikia specialiąsias socialinės priežiūros ir 
socialinės globos paslaugas. Specialiosios priežiūros paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo, pagalbos į namus, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino 
apnakvindinimo, pagalbos globotojams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos. Socialinės globos 
paslaugos: dienos socialinės globos asmens namuose suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo 
amžiaus asmenims. 

4.1. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (socialinė priežiūra socialinę riziką 
patiriančioms šeimoms). 

Įvykus vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai, vadovaujantis Socialinių paslaugų centro 
nuostatais, savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir 
koordinuoti atvejo vadybos procesus Druskininkų savivaldybės teritorijoje, siekiant stiprinti pagalbą 
šeimoms ir vaikams bei labiau orientuojantis į prevenciją, plečiant bendruomenines paslauga, nuo 
2018 m. liepos 1 d. šeimoms taikomas atvejo vadybos procesas. Atvejo vadyba – tai atvejo 
vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą 
organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių 
sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas 
savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. 

Atvejo vadybininkas savo funkcijas pradeda vykdyti kuomet vaikui nustatomas grėsmės lygis, 
atvejo vadybą inicijuoti prašo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos specialistai. Atvejo vadyba gali būti taikoma ir nenustačius grėsmės 
lygio, bet esant poreikiui vaikui ir šeimai gauti kompleksinę pagalbą. Tokiu atveju, prašymus 
inicijuoti atvejo vadybą gali teikti savivaldybės administracija, seniūnija ar kitos organizacijos, 
teikiančios pagalbą vaikui ar šeimai. Atvejo vadybininkas, gavęs prašymą pradėti atvejo vadybą, 
kartu su socialiniu darbuotoju išanalizuoja šeimos situaciją, organizuoja specialistų komandos 
posėdžius, kurių metu sukuriamas pagalbas planas šeimai, įvertinamas paslaugų poreikis. Siekiant 
įvertinti, kaip įgyvendinami pagalbos šeimai tikslai ir uždaviniai, ar pasiekti pagalbos plano tikslai, 
ar buvo numatyti tinkami veiksmai ir priemonės, atvejo vadybininkas nuolat organizuoja pagalbos 
plano peržiūras, įvertina pasiekus tikslus, užbaigia procesą. Per 2018 m. buvo pradėti 66 atvejai. 
Atvejai pradėti dėl įvykusio smurto artimoje aplinkoje, tėvų girtavimo, vaikų nepriežiūros, vaikų 
netinkamo elgesio mokykloje ir visuomenėje, dėl nuolatinės globos svarstymo, dėl pagalbos šeimai, 
mirus vienam iš maitintojų. Iš jų 15 atvejų buvo užbaigti, nes šeima bendravo, bendradarbiavo, įvykdė 
pagalbos planą, vaikams šeimoje grėsmės nebeliko, todėl atvejo vadybos taikyti buvo netikslinga. 
Kiti atvejai toliau tęsiami.  

2018 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas gavo 68 šeimos, auginančios 
119  nepilnamečius vaikus. Iki 2018 m. liepos 1 d. paslaugas teikė 5 socialinės darbuotojos, iš jų trys 
dirbo Druskininkų mieste, po vieną Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijose. Vėliau 1 socialinę darbuotoją 
perkėlus dirbti į atvejo vadybininko pareigas, paslaugas šeimoms teikė 4 socialinės darbuotojos. 

2018 m. viena socialinė darbuotoja vidutiniškai dirbo su 13 socialinę riziką patiriančių šeimų. 
Socialinės darbuotojos socialinės priežiūros paslaugas teikė šeimos namuose, susitikdamos su jomis 
savo darbo vietoje, kitoje įstaigoje ar organizacijoje, padėdamos šeimai spręsti jos problemas. 
Socialinės darbuotojos su šeima dirbo pagal atvejo vadybos posėdžių metu sukurtą pagalbos planą, 
kuriame iškelti uždaviniai, įpareigojo ir įgalino šeimą imtis konkrečių veiksmų, gerinančių šeimos 
gyvenimo sąlygas, užtikrinančių vaikų poreikių tenkinimą, sudarančių sąlygas vaikams saugiai augti 
ir vystytis namuose, gerinančių šeimos narių tarpusavio santykius ir bendravimą. Minėtame pagalbos 
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plane numatomi ne tik šeimos, bet ir socialinio darbuotojo, kitų specialistų įsipareigojimai padėti 
šeimai įgyvendinti iškeltus uždaviniu. Kas kelis mėnesius vykdomos pagalbos plano peržiūros, kurių 
metu susirinkę specialistai kartu su šeima peržvelgia, kaip vykdomas pagalbos planas, esant reikalui 
planas papildomas naujais tikslais ir uždaviniais. Dažniausiai šeimose vyrauja ne viena problema, o 
keletas, pvz., piktnaudžiavimas alkoholiu, konfliktai, fizinis bei psichologinis smurtas šeimoje, vaikų 
nepriežiūra, gaunamų išmokų panaudojimas ne pagal paskirtį, nedarbas, įsiskolinimai už būstą, 
skyrybos, kurių metu taikiai  nepavyksta išspręsti vaikų priežiūros klausimus, psichologinės krizės ir 
pan. Dirbant su šeimomis taikytas komandinis darbas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, 
įstaigomis bei organizacijomis. Nuolat palaikomas ryšys su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojais, ugdymo įstaigų 
socialiniais pedagogais, policijos pareigūnais, Kauno apygardos probacijos tarnybos Druskininkų 
skyriaus specialistais, sveikatos priežiūros įstaigų specialistais ir kt. 

Atkreiptinas dėmesys, jog socialiniams darbuotojams, lankantis sunkumus patiriančiose 
šeimose, nuolat kyla grėsmė jų fiziniam saugumui, kuomet bendraujama su alkoholį ar kitas 
psichotropines medžiagas vartojančiais asmenimis, su psichikos negalią turinčiais asmenimis, kurie 
nereguliariai vartoja gydytojo paskirtus vaistus ir jų elgesys yra neprognozuojamas.  

4.2. Pagalbos į namus paslaugos 

Socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos padeda asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, 
kuo ilgiau išlaikyti socialinius įgūdžius, savarankiškumą savo įprastoje aplinkoje ir suteikia galimybę 
neatitrūkti nuo visuomenės gyvenimo. Pagalbos į namus paslaugas teikia lankomosios priežiūros 
darbuotojai (6,5 etato), turintys vidutiniškai po 15 paslaugų gavėjų. Palyginus asmenų, gavusių 
pagalbos į namus paslaugas, 2017 metais ir 2018 metais, skaičius nepakito. Jas gavo 90 paslaugų 
gavėjų.  

Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų 
poreikio vertinimo, kurį atlieka socialinis darbuotojas apsilankęs asmens namuose. Teikiama pagalba 
sprendžiant įvairias asmens problemas: teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, 
mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, palydint ir pavežant į sveikatos priežiūros įstaigas, 
organizuojant maitinimą, asmens higienos paslaugas, tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo 
aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). Pagalbos į namus skyriaus darbuotojams dažnai tenka 
reaguoti į nenumatytus atvejus: triukšmaujančius, nesutariančius tarpusavyje artimuosius, 
piktnaudžiaujančius alkoholiu, skriaudžiančius savo artimuosius, turinčius psichikos sutrikimų, 
kviesti greitosios pagalbos, ugniagesių-gelbėtojų komandas, tarpininkauti suteikiant medicininę 
pagalbą. Šio skyriaus darbuotojai dažnai būna vieni iš nedaugelio, kurie artimai bendrauja ir rūpinasi 
vienišais senyvo amžiaus žmonėmis, pastebi jų negalavimus, praskaidrina jų kasdienybę ar 
pasveikina švenčių proga.  

4.3. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose ir laikinas apnakvindinimas 

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Viečiūnų ir Leipalingio skyriai teikia 
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas. Tai namų aplinkos sąlygų ir reikalingų 
paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, 
sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Savarankiškų namų 
gyventojai, iš dalies padedant skyrių vedėjams, patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už 
komunalines paslaugas, apsiperka). 
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Leipalingio savarankiško gyvenimo namuose 2018 m. pradžioje gyveno 29 asmenys, iš jų 1 
asmuo mirė, 2 asmenys išvyko. 2018 metų gruodžio mėnesį pabaigoje apgyvendinimo savarankiško 
gyvenimo namuose paslaugos buvo teikiamos 26 asmenims, iš jų 9 asmenys gyveno konteineriniuose 
nameliuose. Buvo tarpininkauta teikiant priklausomybių ligų gydymą: 2 savarankiškų namų 
gyventojams taikytas medikamentinis gydymas, 1 asmuo gydėsi Respublikiniame priklausomybės 
ligų centre pagal Minesotos programą. 

Viečiūnų savarankiško gyvenimo namuose 2018 metų pradžioje gyveno 27 asmenys, iš jų 2 
išvyko gyventi į senelių globos namus ,,Smiltelė“, esančius Prienų rajone. Vyko priklausomybių ligų 
gydymas: 3 asmenims buvo taikytas medikamentinis gydymas, 1 asmuo gydėsi Respublikiniame 
priklausomybės ligų centre. 

4.4. Pagalba globotojams (rūpintojams) ir įvaikintojams 

Nuo 2018 m. liepos 1 d. Lietuvoje įgyvendinant institucinės globos pertvarkos projektą, 
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre pradėjo veikti globos centras. Globos centre 
dirba socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas ir 2 atestuoti socialiniai 
darbuotojai. 

2 pav. Naujos globos centro patalpos 

Pagrindinis globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams bei 
budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, 
ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė 
ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.  

Globos centro darbuotojai paslaugas teikia ne pagal globos nustatymo vietą, o pagal faktiškai 
globėjo (rūpintojo) gyvenamąją vietą.  

2018 metų gruodžio mėnesio duomenimis Druskininkų savivaldybėje gyveno 28 globėjų 
šeimos, kuriuose augo 32 globojami vaikai. Iš jų 5 laikinosios globos, o visos likusios – nuolatinės 
globos.  

Globos centre dirbantys specialistai teikė konsultavimo ir informavimo paslaugas globėjų 
šeimoms, bei jų globojamiems vaikams. Globos centre paslaugos teikiamos ir asmenims, siekiantiems 
tapti globėjais ar įtėviais. Iš viso šių paslaugų per 2018 m. buvo suteikta 588 kartus.  

Viena iš globos centro funkcijų – būsimų globėjų ar įtėviu mokymai pagal Globėjų 
(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir 
konsultavimo programą (GIMK) patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 
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prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pagal šią programą 2018 metais buvo paruoštos 3 
grupės būsimų globėjų ir įtėvių. Visi 12 asmenų įgijo teisę tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais. Po 
mokymų, trys šeimos globoja (rūpina) 4 vaikus, likusius be tėvų globos.  

Buvo suorganizuoti 5 savitarpio pagalbos grupės susitikimai, jose dalyvavo 40 asmenų. 
Susitikimų metu esami ir būsimi globėjai (rūpintojai) dalinosi asmenine patirtimi, rūpimais 
klausimais, sprendė iškilusias programas. Organizuojami bendri susitikimai su globėjais (rūpintojais) 
ir jų šeimos nariais, globojamais (rūpinamais) vaikais. Kalėdų proga buvo atidarytos kalėdinių 
atvirukų dirbtuvės.  
 

 
3 pav. Kalėdinių atvirukų dirbtuvės 

Globos centro specialistai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su kitų savivaldybių 
tarnybomis ir jų specialistais, globėjais (rūpintojais). Keičiamasi informacija apie galimus globoti 
(rūpinti) vaikus, dalinamasi metodine medžiaga, patirtimi. Savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius 
specialistai tobulino mokymuose, seminaruose, konferencijose.  

 2018 m. buvo sukurtas ir platinamas plakatas, siekiant surasti kuo daugiau žmonių, galinčių 
globoti vaikus. Informacija apie globos centro veiklą skelbiama ir viešinama Socialinių paslaugų 
centro internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, įvairių įstaigų ir organizacijų informaciniuose 
stenduose. Apie globos centro veiklą ir globėjų paiešką buvo skelbiama savaitraštyje „Mano 
Druskininkai“. 

4 pav. Globos centro plakatas ir kvietimas socialinėje erdvėje 
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Savivaldos šventėje buvo pristatyta globos centro veikla ir paslaugos miesto bendruomenei ir 
miesto svečiams, buvo pristatomos globos viešinimo priemonės: stendas, lankstinukai, suvenyrai. 

5 pav. Globos viešinimas Savivaldos šventėje 

5. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS 

 
Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmens namuose. Socialinės globos teikimo 
trukmė priklauso nuo asmenų poreikio paslaugoms. 

5.1. Dienos socialinė globa asmens namuose 

Socialinių paslaugų centras teikia dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas. 
Asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu 
jo namuose. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 2014 m. liepos 31 d. Centrui išdavė licenciją socialinei globai teikti Nr. L000000182, 
suteikiančią teisę teikti socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus 
asmenims namuose. Apie tai plačiau skaityti 7.1. Projektas ,,Integralios pagalbos teikimas 
Druskininkų savivaldybėje.  

2018 m. gegužės 24 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos Centrui išdavė Licenciją socialinei globai teikti  Nr. L000000772, suteikiančią 
teisę socialinę globą teikti vaikams su sunkia negalia. 

6. KITA VEIKLA 

6.1. Savanoriai 

Socialinių paslaugų centras yra savanorius priimanti organizacija, organizuojanti savanorišką 
veiklą, numačiusi gaires ir prioritetus tolesniam jaunimo savanorius priimančios organizacijos 
mokymuisi ir tobulėjimui. Prieš metus suteikta akreditacija rodo, kad turime jaunimo savanorius 
priimančios organizacijos potencialą ir esame pasirengę organizuoti savanorystę, kad galime suteikti 
pradinę informaciją organizacijai apie savanorių priėmimą, patarti ir konsultuoti rūpimais klausimais, 
susijusiais su savanorystės organizavimu, galime užtikrinti jaunimo savanorius priimančios 
organizacijos veiklos kokybę.  

2018 metais Socialinių paslaugų centre savanoriavo 5 savanoriai. 
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6.2. Pagalbos pinigų mokėjimo vykdymas 

Socialinių paslaugų centras, vadovaudamasis Druskininkų savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyriaus sprendimais, vykdo pagalbos pinigų mokėjimą vaikus prižiūrinčioms ar 
juos globojančioms šeimoms. Pagalbos pinigai mokami šiais atvejais: 

 vaikus globojančiai šeimai (socialiniam globėjui) ir budinčiam globotojui, už vaikų priežiūrą 
ar globą (rūpybą). Skiriamų pagalbos pinigų suma vaikus globojančiai šeimai (socialiniam globėjui) 
ir budinčiam globotojui diferencijuojama atsižvelgiant į vaikus globojančioje šeimoje globojamų 
(rūpinamų) ar prižiūrimų, budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo 
sutartyje su globos centru įsipareigojamų vienu metu prižiūrėti vaikų skaičių ir amžių. Pagalbos 
pinigų suma: už vieną vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą 
(įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal 
bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 
metai, − 3 bazinių socialinių išmokų (toliau − BSI) dydžiai per mėnesį, už du vaikus – 5 BSI dydžiai 
per mėnesį, už tris ir daugiau vaikų – 8 BSI dydžiai per mėnesį. Už kiekvieną prižiūrimą ar globojamą 
(rūpinamą) vaiką iki 3 metų pagalbos pinigų suma didinama papildomai 1 BSI dydžiu per mėnesį; 

 asmeniui (šeimai), kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą yra 
veiksmingiau organizuoti pinigais: 

- kai socialinių paslaugų poreikis nustatytas bendrosioms paslaugoms – iki 1 BSI dydžio 
per mėnesį; 

-.kai socialinių paslaugų poreikis nustatytas socialinės priežiūros paslaugoms – iki 4 BSI 
dydžių per mėnesį. 

2016 m. pagalbos pinigų mokėjimas vykdytas 4 asmenims, išmokant 3373,61 eurų sumą. 
2017 m. pagalbos pinigų mokėjimas vykdytas 36 asmenims, išmokant 6867,36 eurų sumą. 
2018 m. pagalbos pinigų mokėjimas vykdytas 34 asmenims, išmokant 53915,72 eurų sumą. 

7. PROJEKTINĖ VEIKLA 

7.1. Projektas ,,Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ 

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras jau antrus metus vykdo projektą 
„Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Projektas finansuojamas 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-418 „Integrali pagalba į 
namus“. 

Per 2018 m. integralios pagalbos paslaugas gavo 24 paslaugų gavėjai: 17 moterų (senyvo 
amžiaus) ir 7 vyrai (4 senyvo ir 3 suaugę asmenys su negalia), kurių vyriausiam 97-eri, jauniausiam 
– 37-eri metai. 

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose) paslaugos 
teikiamos komandiniu principu: socialinis darbuotojas, lankomosios priežiūros darbuotojai, 
slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai.  

Senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims teikiama visokeriopa pagalba – rūpinamasi 
maitinimu, asmens higiena, buitimi, atliekama pragulų priežiūra ir profilaktika, injekcijos, stebima 
bendra sveikatos būklė, konsultuojami paslaugų gavėjų artimieji. 
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6 pav. Integralios pagalbos gavėjos 

 

 Centro darbuotojai klientų namuose yra ypač laukiami. Juk be gyvybiškai svarbių fizinių 
poreikių, žmonėms reikalingas bendravimas, nes dažną jų slegia vienatvė. 2018 m. kovo 8-oji Moters 
dienos proga buvo pasveikintos visos integralios pagalbos paslaugų gavėjos. Jos labai džiaugėsi tokiu 
netikėtu apsilankymu jų namuose. Pasveikintų moterų nuostaba, nuoširdi šypsena parodė, kad įteiktas 
gėlės žiedas reiškia labai daug. 

Asmuo, kuriam teikiama integrali pagalba (dienos socialinės globos ir slaugos asmens 
namuose), moka tik už globos paslaugas. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas 
atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Slaugos paslaugų teikimas 100 procentų finansuojamas iš 
ES struktūrinių fondų lėšų. Slaugos paslaugos, artimųjų konsultavimas teikiamas nemokamai. 

Socialinių ir slaugos darbuotojų bendras teikiamos paslaugos paketas palengvina asmenų su 
negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerina gyvenimo kokybę bei suteikia šeimos nariams galimybę 
tinkamai pasirūpinti slaugomais asmenimis. Integralios pagalbos dėka šeimos nariams suteikiama 
galimybė neprarasti ir neatsisakyti visuomeninio gyvenimo, darbo, suderinti šeimos ir darbo 
įsipareigojimus. Projektas prisideda prie socialinių problemų sprendimo, mūsų bendruomenės narių 
gyvenimo kokybės užtikrinimo. 

7.2. Projektas ,,Vaikų svajonės“ 

Nuo 2011 metų Centras dalyvauja projekte „Vaikų svajonės“, siekdamas išpildyti 
sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones, padrąsinti vaikus tikėti savo 
svajonėmis ir jų siekti, taip suteikiama galimybė vaikų svajonėms būti išgirstoms ir pastebėtoms, o 
geraširdžiams ir socialiai atsakingiems žmonėms – prisidėti prie pilietiškos ir neabejingos 
visuomenės kūrimo. 

2018 metais socialiniai darbuotojai turėjo galimybę apsispręsti dėl savanoriško dalyvavimo 
projekte. 3 socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, ir savarankiško gyvenimo namų socialinis 
darbuotojas surinko duomenis apie vaikų svajones ir jas paskelbė projekto iniciatorių sukurtame 
interneto puslapyje www.vaikusvajones.lt. 

2018 metais buvo išpildyta 61 Druskininkų savivaldybėje gyvenančio vaiko svajonė: Vaikams 
padovanota šilta avalynė, stalo žaidimai, žaislai, laisvalaikio prekės (riedučiai, riedlentės, paspirtukai, 
krepšinio/futbolo kamuoliai), lietuvių-anglų kalbos žodynai, knygos, patalynės komplektai, pagalvės 
ir antklodės. Svajones pildė žmonės iš Norvegijos, Lietuvos, Vilniaus mieste registruotos įmonės. 
Šiais metais buvo išpildytos visos vaikų svajonės. Dovanos perduotos per socialinį darbuotoją, 
įteiktos asmeniškai. 
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7.3. Projektas ,,Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centras (DUC)“ 

 

7 pav. Vaikų dienos centrų veikla 

 
Centras 2018 metais įgyvendino programos ,,Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos 

politikos įgyvendinimo“ priemonę ,,Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant 
nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų šeimoms“. Su Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. kovo 5 d. pasirašius 
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį ir gavus 12 900 Eur finansavimą (mitybai - 10904 Eur, 
kitoms prekėms 1307 Eur, paslaugoms 700 eurų) vyko tęstinis vaikų ir paauglių dienos užimtumo 
centro projektas Druskininkuose, Viečiūnų ir Leipalingio miesteliuose. Centrą lankė 40 vaikų ir 
paauglių, iš jų 13 Leipalingyje, 12 Viečiūnuose, 15 Druskininkų vaikų užimtumo centre. 

Projekto tikslas – sėkmingas vaiko adaptavimasis šeimoje ir visuomenėje. Savanoriai ugdė 
vaikų socialinius įgūdžius, skatino savarankiškumą ir atsakingumą už savo veiksmus ir žodžius, 
gebėjimus kūrybinėse ir darbinėse veiklose, motyvavo siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavino 
fizinę kultūrą, asmens higienos įpročius. Pagerėjo lankančių DUC vaikų elgesio rodikliai, santykiai 
šeimose tarp tėvų ir vaikų, vaikų santykiai su bendraamžiais, formavosi ir augo motyvacija mokytis, 
siekti tikslų. DUC veikla – tai projektinė veikla, kuri vykdo projektinių priemonių (veiklų) 
įgyvendinimo planą, kuriame yra numatyti tikslai, uždaviniai, detalizuotos veiklos, nurodytos 
planuojamos veiklos vykdymo datos, nurodyti atsakingi asmenys ir pateikiami vertinimo rodikliai, 
planuojami rezultatai (kokybiniai ir kiekybiniai). DUC vaikai dalyvavo ir kitose, nei projekte 
numatytose, veiklose.  

7.4. Projektas ,, Alkoholio prevencija ir gydymo paslaugų prieinamumas“ 

Nuo 2018 m. vasario 15 d. Socialinių paslaugų centras įgyvendino Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuotą projektą ,,Alkoholio prevencija ir 
gydymo paslaugų prieinamumas“, kuriuo informavo, įtraukė bendruomenę į projekto įgyvendinimą, 
plėtojo savivaldybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės bendradarbiavimą, 
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skleidė vertybines sveiko gyvenimo būdo nuostatas bei suteikė kompleksinę pagalbą asmenims, 
nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo ir jų šeimoms.  

Projekto metu vyko 4 valandų mokymai „Socialinių darbuotojų, kaip aktyvių narių ir medikų 
komandos funkcijos, įgalinant pacientą ir jo šeimos narius“, skirti seniūnijų ir socialinių paslaugų 
centro socialiniams darbuotojams. Projekto metu Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų 
centras kartu su Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru organizavo akciją „Kartu mes 
galime daugiau“. Akcijoje dalyvavo Druskininkų savivaldybės atstovai, socialiniai darbuotojai, 
projekto dalyviai 
Projekto metu Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras kartu su Druskininkų 
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru organizavo akciją „Kartu mes galime daugiau“. Akcijoje 
dalyvavo Druskininkų savivaldybės atstovai, socialiniai darbuotojai, projekto dalyviai.  

 

8 pav. Akcija ,,Kartu mes galime daugiau“ 

 
2018 metais projektas buvo įgyvendintas sėkmingai. Kompleksinė pagalba buvo suteikta 36 

asmenims, iš jų 24 asmenims taikytas medikamentinis gydymas, 1 asmuo gydytas Respublikiniame 
priklausomybės ligų reabilitacijos centre, 2 asmenys gydėsi pagal „Minesotos“ programą 
Respublikiniame priklausomybės ligų centro Vilniaus filiale ir 9 asmenims buvo taikytas gydymo 
kursas Respublikiniame priklausomybės ligų centro Vilniaus filiale, trukęs ilgiau nei dvi savaites. 

2019 m. sausio 30 d. projektas ,,Alkoholio prevencija ir gydymo paslaugų prieinamumas“ 
pristatytas renginyje  „Viena savivaldybė. Vieni namai. Viena sveikata.“ 

 
                        9 pav. Renginys ,,Viena savivaldybė. Vieni namai. Viena sveikata“ 

7.5. Projektas ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ 

Visus metus vyko dalyvavimas projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant 
EQUASS kokybės sistemą“, kurio tikslas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos įdiegimas 
įstaigoje, siekiant įsigyti EQUASS Assurance sertifikatą, teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo paslaugą. 

Socialinių paslaugų centrui svarbu, kad teikiamos socialinės paslaugos būtų efektyvios, 
rezultatyvios ir kompleksiškos. Centras suformavo vieningą, suprantamą ir aiškų socialinių paslaugų 
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kokybės suvokimą, iškėlė socialinio darbo tikslus, taikė tinkamus metodus ir priemones, vyko 
nuolatinis socialinių darbuotojų žinių gilinimas ir kompetencijų ugdymas, paremtas kokybės kultūros 
stiprinimu. Diegiant EQUASS kokybės sistemą 2018 m. lapkričio 22 d. buvo atliktas vidinis auditas. 
Centras įsivertino savo įstaigos socialinę paslaugą, diegs įgyvendinimą. Pagrindinės priežastys, 
lemiančios EQUASS kokybės sistemos diegimo poreikį yra Centro siekis tobulėti, išlikti kūrybiškais, 
dinamiškais, patraukliais, vertais pasitikėjimo, gebančiais priimti šių dienų iššūkius. Socialinis darbas 
tapo efektyvesnis, nuoseklesnis ir vieningesnis, kas sustiprino įstaigos darbuotojų požiūrį į teikiamų 
paslaugų kokybę. Tinkamas darbas, orientacija į rezultatą, socialinių paslaugų gavėjų įsitraukimas į 
problemų sprendimą ir socialinių paslaugų gavėjų įgalinimas keistis, pagerino jų gyvenimo kokybę. 
2019 m. balandžio mėnesį planuojamas išorinis auditas, priimsiantis sprendimą dėl  EQUASS 
kokybės sistemos įdiegimo. Socialinių paslaugų centras, įsidiegęs EQUASS kokybės sistemą, vykdys 
veiklos sklaidą ir dalinsis patirtimi su kitoms Druskininkų savivaldybės įstaigoms, nevyriausybinėms 
organizacijoms. 

8. CENTRO ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 
Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-125 ,,Dėl 

Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-86 ,,Dėl Druskininkų 
savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo” pakeitimo” buvo 
patvirtinti 37 Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro etatai. Socialinių paslaugų centre 
iki 2018 m. liepos 1 d. dirbo 34 darbuotojai (33 etatai). Lyginant su 2017 metais, dirbančiųjų skaičius 
padidėjo 5 darbuotojais (5 etatais). Savivaldybei prisidėjus prie ES struktūrinių fondų finansuojamo 
projekto ,,Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ (Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-
418-04-0011) vykdytojų darbo užmokesčio, buvo reikalingi papildomi etatai slaugytojui ir 4 
slaugytojo padėjėjams. 

Administracijoje: direktorius – 1 etatas, direktoriaus pavaduotojas – 1 etatas, vyr. 
finansininkas – 1 etatas, specialistas – 2 etatai, vairuotojas – lankomosios priežiūros darbuotojas – 1 
etatas. Nuo 2018 m. sausio mėnesio 0,5 etatu konsultuoja ir paslaugas teikia psichologas. 

Pagalbos į namus skyriuje dirba: socialinis darbuotojas – 1 etatas, lankomosios priežiūros 
darbuotojai – 6 etatai. 

Įvyko specialistų, teikiančių paslaugas šeimoms pokyčių. Socialines paslaugas šeimoms teikia 
2 atvejo vadybininkai ir 4 socialinės darbuotojos darbui su šeimomis. Integraliąją pagalbą teikia: 
socialinė darbuotoja 1 etatas, lankomosios priežiūros darbuotojai – 7 etatai, bendrosios praktikos 
slaugytoja – 0,6 etato, slaugytojo padėjėjai – 4 etatai. Viečiūnų skyriaus vedėja (nuo 2018-10-15 
socialinis darbuotojas) – 1 etatas, Leipalingio skyriaus vedėja – 1 etatas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 pav. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro kolektyvas 
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Nuo 2018 m. liepos 1 d. paslaugas globėjams, rūpintojams ir įtėviams teikia globos centras: 

socialinis darbuotojas – 1 etatas ir Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo atestuotas 
socialinis darbuotojas – 1 etatas. 

Socialinių paslaugų centro 16 darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 7 iš jų 
suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis. Visi socialiniai darbuotojai turi socialinį išsilavinimą. 
Aukštąjį neuniversitetinį – 1, aukštesnįjį – 7 darbuotojai, profesinį bakalaurą – 3, profesinį techninį, 
vidurinį išsivalinimą – 7 darbuotojai. 

 
9. CENTRO DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS 

 
Socialinių paslaugų centro darbuotojai nuolat tobulina kompetencijas ir kelia kvalifikaciją. 

Seminaruose ir mokymuose dalyvavo 28 darbuotojai, kvalifikacija kelta 899 valandą. Iš jų: 

 ,,Gerontologijos įvadas“ – 13 darbuotojų (156 val.); 

 ,,Vyresnio amžiaus žmonių priežiūra“ – 3 darbuotojai (24 val.); 

 ,,Smurto randai: pagalba specialistams atpažįstant bei dirbant su smurtinių nusikaltimų 
aukomis“ – 8 darbuotojai (64 val.); 

 Reagavimo į savižudybių riziką algoritmo diegimas“ – 8 darbuotojai (64 val.); 

 ,,Streso valdymo metodai ir būdai“ – 11 darbuotojų (165 val.); 

 Supervizijos socialiniams darbuotojams – 11 darbuotojų (152 val.); 

 ,,Vaiko teisių apsaugos reforma: kaip ji atitinka vaiko ir šeimų poreikius?“ – 5 darbuotojai 
(30 val.); 

 GIMK atestuotiems socialiniams darbuotojams – 4 darbuotojai (128 val.); 

 ,,Autistic Spectrum Disorders: support for the families and network“ – 8 darbuotojai (24 
val.); 

 ,,Kokybiška atvejo vadyba teikiant paslaugas vaikams ir jų šeimoms (globėjams, 
rūpintojams)“ – 1 darbuotojas (16 val.); 

 ,,Sokrato metodo taikymo galimybės profesinėje veikloje“ – 1 darbuotojas (16 val.); 

 ,,Vaikas jau yra žmogus“ – 2 darbuotojai (6 val.); 

 ,,Teisės aktų, kurie aktualūs viešojo sektoriaus subjektų buhalteriams, pasikeitimai per 2018-
2019 metus“ – 1 darbuotojas (8 val.); 

 ,,Bendradarbiavimas komandoje“ – 1 darbuotojas (8 val.); 

 ,,Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais 
asmenimis“ – 1 darbuotojas (8 val.); 

 ,,Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2018 m.“ – 1 darbuotojas (8 val.); 

 ,,Priklausomybių kompleksinis gydymas ir pacientų motyvavimas“ – 1 darbuotojas (5 val.); 

 3-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija – 1 darbuotojas (8 val.); 

 Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija – 1 darbuotojas (9 val.) 
Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2018 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V1-359 ,,Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo“, 2018 m. 
rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V1-480 ,,Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo“, 2018 m. rugsėjo 4 d. 
įsakymu Nr. V1-444 ,,Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo“ trims darbuotojams suteikta vyresniojo 
socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija, o 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V1-371 ,,Dėl 
kvalifikacinės klasės suteikimo“ vienam darbuotojui sutiekta socialinio darbuotojo kvalifikacinė 
klasė. 
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10. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 
2018 metais Socialinių paslaugų centras vykdė 11 priemonių: 
1. Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas. 
2. Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas (pajamos už paslaugas (SL).  
3. Socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos 

šeimoms. 
4. Socialinės paslaugos – dienos socialinė globa asmenims su sunkia negalia. 
5. Globos centro paslaugos 
6. Socialinės paslaugos – pagalbos pinigai vaikus globojančioms šeimoms.  
7. Globėjų  ir įtėvių rengimo programa – lėšos Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymui ir 

konsultavimui (GIMK). 
8. Kalėdinių renginių organizavimas. 
9. Projektas „Alkoholio prevencija ir gydymo paslaugų kokybės gerinimas Druskininkų 

savivaldybėje“. 
10. Projektas „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. 
11. Projektas „Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centras“. 
2018 metais Socialinių paslaugų centro veikla buvo finansuojama iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšų. 2018 metais Socialinių 
paslaugų centras gavo ir panaudojo 437,8 tūkst. Eur asignavimų, iš jų 303,0 tūkst. Eur savivaldybės 
biudžeto lėšos, 134,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos. 

Projektui „Alkoholio prevencija ir gydymo paslaugų kokybės gerinimas Druskininkų 
savivaldybėje“  iš savivaldybės biudžeto skirta 2,1 tūkst. Eur.  

Projekto „Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centras“ veiklai vykdyti iš valstybės biudžeto 
skirta 12,9 tūkst. Eur.  

Projektui „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ vykdyti skirta 38,8 tūkst. 
Eur. iš ES struktūrinių fondų lėšų. 

2018 m., palyginus su 2017 m., Centro lėšos padidėjo  97,0 tūkst. Eur lėšų (arba 24,58 proc.). 
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10.1. Asignavimai priemonėms 

 
Eil.  
Nr. 

 
Asignavimai priemonėms 

 
2017 
m. 

 

 
2018 
m. 

 
Pokytis 
tūkst. 
EUR 

 Iš viso: 394,6 491,6 97,0 
 Iš jų:    
1. Druskininkų socialinių paslaugų centro  veiklos vykdymas 170,8 201,3 +30,5 
2.  Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas (pa                         

jamos už paslaugas) 
22,8 25,8 +3,0 

3. Socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas socialinės rizikos šeimoms priemonė (VDF) 

51,5 68,0 +16,5 

4. Dienos socialinės globos asmenims su sunkia negalia 
priemonė (VDF) 

51,3 66,8 +15,5 

5. Socialinės paslaugos – pagalbos pinigais teikimas vaikus 
globojančiai šeimai priemonė 

6,7 53,9 +47,2 

6. Globos centro paslaugos 0,0 5,3 +5,3 

7. GIMK programa 12,0 12,4 +0,4 
8. Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti 
3,5  -3,5 

9. Kalėdinė socialinės paramos teikimo priemonė 4,3 4,3 0,0 
10. Integralios pagalbos teikimas Druskininkų 

savivaldybėje(Projektas) 
57,2 38,8 -18,4 

11. Alkoholio prevencija ir gydymo paslaugų kokybės gerinimas 
Druskininkų savivaldybėje(Projektas) 

2,9 2,1 -0,8 

12. Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centras(Projektas) 11,6 12,9 +1,3 
 

10.2. Asignavimų veiklos vykdymas (kasinių išlaidų) palyginimas 2017-2018 metais, tūkst. 
Eur 

Eil. 
Nr. 

Asignavimai  2017 metai, 
tūkst. Eur 

2018 metai, 
tūkst. Eur 

Pokytis +,- 
tūkst. Eur 

 Iš viso: 170,8 201,3 +30,5 
1. Darbo užmokestis 116,9 132,9 +16,0 
2. Sodra 35,7 40,6 +4,9 
3. Paslaugų ir prekių naudojimas iš 

viso: 
14,5 22,7 +8,2 

3.1 Medikamentai (darbuotojų sveikatos 
patikrinimas)  

0,3 0,2 -0,1 

3.1. Ryšių paslaugos 2,2 2,2 0,0 
3.2. Transporto išlaikymas 4,3 6,2 +1,9 
3.3. Apranga ir patalynė 0,0 0,0 0,0 
3.4. Spaudiniai 0,2 0,0 -0,2 
3.5. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 0,5 0,7 +0,2 
3.6. Komandiruotės 0,6 0,3 -0,3 
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3.7. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 
turto nuoma 

0,6 0,6 0,0 

3.8. Materialiojo turto einamasis remontas 0,1 6,6 +6,5 
3.9 Kvalifikacijos kėlimas 0,3 0,3 0,0 
3.10 Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
0,0 1,0 +1,0 

3.11 Komunalinės paslaugos iš jų: 2,1 2,4 +0,3 
3.11.1 Šildymas 0,7 0,5 -0,2 
3.11.2 Elektros energija 0,7 1,0 +0,3 
3.11.3 Vietinė rinkliava 0,4 0,4 0,0 
3.11.4 Vandentiekis ir kanalizacija 0,3 0,5 +0,2 
3.12 Kitos paslaugos  3,3 2,2 -1,1 
4. Socialinė parama iš viso: 3,7 4,7 +1,0 
4.1. Socialinė parama pinigais 3,7 3,7 0,0 
4.2. Darbdavio socialinė parama pinigais 0,0 1,0 +1,0 
5. Turto įsigijimas viso: 0,0 0,4 +0,4 
5.1. Transporto priemonės 0,0 0,0 0,0 
5.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 0,0 0,0 0,0 
5.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,0 0,0 0,0 
5.4. Nematerialusis turtas 0,0 0,4 +0,4 

 
2018 metais biudžeto išlaidų straipsnyje „Darbo užmokestis“ lėšų poreikis padidėjo 16,0 tūkst. 

Eur ir siekė 132,9 tūkst. Eur. Lėšų pokytį lėmė socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio 
didinimas ir papildomų etatų įsteigimas. 
 

 
 

10.3. Pajamos už paslaugas (SL) 
Pagal 2018 metų „Veiklos vykdymas (pajamos už paslaugas)“ priemonę suteikta paslaugų 25,8 

tūkst. Eur sumai, iš jų: už lovų, čiužinių ir kitų techninių priemonių nuomą – 1,5 tūkst. Eur, salės 
nuomą – 0,5 tūkst. Eur, dienos socialinės globos paslaugas – 12,2 tūkst. Eur, pagalbos į namus 
paslaugas – 7,4 tūkst. Eur, transporto paslaugas – 0,2 tūkst. Eur, apgyvendinimo savarankiško 
gyvenimo namuose paslaugas – 1,0 tūkst. Eur. 2018 metais, lyginant su 2017 metais, už suteiktas 
paslaugas gauta 3 tūkst. Eur daugiau. 

 
10.4. „Socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos 

šeimoms“ priemonė 
Eil. 
Nr. 

Asignavimai 2017 metai, 
tūkst. Eur 

2018 metai, 
tūkst. Eur 

Pokytis +,- 
tūkst. Eur 

 Iš viso: 51,5 68,0 +16,5 
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1. Darbo užmokestis 38,7 51,1 +12,4 
2. Sodra 12 15,6 +3,6 
3. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,8 1,3 +0,5 

 
2018 metais biudžeto išlaidų straipsnyje „Darbo užmokestis“ lėšų poreikis padidėjo 12,4 tūkst. 

Eur ir siekė 51,1 tūkst. Eur. Lėšų pokytį lėmė socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio 
didinimas ir papildomų etatų įsteigimas. 

 
10.5. „Socialinės paslaugos – socialinė dienos globos asmenims su sunkia negalia“ 

priemonė 
Eil. 
Nr. 

Asignavimai  
 

2017 metai, 
tūkst. Eur 

2018 metai, 
tūkst. Eur 

Pokytis +,- tūkst. 
Eur 

 
 Iš viso: 51,3 66,8 +15,5 

1. Darbo užmokestis 39,2 51,3 +12,1 
2. Sodra 12,1 15,5 +3,4 

 
2018 metais biudžeto išlaidų straipsnyje „Darbo užmokestis“ lėšų poreikis padidėjo 12,1 tūkst. 

Eur ir siekė 51,3 tūkst. Eur. Lėšų pokytį lėmė socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio 
didinimas. 
 

10.6. „Socialinės paslaugos – pagalbos pinigais teikimas vaikus globojančiai šeimai“ 
priemonė 

Eil. 
Nr. 

Asignavimai 2017 metai 
tūkst. Eur 

2018 metai 
tūkst. Eur 

Pokytis +,-  
tūkst. Eur 

 Iš viso: 6,7 53,9 +47,2 
 

10.7. „Lėšos socialiniams darbuotojams, dirbantiems su globėjais, šeimynų dalyviais, 
įtėviais“ priemonė 

Eil. 
Nr. 

Asignavimai 2017 metai 
tūkst. Eur 

2018 metai 
tūkst. Eur 

Pokytis +,-  
tūkst. Eur 

 Iš viso: 12,0 12,4 +0,4 
 

10.8. Kalėdinė socialinės paramos teikimo priemonė  
Eil. 
Nr. 

Asignavimai 2017 metai, 
tūkst. Eur 

2018 metai, 
tūkst. Eur. 

Pokytis +,-  
tūkst. Eur 

 Iš viso: 4,3 4,3 0 
 

10.9. Finansų apskaita 
 

2018 metais Socialinių paslaugų centro buhalterinė apskaita buvo tvarkoma vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės 
standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka, Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo 
sąskaitų plano patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais ir jų pakeitimais. 
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11. ĮSTAIGOS VEIKLOS PROGNOZĖS 
 

2019 metais Socialinių paslaugų centras, vykdydamas įstaigos nuostatuose apibrėžtas 
funkcijas: 

1. Teiks Integralios pagalbos paslaugas, tinkamai įgyvendindamas projektą Nr. 08.4.1-ESFA-
V-418-04-0011 „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ (156 000,00 Eur). 

2. Vykdys Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos įdiegimą įstaigoje, siekiant įsigyti 
EQUASS Assurance sertifikatą, teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą. 

3. Vykdys prevencinį darbą su priklausomybės problemų turinčiais asmenimis bei šeimomis, 
vykdydami tęstinį Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
finansuotą projektą ,,Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo paslaugų prieinamumas“ (2100 Eur). 

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

5. Globos centras plės paslaugas šeimoms, globojančioms ar norinčioms globoti, įsivaikinti 
vaikus, vykdys mokymus. 

6. Vykdys  VšĮ “Tėviškės namai” vykdomo projekto pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programos priemonę “54+” projekto partnerio įsipareigojimus. 
Įgyvendinus projektą tikimasi išplėtoti savanorišką veiklą savivaldybėje, įtraukiant vyresnio amžiaus 
(virš 54 metų) darbingus asmenis, kurie bus konsultuojami, mokomi ir motyvuojami. Sumažės tokių 
asmenų socialinė atskirtis. 

 
 

Direktoriaus pavaduotoja, 
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                                       Žaneta Liutikienė 
 

_______________________ 
 


