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PRITARTA 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-68 

 
 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS  
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
1. BENDROJI INFORMACIJA 

 
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras (toliau – Socialinių paslaugų 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 – direktorė Žaneta Liutikienė. 
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 vizija – būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti 

kokybiškas socialines paslaugas ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas. 
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. 

Uždaviniai: 
1. Teikti kokybiškas bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įstaigoje ir paslaugų 

gavėjų namuose, atsižvelgiant į asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. 
2. Nuolat kelti personalo kompetencijas ir kvalifikaciją. 
3. Vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus. 
4. Vykdyti globos centro funkcijas. 
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 teisės aktų reglamentuota tvarka. 

 
2. PASLAUGŲ GAVĖJAI IR JŲ SKAIČIUS 

 
2019 metais Socialinių paslaugų centre socialines ir kitas paslaugas gavo 4038 Druskininkų 

savivaldybės gyventojai. Lyginant su 2018 metais visų paslaugų gavėjų skaičius padidėjo. 
Socialines paslaugas gavo 2938 asmenys, o kitas paslaugas - 1100 asmenų. Lyginant su 2018 ir 
2017 metais, socialinių paslaugų gavėjų padidėjo 4,03 procento.  

 
3. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLA 

 
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 ir socialinės priežiūros ir globos paslaugos: 
socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos į namus, apgyvendinimo 
savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo, pagalbos globotojams (rūpintojams) ir 
įvaikintojams paslaugos bei dienos socialinės globos asmens namuose suaugusiems asmenims su 
negalia ir senyvo amžiaus asmenims. 

2019 m. į centro darbuotojus dėl informavimo ir konsultavimo paslaugų kreipėsi 4833 (be 
konsultavimo telefonu) asmenys, vidutiniškai apie 19 asmenų per dieną, t. y., 53 proc. daugiau nei 
2018 metais. 
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1 pav. Socialinių paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal teikiamas paslaugas 2017-2019 metais 
 

Transporto paslaugų teikimas 
2019 metais socialinių paslaugų centras transporto paslaugas turimu automobiliu suteikė 143 

gyventojams, tai 33,57 procentų daugiau nei 2018 metais. Pokytį lėmė didesnis transporto paslaugų 
poreikis. Daugiau paslaugų buvo suteikta sunkios formos onkologinėmis ligomis sergantiems 
asmenims, socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, vienišiems senyvo amžiaus 
žmonėms. Dažniausiai asmenys (šeimos) buvo vežami į Vilniaus, Kauno, Alytaus gydymo įstaigas. 
Socialinių paslaugų centro mikroautobusu parvežamos techninės pagalbos priemonės, transportu 
naudojosi socialinės srities darbuotojai savo tiesioginių funkcijų vykdymui. 

Teikiant transporto paslaugas 2019 m. iš paslaugas gavusių asmenų, įvertinus jų finansines 
galimybes, surinkta 434,88 Eur, tai 191,04 Eur daugiau nei 2018 metais.  

 
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas 
2019 metais buvo tęsiamas vienišų, senyvo amžiaus ir neįgaliųjų asmenų asmeninės 

higienos ir priežiūros paslaugų teikimas tam pritaikytose asmens higienos (dušo) patalpose. 2019 
metais šiomis paslaugomis pasinaudojo 125 asmenys, tai 2,4 procento daugiau, nei 2018 metais. 
Skalbimo paslauga suteikta 268 kartus, tai 53,34 procentų daugiau nei 2018 metais.  

 
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis 
Socialinių paslaugų centras, siekdamas padėti kompensuoti asmens savarankiškumą, 

aprūpina techninės pagalbos priemonėmis Druskininkų savivaldybės gyventojus.  
2019 metais buvo išduotos 498 techninės pagalbos priemonės, tai yra 88 priemonėmis 

daugiau nei 2018 metais. 
Socialinių paslaugų centras, 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. 
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2019 metais už lovų ir įvairios kompensacinės technikos nuomą įstaiga gavo 1348,83 Eur, 
lyginant su 2018 metais – 84,6 Eur mažiau. 

Socialinių paslaugų centras nuomoja dvi sales, kuriomis 2019 metais pasinaudojo 24 
organizacijos, tai yra 4 organizacijomis daugiau nei 2018 metais. 2019 metais pagal sudarytą 
grafiką įvyko 1100 renginiai, kuriuose dalyvavo apie 11,5 tūkst. asmenų. Tai 20,45 procentų 
renginių ir 16,09 procentų asmenų daugiau nei 2018 metais.  

 
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir/ar atkūrimas ,,Vaikų ir paauglių dienos 

užimtumo centre (DUC)“ 
2019 m. sausio 21 d. įvyko vaikų dienos centro, įkurto savivaldybės lėšomis, patalpų 

atidarymas. Vaikų dienos centras vaikus pasitiko renovuotose patalpose, naujais baldais, 
kompiuterine ir buitine technika, moderniomis erdvėmis, edukacinėmis priemonėmis. Vaikų dienos 
centre teikiamas socialines paslaugas gavo 16 vaikų. Socialinė darbuotoja ugdė vaikų socialinius 
įgūdžius, skatino savarankiškumą ir atsakingumą, gebėjimus kūrybinėse ir darbinėse veiklose, 
motyvavo siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavino fizinę kultūrą, asmens higienos įpročius. 
Vaikai turėjo galimybę nemokamai maitintis, ilsėtis, ruošti pamokas, užsiimti kūrybinėmis 
veiklomis, žaisti, bendrauti, draugauti. 

Šis vaikų dienos centras 2019 metais buvo pilnai išlaikomas savivaldybės biudžeto lėšomis. 
Viso vaikų dienos centro veiklai vykdyti buvo skirta 10041,70 Eur, iš jų socialinio darbuotojo darbo 
užmokesčiui 5159,21 Eur, socialinio draudimo įmokoms 110,64 Eur, kanceliarinėms prekėms 
136,61 Eur, vaikų maitinimui 4532 Eur, transportui ir internetui 103,24 Eur. 

 

 
2 pav. Vaikų dienos centro atidarymas 

 
Pagalba globotojams (rūpintojams) ir įvaikintojams  
Nuo 2018 m. liepos 1 d. Lietuvoje įgyvendinant institucinės globos pertvarkos projektą, 

Socialinių paslaugų centre pradėjo veikti globos centras. Globos centre dirba socialinis darbuotojas, 
atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas, ir 2 atestuoti socialiniai darbuotojai. 

Užtikrinant visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų 
giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei 
budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, 
įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, buvo suteikta reikalinga konsultacinė, 
psichosocialinė, teisinė ar kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai 
artimoje aplinkoje.  

Globos centro darbuotojai paslaugas teikė ne pagal globos nustatymo vietą, o pagal faktiškai 
globėjo (rūpintojo) gyvenamąją vietą. Paslaugos buvo teikiamos globos centre, apsilankymų 
namuose metu ir/ar elektroninėmis ryšio priemonėmis.  

Per 2019 m. globos centre paslaugas gavo 31 vaikus globojanti šeima. Šeimose buvo 
globojamas (rūpinamas) 41 netekęs tėvų globos vaikas. 

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 šios paslaugos per 2019 m. buvo suteiktos 771 kartą.  
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Globos centras vykdė būsimų globėjų ar įtėvių mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), 
budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir 
konsultavimo programą (GIMK), patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pagal šią programą 2019 metais buvo paruošta 1 
grupė būsimų globėjų ir įtėvių bei 3 asmenys įgijo teisę tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais. Po 
mokymų, dvi šeimos globoja (rūpina) 3 vaikus, likusius be tėvų globos. Taip pat vyko tęstiniai 
mokymai vienai grupei ir vieni specializuoti mokymai asmeniui, ketinančiam tapti budinčiu 
globotoju. Buvo pateiktos trys rekomendacijos asmenims, ketinantiems priimti svečiuotis vaikus 
likusių be tėvų globos, savo namuose.  

Buvo suorganizuotos 4 savitarpio pagalbos grupės, jose dalyvavo 39 asmenys. 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. Kartu buvo piešiamas ateities šeimos portretas, daryti 
darbeliai iš rudenio gėrybių.  

Globos centro specialistai nuolat bendravo ir bendradarbiavo su kitų savivaldybių 
tarnybomis ir jų specialistais, globėjais (rūpintojais), buvo keičiamasi informacija apie galimus 
globoti (rūpinti) vaikus, dalintasi metodine medžiaga, patirtimi. Savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius 
specialistai tobulino mokymuose, seminaruose, konferencijose. 

2019 m. buvo sukurtas Druskininkų globos centro puslapis socialiniame tinkle Facebook, 
jame viešinama globos centro veikla, dalinamasi įvairia informacija, susijusia su 
globa/įvaikinimu/išmokomis.  

 

 
3 pav. Globos centro renginiai 

 
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir/ar atkūrimas (socialinė priežiūra socialinę 

riziką patiriančioms šeimoms) 
Socialinių paslaugų centras teikė socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo 

paslaugas šeimoms, susidūrusioms su sunkumais ir krizėmis, kuriose auga vaikų iki 18 metų. 
Visumą kompleksinių paslaugų bei nuolatinę specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą asmeniui 
(šeimai) teikė 4 socialinės darbuotojos ir 2 atvejo vadybininkės. Per 2019 metus šios kompleksinės 
paslaugos teiktos 74 šeimoms. Tokios paslaugos dažniausiai teikiamos dėl įvykusio smurto artimoje 
aplinkoje, tėvų girtavimo, vaikų nepriežiūros, vaikų netinkamo elgesio mokykloje ir visuomenėje, 
dėl nuolatinės globos svarstymo, dėl susidariusios situacijos šeimoje skyrybų atveju. 2019 m. 45 
šeimose, po suteiktų paslaugų, grėsmės vaikams šeimose nebeliko.  

2019 metais socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslaugas gavo 59 šeimos, 
auginančios 118 nepilnamečių vaikų. Bendrosios socialinės paslaugos buvo teikiamos 6 šeimoms, 
kuriose auga 11 vaikų. Iš viso 288 asmenims buvo suteiktos šios paslaugos. 

Viena socialinė darbuotoja vidutiniškai dirbo su 13 socialinę riziką patiriančių šeimų. 
Socialinės darbuotojos, dirbusios pagal atvejo vadybos posėdžių metu sukurtus darbui su šeima 
pagalbos planus, įpareigojo ir įgalino šeimas imtis konkrečių veiksmų, gerinančių šeimos gyvenimo 
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sąlygas, užtikrinančių vaikų poreikių tenkinimą, sudarančių sąlygas vaikams saugiai augti ir 
vystytis namuose, gerinančių šeimos narių tarpusavio santykius ir bendravimą. Pagalbos planą 
šeimoms padėjo įgyvendinti ne tik socialiniai darbuotojai, bet ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, ugdymo įstaigų 
socialiniai pedagogai, policijos, probacijos tarnybos pareigūnai, sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistai ir kt.  

Dalyvaudami projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės 
sistemą“ siekėme užtikrinti socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančioms šeimoms teikiamų 
paslaugų kokybę bei nuolatinį jos tobulinimą ir gerinimą, suformavome vieningą, suprantamą ir 
aiškų požiūrį į socialinio darbo tikslus, galimus praktiškai taikyti metodus ir priemones. Įstaigoje 
įdiegėme kokybės sistemą EQUASS Assurance (The European Quality in Social Services), o 
gegužės 9 dieną LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir VšĮ Valakupių 
reabilitacijos centro direktorė Tatjana Ulbinienė įteikė Europos reabilitacijos platformos Briuselyje 
trejiems metams išduotą Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikatą (EQUASS Assurance 
sertifikatą), patvirtinantį, kad Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre įdiegta vieninga, 
aiški ir suprantama kokybės sistema. Įsipareigojome, praėjus 12 ir 24 mėnesiams po EQUASS 
Assurance sertifikato suteikimo teikti pažangos ataskaitas. 

 

 
4 pav. EQUASS Assurance sertifikatas 

 
Pagalbos į namus paslaugos 
Pagalbos į namus ar atskiras paslaugas iš pagalbos į namus paslaugų teikė lankomosios 

priežiūros darbuotojai. Šios paslaugos padeda asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, kuo ilgiau 
išlaikyti socialinius įgūdžius, savarankiškumą savo įprastoje aplinkoje ir suteikia galimybę 
neatitrūkti nuo visuomenės gyvenimo. 2019 metais paslaugų gavėjų skaičius nepakito ir išliko toks 
pat kaip ir 2018 metais, tai yra, 90 paslaugų gavėjų.  

 
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose ir laikinas apnakvindinimas 
2019 metais buvo teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos: 

Leipalingio savarankiško gyvenimo namuose 31 asmeniui, Viečiūnų - 25 asmenims. Šios paslaugos 
teikiamos asmenims, kuriems nereikalinga nuolatinė, intensyvi priežiūra. Socialiniai darbuotojai  8 
savarankiško gyvenimo namuose gyvenantiems asmenims teikė tarpininkavimo paslaugas 
organizuojant gydymą nuo priklausomybės ligų.  

 
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 
Socialinių paslaugų centras vykdė Druskininkų savivaldybės deleguotas funkcijas, teikė 

paskirtas socialines paslaugas. Sistemingai vyko bendradarbiavimas su Druskininkų savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistais analizuojant gyventojų grupių socialines 
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problemas, aptariant bendros veiklos ir pagalbos priemones šeimoms, senyvo amžiaus, 
neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

Socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas savo veiklas, nuolat stiprino ryšį su kitų 
institucijų specialistais. Vyko dalykiniai atvejo vadybininkių, socialinių darbuotojų, Druskininkų 
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistų, tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatore. Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus ir Alytaus 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato pareigūnų bei 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistų susitikimai, kurių metu buvo 
aptariami smurto artimoje aplinkoje problematika, priemonės šios problemos įveikai bei pagalbos 
nukentėjusiems ir patiems smurtautojams būdai. Skirtingų tarnybų atstovai dalinosi patirtimi ir 
aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, siekiant skatinti Druskininkų bendruomenę kurti 
saugią aplinką gyventi tiek suaugusiems, tiek vaikams.  

 

 
5 pav. Tarpinstitucinis pasitarimas 

 
Vyko intensyvus bendras darbas su paslaugų gavėjais. Kartu su Lietuvos probacijos 

tarnybos Kauno regiono skyriumi bei Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Druskininkų policijos komisariato pareigūnais kartą per mėnesį buvo lankomos socialinę riziką 
patiriančios šeimos, vykdomas prevencinis darbas, rengiami bendri renginiai, dažnai dalyvaujama 
posėdžiuose, aptariami galimi pagalbos būdai šeimoms, kurioms reikia pagalbos.  

 

 
6 pav. Prevencinis darbas 

 
Teikiant paslaugas šeimoms, vyko bendradarbiavimas su Druskininkų šeimos paramos 

centu, įgyvendinančiu Druskininkų savivaldybės projektą ,,Kompleksinės paslaugos Druskininkų 
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savivaldybės šeimoms“. Socialinių paslaugų gavėjams buvo suteikta galimybė tobulinti tėvystės 
įgūdžius, harmonizuoti šeimos santykius, įveikti bendravimo krizes, dalyvauti psichologų 
konsultacijose, rasti atsakymus į rūpimus klausimus, susijusius su šeima, vaikų auklėjimu, 
paauglystės problemomis. 

Socialinių paslaugų centro specialistai dalyvavo Druskininkų savivaldybės tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatoriaus organizuotuose nepilnamečių elgesio korekcinių programos 
pristatymuose, vaiko gerovės komisijos veikloje, plečiant ir koordinuojant paslaugas šeimoms. 

2019 m. pasirašius bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centru, siekėme bendrų tikslų kompleksinės intensyvios ir neatidėliotinos pagalbos 
suteikimo vaikui ir jo šeimai, nustačius sritis, kuriose pasireiškia socialinės rizikos veiksniai 
šeimoje. 

Tapo glaudesnis bendradarbiavimas į Socialinių paslaugų centro pastatą įsikėlus 
Bendruomenei „Vilties šaltinis“ ir VšĮ „Tėviškės namai“. Pradėtas bendradarbiavimas su 
Bendruomene „Vilties šaltinis“ siekiant bendrų tikslų, organizuojant pagalbą onkologinėmis 
ligomis ir jų šeimų nariams. Bendras darbas su VšĮ „Tėviškės namai“ suteikė galimybę pasikeisti 
informacija ir patirtimi, dalyvauti bendruose savanorystės ir pagalbos atskiroms pažeidžiamoms 
visuomenės grupėms skatinančiuose projektuose. 

Socialinių paslaugų centras suteikė patalpas Druskininkų visuomenės sveikatos biuro 
priklausomybių specialistui konsultacijoms žalingų įpročių turintiems Druskininkų savivaldybės 
gyventojams ir jų šeimų nariams. 

 
Pagalbos pinigų mokėjimo vykdymas  
Socialinių paslaugų centras, vykdydamas Druskininkų savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus sprendimus, mokėjo pagalbos pinigus vaikus globojančioms šeimoms 
ir asmenims (šeimai) kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą yra veiksmingiau 
organizuoti pinigais.  

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. 
2019 m. pagalbos pinigų mokėjimas vykdytas 33 asmenims, išmokant 51513,86 eurų sumą. 
 
Gautos paramos pagamintu maistu dalinimas 
2019 m. gruodžio 3 d., pasirašę Paramos ir bendradarbiavimo sutartį su Labdaros paramos 

fondu ,,Masto bankas“, pradėjome vykdyti paramą pagamintu maistu. Savivaldybės tarybos nariui 
Liudui Vaisietai inicijavus bei suderinus veiksmus su savivaldybės administracija per paskutinįjį 
praeitų metų mėnesį iš UAB ,,Eglės sanatorija“ gauta 368 kilogramus pagaminto maisto. Tarybos 
narys pats savo automobiliu į Leipalingio ir Viečiūnų savarankiško gyvenimo namus maistą 
pristatydavo, o Socialinių paslaugų centro darbuotojai jį išdalindavo. Paslaugą gavo 112 sunkioje 
materialinėje padėtyje esančių asmenų. 

 

 
7 pav. Maisto dalinimas 
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Asmens veiklos ir gebėjimų vertinimas 
Nuo 2019 m. liepos 1 d., pasikeitus Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės 

priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašui, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) priėmus sprendimą vertinti asmens, 
sukakusio senatvės pensijos amžių, specialiuosius poreikius, Socialinių paslaugų centro socialiniai 
darbuotojai vyko į vertinamų asmenų gyvenamąsias vietas, ligonines, slaugos įstaigas ir pildė 
nustatytos formos asmens veiklos ir gebėjimų klausimynus. Užpildytas asmens ir socialinio 
darbuotojo pasirašytas klausimyno kopijas pateikė NDNT. Per šį laikotarpį pateikti duomenys dėl 
82 pensinio amžiaus asmenų. 

 
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimas į visuomenę 
Socialinių paslaugų centras, siekiant sumažinti socialinę atskirtį ir padėti asmenims lengviau 

integruotis į visuomenę, 2019 suorganizavo 38 švietėjiško, kultūrinio bei informacinio pobūdžio 
renginius, skirtus formuoti ir ugdyti socialinius įgūdžius, skatinti atsisakyti žalingų įpročių. 

 

8 pav. Sociokultūriniai renginiai 
 

Dalyvavimas ,,Vaikų svajonės“ projekte 
Nuo 2011 metų Centras dalyvauja projekte „Vaikų svajonės“, kuriuo siekiama išpildyti 

sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones, būti išgirstais ir pastebėtais, o 
geraširdžiams ir socialiai atsakingiems žmonėms – prisidėti prie pilietiškos ir neabejingos 
visuomenės kūrimo. 

2019 metais vaikų svajones padėjo išpildyti 4 socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, 
kurie surinko duomenis apie vaikų svajones ir jas paskelbė projekto iniciatorių sukurtame interneto 
puslapyje www.vaikusvajones.lt, kontaktavo su svajonių pildytojais, tarpininkavo perduodant 
dovanas vaikams, fiksavo vaikų emocijas ir atsiliepimus, interneto svetainėje teikė informaciją apie 
svajonių įgyvendinimą. 

2019 metais buvo išpildyta 83 Druskininkų savivaldybėje gyvenančių vaikų svajonės. 
Atsižvelgdami į projekto rekomendacijas, vaikams buvo dovanojami drabužiai ir avalynė.  

 
Projekto ,,Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo paslaugų prieinamumas“ 

įgyvendinimas 
Nuo 2019 m. kovo 6 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Socialinių paslaugų centras, gavęs 2100 

eurų Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos finansavimą, vykdė ir 
įgyvendino projektą ,,Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo paslaugų prieinamumas“, kuriuo 
informavo ir įtraukė bendruomenę į projekto veiklas, plėtojo savivaldybės institucijų, 
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nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės bendradarbiavimą, skleidė vertybines sveiko 
gyvenimo būdo nuostatas, įgalino priklausomybę turinčius asmenis pokyčiams bei suteikė 
kompleksinę pagalbą asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo.  

2019 metais projektas buvo įgyvendintas sėkmingai. Iš viso pagalba projekto metu buvo 
suteikta 36 asmenims (13 moterų ir 23 vyrams), iš jų 25 asmenims taikytas medikamentinis 
gydymas, 10 asmenų išvyko gydytis į Respublikinį priklausomybės ligų centrą Vilniuje, iš jų 1 
asmuo gydėsi pagal „Minesotos“ programą, 2 buvo suteikta detoksikacijos paslauga ir 10-iai 
asmenų – 2 sav. trukmės psichosocialinė reabilitacija, 1 asmuo gydėsi Respublikiniame 
priklausomybės ligų centre Kaune (konsultacija ir stacionarus gydymas), 2 asmenys išvyko 
ilgalaikiam gydymui į reabilitacijos centrus (Pilnų namų bendruomenę ir VšĮ „Vilties švyturys“). 
Projekto dalyviams buvo įteiktos silikoninės apyrankės su užrašu „Nauja pradžia“. Projekto 
vykdytojai aktyviai bendradarbiauja su Anoniminių alkoholikų grupe ,,Arčiau namų“, organizuoja 
atvirus susirinkimus, motyvuoja spręsti priklausomybės problemas. Projektu prisidedama prie 
pakartotino nusikalstamumo mažinimo Druskininkų savivaldybėje. 2020 m. sausio 30 d. projektas 
,,Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo paslaugų prieinamumas“ pristatytas renginyje  „Viena 
savivaldybė. Vieni namai. Viena sveikata“. Projektas buvo viešintas laikraštyje ,,Mano 
Druskininkai“ 2019 m. kovo 8 d., nuolat atnaujinama ir kartojama informacija socialiniuose 
tinkluose ir įstaigos interneto svetainėje. 

9 pav. Projekto įgyvendinimo pristatymas 
 

Projekto ,,Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ vykdymas 
Socialinių paslaugų centras trečius metus vykdo projektą „Integralios pagalbos teikimas 

Druskininkų savivaldybėje“, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 
įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. 

2019 m. rugsėjo 23 d. buvo pasirašytas projekto „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų 
savivaldybėje“ sutarties keitimas dėl papildomo 31200 eurų finansavimo skyrimo ir projekto veiklų 
pratęsimo.  

Per 2019 m. integralios pagalbos paslaugas gavo 25 paslaugų gavėjai: 16 senyvo amžiaus 
moterų ir 9 vyrai (8 senyvo amžiaus ir 1 suaugęs asmuo su negalia), kurių vyriausiam 98-eri, 
jauniausiam – 38-eri metai. 

Kiekvienais metais Kovo 8-osios proga sveikinome visas Integralios pagalbos paslaugų 
gavėjas, o Kalėdų laikotarpiu organizavome „Kalėdinę grožio akciją“.  

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. 
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Integrali pagalba 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. 

 

 
10 pav. „Kalėdinė grožio“ akcija 

 
Dalyvavimas projekte ,,Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus 

sienos“ 
Socialinių paslaugų centras yra trečiasis partneris projekte, vykdomame pagal 2014-2020 m. 

Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 
programą, kurį bendrai įgyvendina Druskininkų savivaldybės administracija ir Gardino miesto 
Lenino rajono socialinių paslaugų centras. Projekto 229 000 Eur lėšomis bus pagerinta socialinės 
priežiūros paslaugų infrastruktūra Druskininkuose ir Gardine, sumažinta senyvo amžiaus ir 
neįgaliųjų socialinė atskirtis, pagerintas paslaugų prieinamumas. Mūsų mieste bus atliktas patalpų, 
esančių Sveikatos g. 30, remontas, įsigyta reikalinga įranga, įkurtas senyvo amžiaus ir neįgaliųjų 
dienos centras. 

Spalio 3 d. vyko Projekto pradžios konferencija, kurioje buvo pristatytas projektas ir 
aptartos jo veiklos. Lietus Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pristatė 
socialinių paslaugų organizavimo neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims Lietuvoje sistemą. 
Buvo pristatytos Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų teikimo ir Gardino regiono 
socialinių paslaugų teikimo gerosios patirtys. Vėliau Gardino miesto atstovai lankėsi Socialinių 
paslaugų centre. 
 

3. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 

2019 metus pradėjome su 37 etatais. Įvykus buhalterijos centralizacijai, keitėsi etatų 
skaičius. Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-173 ,,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 36 etatai. 

Socialinių paslaugų centre dirbo 17 darbuotojų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 
9 iš jų suteiktas magistro ar jam prilyginamas kvalifikacinis laipsnis, 5 darbuotojai turi aukštąjį 
neuniversitetinį išsilavinimą, 6 aukštesnįjį, kiti profesinį ar vidurinį išsilavinimą.  

Socialinių paslaugų centre dirba 1 socialinis darbuotojas, turintis socialinio darbuotojo 
kvalifikacinę kategoriją, ir 7 socialiniai darbuotojai, turintys vyresniojo socialinio darbuotojo 
kvalifikacinę kategoriją, iš kurių 3 vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija suteikta 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu 2019 metais. 

Socialinių paslaugų centro darbuotojai nuolat tobulino kompetencijas ir kėlė kvalifikaciją. 
Seminaruose ir mokymuose dalyvavo 35 darbuotojai, kvalifikacija kelta 825 valandas, iš jų: 
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supervizijos socialiniams darbuotojams 189 val. Pagilintos profesinės žinios apie asmenų negalias, 
socialinio darbuotojo tobulėjimo galimybes, globą, smurtą artimoje aplinkoje, savižudybių 
prevenciją, socialinio darbo su šeima, visuomenės sveikatos stiprinimo, slaugos ir kitose srityse. 

 

 
11 pav. Kvalifikacijos tobulinimas 

4. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 
2019 metais Socialinių paslaugų centras vykdė 13 priemonių. 

 
Eil.  
Nr. 

 
Asignavimai priemonėms 

 
2018 m. 
tūkst. 
Eur 

 
2019 m. 
tūkst. 
Eur 

 
Pokytis 
tūkst. 
Eur 

 Iš viso: 491,6 549,2 +57,6 
 Iš jų:    

1. Druskininkų socialinių paslaugų centro  veiklos 
vykdymas 

201,3 213,4 +12,1 

2. Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas 
(pajamos už paslaugas) 

25,8 22,9 -2,9 

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

68,0 102,0 +34,0 

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

66,8 80,7 +13,9 

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

53,9 51,5 -2,4 

6. Globos centro paslaugos 5,3 11,3 +6,0 

7. GIMK programa 12,4 10,8 -1,6 
8. Kalėdinė socialinės paramos teikimo priemonė 4,3 4,5 +0,2 
9. Integralios pagalbos teikimas Druskininkų 

savivaldybėje(Projektas) 
38,8 37,4 -1,4 

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

2,1 2,1 -0,0 

11. Savivaldybių administracijų dalyvavimas vertinant 
asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje 

0 6,5 +6,5 

12. Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas 
abipus sienos(Projektas) 

0 6,1 +6,1 

13. Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centras 12,9 0,0 -12,9 
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2019 metais Socialinių paslaugų centro veikla buvo finansuojama iš Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšų. 2019 metais Socialinių 
paslaugų centras gavo ir panaudojo 549,2 tūkst. Eur asignavimų, iš jų 303,1 tūkst. Eur savivaldybės 
biudžeto lėšos, 182,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos. Globos centro paslaugoms vykdyti gauta 
11,3 tūkst. Eur iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektui „Alkoholio prevencija ir gydymo paslaugų 
kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ iš savivaldybės biudžeto skirta 2,1 tūkst. Eur. 
Projektui „Savivaldybių administracijų dalyvavimas vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje 
veikloje“ skirta 6,5 Eur iš valstybės biudžeto lėšų. Projektui „Socialinės priežiūros paslaugų 
prieinamumo gerinimas abipus sienos“ skirta 6,1 tūkst. Eur iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektui 
„Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ vykdyti skirta 37,4 tūkst. Eur iš ES 
struktūrinių fondų lėšų. 2019 m., palyginus su 2018 m., Centro lėšos padidėjo 57,6 tūkst. Eur (arba 
11,72 proc.). 
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12 pav. Asignavimai 2017-2019 m. 

 
Asignavimų veiklos vykdymas (kasinių išlaidų) palyginimas 2018-2019 metais 

Eil. 
Nr. 

Asignavimai  2018 metai, 
tūkst. Eur 

2019 metai, 
tūkst. Eur 

Pokytis +,- 
tūkst. Eur 

 Iš viso: 201,3 213,4 +12,1 
1. Darbo užmokestis 132,9 189,4 +56,5 
2. Socialinio draudimo mokestis 40,6 2,8 -37,8 
3. Paslaugų ir prekių naudojimas iš 

viso: 
22,7 16,2 -6,5 

3.1 Medikamentai (darbuotojų sveikatos 
patikrinimas)  

0,2 0,1 -0,1 

3.1. Ryšių paslaugos 2,2 2,3 +0,1 
3.2. Transporto išlaikymas 6,2 4,6 -1,6 
3.4. Spaudiniai 0,0 0,1 +0,1 
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3.5. Prekių įsigijimo išlaidos 0,7 0,3 -0,4 
3.6. Komandiruotės 0,3 0,2 -0,1 
3.7. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto nuoma 
0,6 0,6 0,0 

3.8. Materialiojo turto einamasis remontas 6,6 0,3 -6,3 
3.9 Kvalifikacijos kėlimas 0,3 0,4 +0,1 
3.10 Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
1,0 1,8 +0,8 

3.11 Komunalinės paslaugos iš jų:    
3.11.1 Šildymas 0,5 0,6 +0,1 
3.11.2 Elektros energija 1,0 1,1 +0,1 
3.11.3 Vietinė rinkliava 0,4 0,4 0,0 
3.11.4 Vandentiekis ir kanalizacija 0,5 0,7 +0,2 
3.12 Kitos paslaugos  2,2 2,7 +0,5 
4. Socialinė parama iš viso: 4,7 5,0 +0,3 
4.1. Socialinė parama pinigais 3,7 4,2 +0,5 
4.2. Darbdavio socialinė parama pinigais 1,0 0,8 -0,2 
5. Turto įsigijimas viso: 0,4 0,0 -0,4 
5.1. Nematerialusis turtas 0,4 0,0 -0,4 
 

2019 metais biudžeto išlaidų straipsnyje „Darbo užmokestis“ lėšų poreikis padidėjo 56,5 
tūkst. Eur ir siekė 189,4 tūkst. Eur. Lėšų pokytį lėmė socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo 
užmokesčio didinimas ir darbdavio socialinio draudimo įmokų perskirstymas darbuotojui. 

40,6 132,9

12,9 189,4

0 50 100 150 200 250
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SODRA Darbo užmokesčio lėšos
 

13 pav. Darbo užmokesčio pokytis iš SB lėšų 2017-2019 m. tūkst. Eur 
 

Pajamos už paslaugas (SL) 
Pagal 2019 metų „Veiklos vykdymas (pajamos už paslaugas)“ priemonę suteikta paslaugų už 

22,9 tūkst. Eur. 
 
„Socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinę riziką 

patiriančioms šeimoms“ priemonė 
Eil. 
Nr. 

Asignavimai 2018 metai, 
tūkst. Eur 

2019 metai, 
tūkst. Eur 

Pokytis +,- 
tūkst. Eur 

 Iš viso: 68,0 102,0 +34,0 
1. Darbo užmokestis 51,1 98,4 +47,3 
2. Socialinio draudimo įmokos 15,6 1,4 -14,2 
3. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1,3 2,2 +0,9 

 
2019 metais biudžeto išlaidų straipsnyje „Darbo užmokestis“ lėšų poreikis padidėjo 47,3 

tūkst. Eur ir siekė 98,4 tūkst. Eur. Lėšų pokytį lėmė socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo 
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užmokesčio didinimas, papildomų etatų įsteigimas ir darbdavio socialinio draudimo įmokų 
perskirstymas darbuotojui. 

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

Eil. 
Nr. 

Asignavimai  
 

2018 metai, 
tūkst. Eur 

2019 metai, 
tūkst. Eur 

Pokytis +,- tūkst. 
Eur 

 
 Iš viso: 66,8 80,7 +13,9 

1. Darbo užmokestis 51,3 79,5 +28,2 
2. Socialinio draudimo įmokos 15,5 1,2 -14,3 
 

2019 metais biudžeto išlaidų straipsnyje „Darbo užmokestis“ lėšų poreikis padidėjo 28,2 
tūkst. Eur ir siekė 80,7 tūkst. Eur. Lėšų pokytį lėmė socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo 
užmokesčio didinimas ir  darbdavio socialinio draudimo įmokų perskirstymas darbuotojui. 
 

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

Asignavimai 2018 metai 
tūkst. Eur 

2019 metai 
tūkst. Eur 

Pokytis +,-  
tūkst. Eur 

 Iš viso: 53,9 51,5 -2,4 
 

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

Asignavimai 2018 metai 
tūkst. Eur 

2019 metai 
tūkst. Eur 

Pokytis +,-  
tūkst. Eur 

 Iš viso: 12,4 10,8 -1,6 
 

Kalėdinė socialinės paramos teikimo priemonė  
Eil. 
Nr. 

Asignavimai 2018 metai, 
tūkst. Eur 

2019 metai, 
tūkst. Eur. 

Pokytis +,-  
tūkst. Eur 

 Iš viso: 4,3 4,5 +0,2 
 

Finansų apskaita 
2019 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. 

2019 m.  pagalbos pinigų mokėjimas vykdytas 33 asmenims. Išmokėta  51513,86 Eur. 
 

5. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS PROGNOZĖS 
 

2020 metais Socialinių paslaugų centras, vykdydamas įstaigos nuostatuose apibrėžtas 
funkcijas: 

1. Įgyvendinus projektą ,,Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus 
sienos“ atnaujintose patalpose pradės teikti socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus ir 
neįgaliesiems asmenims dienos centre. 

2. Pradės teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo manuose paslaugas naujuose 
savarankiško gyvenimo namuose Leipalingyje. 
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3. Įgyvendins Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos finansuotą projektą ,,Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo paslaugų 
prieinamumas“. 

4. Teiks Integralios pagalbos paslaugas, tinkamai įgyvendindamas projektą Nr. 08.4.1-
ESFA-V-418-04-0011 „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. 

5. Įgyvendindamas projekto ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, 
globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Socialinių paslaugų centro 
globos centras plės paslaugas šeimoms, globojančioms ar norinčioms globoti, įsivaikinti vaikus, 
vykdys mokymus, intensyviai vykdys budinčių globėjų ir asmenų, galinčių priimti vaiką priežiūrai 
bet kuriuo paros metu, paieškas. 

6. Apmokys socialinius darbuotojus, psichologą vesti aprobuotas elgesio korekcines 
programas, skirtas mažinti smurtinį elgesį šeimose. 

7. Atliks analizę ir teiks siūlymus savivaldybei dėl socialinių paslaugų poreikio socialinės 
rizikos asmenims. 

 
 

Direktorė                                                      Žaneta Liutikienė 
 

 
 


