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DRUSKININKU SAVIVALDYBES
socrAlrNrv PASLAUGV CENTRO 2021METU VETKLOS ATASKATTA

1. BENDROJI INFORMACIJA

Druskininkrl savivaldybes Socialiniq paslaugq centras (toliau - Socialiniq paslaugq
centras), juridinio asmens kodas - 152160651 - nestacionari socialiniq paslaugq Druskininkq
savivaldybes biudZetine istaiga. [staiga isteigta Druskininkq savivaldybes tarybos 2001 m.
geguZes 4 d. sprendimu Nr. 369 ,,Del Socialiniq paslaugq centro reorganizavimo projekto,
nuostatq tvirtinimo ir vadovo skyrimo".

Veiklos tikslas - teikti ir organizuoti socialines bei kitas paslaugas Druskininkq
savivaldybes gyventoj ams.

Yizija - b0ti modernia, bendradarbiaujandia istaiga, teikti kokybi5kas socialines
paslaugas ir efektyviai vykdyti deleguotas funkcijas.

Funkcijos - organizuoti ir teikti bendr4sias bei speciali4sias socialines paslaugas

ivairioms gyventojq socialinems grupems, vykdyti globos centro funkcijas, atvejo vadyb4,
aprtipinti technines pagalbos priemonemis, nustat5rti socialiniq paslaugq poreik!, vertinti
savaranki5kumo lygi, organizuoti ir vykdyti pagalbq priklausomybiq turintiems asmenims,
smurto aukoms, smurtautojams, vykdyti prevencij4 bei kt.

{staiga isikorusi adresu Veisiejq g. 17, Druskininkai, interneto svetaine
www. druskininkuspc. lt.

fstaigos vadovas - Socialiniq paslaugq centro direktore Zanetalagelavidiene.

2. SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO VEIKLA
2.1. Bendruomenei organizuotos socialin6s paslaugos

202I metais Socialiniq paslaugq centras teike 18 socialiniq paslaugq. Socialines
paslaugos organizuotos ir suteiktos 2531 gyventojui.

Del nepertraukiamos socialiniq paslaugq pletros socialiniq paslaugq gavejq ratas
nuosekliai didejo iki 2020 m. pradZios. Del kilusios pasaulines Covid-l9 ligos pandemijos,
LR sveikatos apsaugos ministro - Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos operacijq
vadovo sprendimu socialiniq paslaugq teikimas buvo stabdomas arba ribojamas (pvz.
sociokultiiriniq paslaugq). Reikia pabrdlti, kad visos kompleksines paslaugos buvo
uZtikrintos, o maZesne apimtimi teikiamos tik intensyvios prieZifrros nereikalaujandios
paslaugos.



2 socialines paslaugos 50 paslaugq gavejq

18 socialiniq paslaugq 2,5 tiikst.paslaugq gavejq

I pav. Socialiniq paslaugq centre teikiamry socialinit4 paslaug4 polrytis 2001-2021 metais.
2.2. Duris afv€r€ neigaliqjq dienos centras

2021 meh4 vasaros pabaigoje duris atvere naujas neigaliqjq dienos centras, Sveikatos
g. 30, Druskininkuose. Ir nors ketvirtoji pandemijos Covid -79banga laikinai sustabde taip
reikalingas paslaugas, Siuo metu centre vel teikiama socialine prieZiiira: dia ivairaus amZiaus
neigalieji gali praleisti savo dien4, pagal poreiki uZsiimti megstama veikla, bendrauti ar
dalyvauti fizinio aktyvumo uZsiemimuose. Tokiu budu jq artimieji gali dirbti, mokytis ar
tiesiog atsikvepti ir pailseti nuo sudetingos kasdienines Seimos nario prieZiiiros. Neigaliqjq
judejim4 palengvina isigyti neigaliqiq veZimeliai, vaik5tynes, specialus keltuvas ir kitos

ivairios priemones. Laisvalaikis, uZsiemimai vyksta ir lauko erdveje, kur irengta
neigaliesiems pritaikyta lauko Zaidimq aik5tele. Atnaujinus neigaliqjq dienos centro veikl4
sumaZinta senyvo amZiaus ir neigaliqjq socialine atskirtis, pagerintas prieinamumas.

Patalpos irengtos igyvendinant projekt4 ,,Socialines prieZiiiros paslaugq
infrastruktiiros gerinimas" pagal2014-2020 metq Europos kaimynystes priemones Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sien4 program4.
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m. birZelio menesio Socialiniq paslaugq centre reglamentuota ir pradeta teikti nauja
socialines prieZi[ros paslauga - intensyvi kriziq iveikimo pagalba. Patvirtinta mobili kriziq
iveikimo komanda, sudaryta i5 istaigos darbuotojq ir specialistq. Komanda vyksta i krizinio
ivykio viet4, priima skubius reikalingus sprendimus krizinei situacijai sprgsti, tarpininkauja ir
padeda krizineje situacijoje esantiems asmenims organizuojant ir (ar) suteikiant reikaling4
pagalb4 bei socialiqes paslaugas. Per 5i laikotarpi intensyvios kriziq iveikimo pagalbos
paslauga suteikta 8 asmenims.

2,4.lrengtas vaiko prieZiuros kambarys krizirl atvejais



2021 metrl pradLioje Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
Viediiinq savaranki5ko gyvenimo namuose irengtas vaiko laikinos prieZiiiros kambarys.
Kambaryje gali laikinai apsigyventi motina, tevas ar globejas su vaiku kriziniu atveju (pvz.
smurto artimoje aplinkoje atveju). Kambarys irengtas taip, kad vaikui ir jo Seimai b[tq
uZtikrinta jauki ir saugi aplinka, o galimybe apgyvendinti vaik4 sudaryta bet kuri4 savaites
dien4 bet kuriuo paros metu. Kambario irengim4 finansavo Druskininkq savivaldybe,

irengimo darbus atliko Druskininkq paslaugrl fikio ir Socialiniq paslaugq centro darbuotojai.

2.5. ULtikrintas kokybi5kos pagalbos Seimoms teikimas

Pagal LR socialines darbo ir apsaugos ministerijos atlikto paslaugq Seimoms

analizes tyrimo rezultatus, reitinguojant 60 savivaldybiq nustatyta, kad Druskininkq
savivaldybe yra antroje vietoje subjektyviai vertinant paslaugq Seimoms teikimo proceso
kokybq. Siam rezultatui itakos turejo ir Socialinirl paslaugq centre idiegta EQUASS (The
European Quality in Social Services) Europos socialiniq paslaugq kokybes sistema. 2021 m.
balandLio menesi, praejus 24 menesiams po i5duoto Europos socialiniq paslaugq kokybes
sertifikato, buvo pateikta ir patvirtinta antroji paZangos ataskaita - sritys, kurias buvo siiiloma
patobulinti audito ataskaitoje ir patobulintos sritys paZangos ataskaitoje sutapo. Tai rodo, kad
Druskininkq savivaldybes Seimoms, auginandioms nepilnamedius vaikus, teikiamos
kokybi5kos Savanori5kos Europos socialiniq paslaugq kokybes sistemos (Voluntary
European Quality Framework for Social Services) reikalavimus atitinkandios paslaugos.

2021 metais Socialiniq paslaugq centro atvejo vadybininkai, siekdami padeti

iveikti i5kilusius socialinius sunkumus del ivykusio smurto artimoje aplinkoje, tevq
girtavimo, vaikq neprieZiiiros, vaikq netinkamo elgesio mokykloje ir visuomeneje, del
nuolatines globos svarstymo, del susidariusios situacijos Seimoje skyrybq ir sudarydami
prielaidas i5vengti galimq vaiko teisiq paZeidimq, taike atvejo vadyb4 38 Seimoms ir
organizavo 194 posedZius. UZbaigta atvejo vadyba 46 Seimoms, i5 jq 40 Seimq igyvendino
pagalbos planus, Seimoje situacija pasikeite, 5 Seimos iSvyko gyventi i kit4 savivaldybg ir 1

Seimai nustatl.ta nuolatine globa. Atvejo vadyb4 vykde 2 atvejo vadybininkai. Socialiniai
darbuotojai darbui su Seimomis, dirbdami pagal atvejo vadybos posedZiq parengtus pagalbos
planus ar teikdami socialiniq igUdZiq ugdymo, palaikymo ir (ar) atkiirimo paslaugas

3 pav. Vaiko laikinosios prieZifrros kambarys



Seimomso kurioms netaikoma atvejo vadyba, ipareigojo ir igalino Seimas imtis konkrediq
veiksmq, gerinandiq Seimos gyvenimo s4lygas, uZtikrinandiq vaikq poreikiq vertinim4,
sudarandiq s4lygas saugiai augti ir vystytis namuose, gerinandiq Seimos nariq tarpusavio
santykius ir bendravim4.202l metais 5 socialiniai darbuotojai darbui su Seimomis bendr4sias
paslaugas teike 2 Seimoms, auginandioms 3 nepilnamedius vaikus, ir socialiniq igfldZirl
ugdymo, palaikymo ir (ar) atkurimo) paslaugas - 89 Seimoms, auginandioms 169
nepilnamedius vaikus.

2.6. U iltikrintas globos centro paslau gg teikim as

2021 metais Globos centras, siekdamas visiems tevq globos netekusiems vaikams,

ivaikintiems vaikams, globejq (rflpintojq) globojamiems (rtipinamiems) vaikams, budindiq
globotojq priZiflrimiems vaikams, budintiems globotojams, globejams (riipintojams), iteviams
ir kartu gyvenantiems jq Seimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, uZtikrinti
prieinam4 pagalbq, teike reikaling4 konsultacing, psichosocialing, teising ir kit4 pagalb4, kad
vaikai, ivaikiai btitq ugdomi ir auklejami Seimai artimoje aplinkoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu Globos centre dirbo globos koordinatorius, socialinis
darbuotojas (atestuotas darbuotojas) ir psichologas. 2021 m. sausio 7 d. sudaryta paslaugq
teikimo sutartis su antruoju budindiu globotoju, galindiu bet kuriuo paros metu priimti tris be

tevq globos likusius vaikus nuo 0 iki 12 me1n4 amLiaus. 202I metais budintys globotojai
priZitirejo 6 be tevq globos likusius vaikus.

2021 metais Globos centro specialistai dirbo su 26 globejq (rupintojq) Seimomis,
kuriose augo 26 globojami (riipinami) vaikai (neskaitant vaikq, kuriuos priZitirejo budintys
globotojai), suteike 832 konsultacijas globejams (rfrpintojams), budintiems globotojams bei
jq priZiDrimiems, globoj amiems (rtipinamiems) vaikams.

Globos centras taip pat vykde btisimq globejq ar iteviq mokymus pagal Globejq
(riipintojq), budindiq globotojq, iteviq, bendruomeniniq vaikq globos namq darbuotojq
mokymo ir konsultavimo programa (GIMK). Pagal Sios programos Pagrinding dali ivyko
vieni mokymai, kuriuos iSklause 3 asmenys. Visi jie gavo teigiamas i5vadas. Buvo atlikti 6
pakartotiniai vertinimai del pasirengimo vaiko globai (riipybai), ivaikinimui, parengta viena
rekomendacija del asmens tinkamumo priimti vaik4 laikinai svediuotis savo namuose,
pateiktos 3 rekomendacijos del globejq (rtipintojq), iteviq, budindiq globotojq parinkimo
konkrediam tevq globos netekusiam vaikui.

202I metais suorganizuota globejq savitarpio pagalbos grupes 15-ika susitikimq,
kuriuose dalyvavo 41 asmuo. Jq metu globejai (rtpintojai), budintys globotojai ir iteviai
dalinosi asmenine patirtimi, diskutavo riipimais klausimais.

Globos centras aktyviai paminejo nacionaling Globejq dien4 ir savaitg, vykde
globos vie3inim4 savivaldybes vieSose erdvese, supaZindindamas gyventojus su Globos
centro veikla ir globos galimybemis, organizuodamas kfirybines dirbtuves vaikams. Kartu su
partneriu Druskininkq savivaldybes Visuomenes sveikatos biuru suorganizuotas Zygis su

Siaurieti5komis lazdomis, miesto aik5teje ivyko filmo ,,eia buvo SaSa" perZiira, dalyvauta
Sv. MiSiose uZ globejus ir globojamus vaikus. Globos savaitg vainikavo Lietuvos globejq
s4skrydis Kaune, kur vyko ivairiis renginiai globojamiems (rfrpinamiems) vaikams ir
globej ams (rDpintoj ams).



4-8 pav. Globos centro veikla

Globos centro specialistai nuolat bendravo ir bendradarbiavo su kitq savivaldybiq
tarnybomis ir specialistais, globejais (rtipintojais), keitesi informacija apie galimus globoti
(rupinti) vaikus, dalinosi metodine medLiaga, patirtimi. Globos centro specialistai savo Zinias,
gebej imus ir ig0dZius tobulino mokymuose, seminaruose, konferencijose.

Globos centro veikla



Socialiniq paslaugq centro interneto svetaineje, socialiniame tinkle Facebook,
Instagram, Youtube kanale, ivairiq istaigq ir organizacijq informaciniuose stenduose vyko
nuolatine informacijos sklaida apie Globos centro veiklq, teikiamq pagalbq ir paslaugas,
siekiant surasti asmenis, Seimas galindias globoti vaikus. Apie Globos centro veikl4, globos
koordinatoriaus veikl4, asmenines patirtis ir iZvalgas buvo publikuoti straipsniai savaitra5tyje

,,Mano Druskininkai".

2.7. Akredituotos socialin€s prieZiuros paslaugos

Druskininkq savivaldybes administracijos Socialines paramos skyriaus vedejo
2021 m. gruodZio 23 d. sprendimu Nr. SPS-547 ,,Del teises teikti akredituot4 socialing
prieLiirq", Socialiniq paslaugq centrui 3 metams suteikta teise teikti 8 socialines prieZiiiros
paslaugas: pagalbos i namus, socialiniq igiidZiq ugdymo, palaikymo ir (ar) atk[rimo,
apgyvendinimo savaranki5ko gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo, intensyvios kriziq
iveikimo pagalbos, psichosocialines pagalbos, laikino atokvepio ir pagalbos globejams
(rDpintojams), budintiems globotojams, lteviams ir Seimynq dalyviams ar besirengiantiems
jais tapti paslaugas.

2.8. Savitvarkos pokytiai savaranki5ko gyvenimo namuose

2021 metais ViediDnq ir Leipalingio miesteliq savaranki5ko gyvenimo namuose,
kuriuose sukurtos namq aplinkos s4lygos asmenims su negalia bei senlvo amZiaus asmenims,
paslaugas gavo 71 asmuo. Jiems sudarytos galimybes savarankiSkai tvarkytis savo asmenini
(Seimos) gyvenim4.

Siekiant ugdyti Viediiinq savaranki5ko gyvenimo namuose gyvenandiq asmenq
socialinius igDdZius, organizuoti Siq namrl bendro naudojimo patalpq da?ymo darbai.
Vadovaujant administracijai, gyventojai patys atliko paruo5iamuosius ir valymo darbus,
nudaLe koridoriaus ir laiptines sienas. Patalpos nu5vito naujomis spalvomis ir jaukumu.

ti

+
9-10 pav. Remonto darbai swarankiYko gnenimo namuose.

2.9. Prad6ta teikti pagalba socialiai paZeidZiamiems asmenims
bendrabuiiuose ir socialiniuose bflstuose

Nuo 2021 m. gruodZio 7 d. Socialiniq paslaugq centras pradejo teikti socialines
paslaugas Viedifinq" ir Leipalingio miesteliq bendrabudiuose ir socialiniuose bfrstuose
gyvenantiems asmenims ir Seimoms. Socialinis darbuotojas bendravo su gyventojais, lankesi



jq namuose, ai5kinosi ir identifikavo socialines problemas, galimus jq sprendimo biidus,
socialiniq paslaugq poreiki, teike informavimo, konsultavimo ir tarpininkavo paslaugas.

2.L0. Patenkintas padid€jgs pagalbos inamus poreikis

2021 metais padidejo pagalbos i namus ir bendrqjq paslaugq (atskirq paslaugq i5

pagalbos i namus paslaugq) poreikis. Per 5i laikotarpi Socialiniq paslaugq centras pagalbos i
namus paslaugas teike 17 sen)ryo amZiaus asmenr4, bendr4sias (atskiras paslaugas i5 pagalbos

i namus) paslaugas - 104 asmenims, i5 jq: 100 senyvo amliaus ir 4 neigaliems asmenims.
Pagalbos inamus paslaugq gavejq skaidius iSaugo 53 procentais, o bendrqjq paslaugq (atskiry
paslaugq i5 pagalbos i namus paslaugq) -15 proc. Tam itakos turejo ilgalaikis karantinas,
ekstremali situacija Salyje, pareikalavusi didesnes pagalbos senyvo amZiaus ir neigaliems
asmenims.

2.11. Tgstas bendrqjq socialiniq paslaugg teikimas

2021 metais Socialiniq paslaugq centras transporto organizavimo paslaugas suteike
143 gyventojams. Tai 51 procentu daugiau nei2020 metais. Paslaugos poreikio padidejim4
leme atnaujintas sveikatos prieZiDros paslaugq teikimas antro ir tredio lygio sveikatos
prieZiiiros istaigose. Transporto paslaugos teiktos sunkios formos onkologinemis ligomis
sergantiems asmenims, socialing rizikq patiriandioms Seimoms ir jq vaikams, vieni5iems
senyvo amliaus bei judejimo negali4 turintiems asmenims. DaZniausiai gyventojai buvo
veLami i Vilniaus, Kauno, Alytaus gydymo istaigas. Socialiniq paslaugq mikroautobusu
parveZamos ir technines pagalbos priemones, transportu naudojosi socialines srities
darbuotoj ai savo tiesioginiq funkcij q vykdymui.

202I metais buvo pagerejo vieniSq, socialing rizik4 patiriandiq asmenrl, sen)'r/o
amZiaus ir neigaliqjq asmenq asmenines higienos ir prieZiiiros paslaugq kokybe - skalbimo
paslauga suteikta 363 kartus (15 procentq daugiau nei 2021 metais), isigyta 2 skalbiniq
dZiovykles.

2.12. Gyventojai apriipinti techninOs pagalbos priemondmis

Socialinitl paslaugq centras, siekdamas padeti kompensuoti asmens
savaranki5kum4 ir pagerinti gyvenimo kokybg, apriipina savivaldybes gyventojus technines
pagalbos priemonemis. 202I metais i5duota 660 technines pagalbos priemoniq. Darytina
prielaida, kad kompensacines technikos pagalbos priemonirl poreikis padidejo atnaujinus del
karantino nukeltas endoprotezavimo operacijas ir del to pablogejus savivaldybes gyventojq
sveikatai. Taip pat Socialiniq paslaugrl centras, nustatytomis nuomos kainomis, nuomoja
Druskininkq savivaldybes nupirktas technines pagalbos priemones.

2.13. Mai.iau vyko sociokultii rinirl ren giniq

Del karantino Salyje ribojant masinio susibiirimo veiklas, Socialiniq paslaugq
cenhe ivyko 384 renginiai/veiklos (32 procentais maLiau nei 2020 metais), juose dalyvavo
4260 gyventojq (12 procentq maLiau nei 2020 metais). Kaip ir ankstesniais metais, 2 saliq
nuom a pasinaudoj o 20 or ganizacijt4.

, 2.14. Padaug€jo asmens veiklos ir geb6jimq vertinimq

2021 metas Socialiniq paslaugq centro socialiniai darbuotojai, dalyvaudami
specialiqjq poreikiq pensinio amZiaus asmenims nustatymo procese, uZpilde ir pateike



Neigalumo ir darbingumo nustat)'rno tarnybai 225 asmens veiklos ir gebejimo dalyvauti
klausimynus (43 procentais daugiau nei2020 metais).

3. DALYVAWMAS PROJEKTINEJE YEIKLOJE
3.1. Projekto,,Integralios pagalbos teikimas Druskininkg savivaldybdje"

yvkdvmas



Jou penktus metus Socia,Iini4
paslcugU centras uykde projektq
,,Integralios
Druskinink4

pagalbos teikimas
souiualdyb€je",

finonsuojomq po.gol 2o14-2o2o mew
Europos Sqiungos fond4 inuesticij4
ueiksm4 programos B prioriteto
,,Socialines itraukties didinimos ir koua
su skurdu" igAuendinimo priemonq ^n'rr.

I8.4.7-ESFA-V-4tB,,Integrali pag alba. i
nemus". Atlikus projekto sutqrties
keittmq, projekto ueikl4 uykdymas
pratg.sfcs iki zo22 m. sausf o 20 d.



Integralios' pagalbos (dienos
socialines globos ir slougos esmens
nemuose) paslougas teikusi socialinio
dsrbuotojo, Iqnkomosfos prie2iuros
darbuotoj4, bendrosios praktikos
slougytojo ir slaugytojo padejej4
komonda rupinosf senAuo amhiaus ir
neigali4 lsmenry mqitinimu, esmens
higiena, buitimi, atliko injekciss, pro"gul4
prieiliurq ir profiIaktikq, stebejo bendrq
sueikqtos buklg, konsultquo jA
srtimuosfus. 2021 metais integralios
pagalbos paslaugas gauo So paslaugu
gauej4. Pa.slaugos po.Ienguino asmenU su
nego.Iia ir jU srtimAia ka.sdienybq,
pagerino gAuenimo kokybg bei suteike
Seimos nsriams galimAbg tinkamsi
pasirttpinti slaugomqis asmenimis ir kuo
.l . . cvl .l , o l. | .ugtau Juos EnnKan namv apnnKoJe.
Seimos nariams suteikta. go.IimAbe

', . ,. v . . 7 | . o . ..
suclertnn setmos lr doroo wpareryoJtmus.

3.2. Projekto o, Alkoholio prevencija ir gydymo paslaugq prieinamumas"
igyvendinimas



Nuo 2021 m. rugsejo 17 d. iki gruodZio 31 d. Socialiniq paslaugq centras

igyvendino projekt4 ,,Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo paslaugq prieinamumas"
pagal Druskininkq savivaldybes visuomenes sveikatos remimo programq. Vykdant projekt4,
siekta suteikti kompleksing pagalbq nesaikingai vartojantiems alkoholi ar priklausomiems
nuo jo vyresniems nei 18 metq asmenims, jq Seimos nariams ir kitoms gyventojrl grupems,
kurioms yra tikslingos priklausomybes ligq gydymo ir prevencines priemones. Socialiniq
paslaugq centras itrauke ir informavo kitas savivaldybes istaigas, bendruomeng, socialiniq
paslaugq gavejus apie vykdom4 projekt4, skleide vertybines sveiko gyvenimo bldo nuostatas,
motyvavo ir igalino priklausomybg turindius asmenis pokydiams bei suteike jiems
kompleksing pagalbq, psichologing parum1 1r4 Seimq nariams. Projekto laikotarpiu
konsultavimo paslaugos ir medikamentinis gydymas bei pagalba suteikta 21 asmeniui (10
moterq ir 11 vyrq).

Projekto r,ykdytojai aktyviai bendradarbiavo su Anoniminiq alkoholikq grupe

,oArdiau namqoo, organizavo atvirq susirinkimq, motyvavo sprgsti priklausomybes problemas.
Projektas prisidejo prie smurto artimoje aplinkoje, nusikalstamumo maZinimo Druskininkq
savivaldybeje.

3.3. Dalyvavimas projekte,,Socialin6s prieZiuros paslaugrl prieinamumo
gerinimas abipus sienos66

Socialiniq paslaugq centras projekte ,,Socialines prieZiiiros paslaugq prieinamumo
gerinimas abipus sienos" pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystes priemones Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sien4 program4 buvo trediasis partneris.
Projektas igyvendintas bendrai su Druskininkq savivaldybes administracija ir Gardino miesto
Lenino rajono socialiniq paslaugq centru.

{gyvendinant projekt4, ikurtas anksdiau minetas Neigaliqiq dienos centras, taip pat
organizuoti mokymai ir kelta abiejq Saliq socialines bei sveikatos prieZiiiros darbuotojq
kompetencija. Mykolo Romerio universiteto lektoriai vede mokymus temomis ,,Inovatyviis
metodai dirbant su vyresnio amZiaus klientais" ir,,Edukaciniq veiklq organizavimo ypatumai
socialiniame darbe", Vilniaus kolegijos lektoriai - mokymus kineziterapijos - ergoterapijos
specialistams temomis ,,Gyvenimo kokybes gerinimas palaikant ir ugdant kasdienes
funkcijas", ,,PaZangios technologijos nervrl-raumenq kineziterapijoje", ,,Inovatyviq metodq
reabilitacijoje taikymas esant suvokimo ir judejimo sutrikimams", ,,Naujoves taikomojoje
kineziterapijoje".

4.r. Pagarb"l'fffii lHftf- rykdymas

Socialiniq paslaugq centras, vykdydamas Druskininkq savivaldybes
administracijos Socialines paramos skyriaus sprendimus, moka pagalbos pinigus vaikus
globojandioms Seimoms, budindiam globotojui uZ vaikq prieLiir4 ar glob4 (rtipyb4), bei
asmenims (Seimoms), kai bendr4sias socialines paslaugas ir socialing prieLinrq yra
veiksmingiau organizuoti pinigais :

2021 metais pagalba pinigais suteikta 29 asmenims, i5 jq 28 globejams (budintiems
globotojams) ir 1 asmeniui, kuriam bendr4sias paslaugas ir socialing prieli:c'rrq veiksmingiau
organizuoti pinigais. Pagalbos pinigams moketi panaudota 41,8 tDkst. Eur savivaldybes
biudZeto le5q.

4.2. T arpininkavimas teikiant parama



2021 m. gegul1 Alytaus apylinkes teismaso noredamas pamineti Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dien4, ir su tikslu - paskatinti vaikus skaityti, Tarptautines vaikq
gynimo dienos i5vakarese padovanojo 2 druskininkiediq globojamiems vaikams metines
Lumah4 vaikam s prenumeratas.

Taip pat socialiniai darbuotojai tarpininkavo perduodant Labdaros ir paramos
fondo ,,Maisto bankasoo bei kitq remejq suteikt4 parumq pagalbos reikalingoms Seimoms,
vaikams ir vieni5iems asmenims, taip pat pabegeliams. Paslaugq gavejams perduota maisto ir
higienos prekes, drabuLiai, buitine technika, pinigines le5os daiktams isigyti.

4.3. Socialing atskirti patirianiig asmenU integravimas i visuomeng

Socialiniq paslaugq centras, siekdamas sumaZinti socialing atskirti ir padeti
asmenims lengviau integruotis i visuomeng, organizavo Svieteji5ko, kulmrinio bei
informacinio pobtidZio renginius, skirtus formuoti ir ugdyti socialinius igiidZius, skatinandius
atsisakyti Lalingt4 iprodiq. Renginiuose dalyvavo 52 asmenys.

2021 m. geguZes 12 d. kartu Alytaus apskrities policijos komisariato Druskininkq
policijos komisariato bendruomenes pareigiinais organizuotas informacinis prevencinis
renginys, skatinantis gyventojus biiti drausmingais, pareigingais, pilieti5kais ir atsakingais.
Vykdyta sukdiavimo ir vagysdiq i5 gyvenamqjq patalpq prevencija.

2021 m. geguZes 20 d. organizuotas nuotolinis tarpinstitucinis renginys, skirtas
Tarptautines vaikq gynimo dienos paminejimui. Bendradarbiaqant su Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Druskininkq policijos komisariato bendruomenes
pareigDnais paslaugq gavejams buvo pristatyta smurto artimoje aplinkoje s4voka, jos
naudojimo teisines pasekmes, aptartos smurto atsiradimo prieZastys, diskutuota kaip i5vengti
smurto Seimoje.

4.4. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Socialiniq paslaugq centras, vykdydamas Valstybes ir Druskininkq savivaldybes
deleguotas funkcijas, teike savivaldybes gyventojams paskirtas socialines paslaugas ir
bendradarbiavo su Druskininkq savivaldybes administracijos Socialines paramos skyriaus
specialistais sprendZiant ivairiq gyventojq grupiq socialines problemas, aptariarrt bendros
veiklos ir pagalbos priemones Seimoms, senyvo amLiaus, neigaliesiems ir socialing atskirti
patiriantiems asmenims.

[staiga nuolat stiprino rySi su kitq institucijq, organizacijrl specialistais. Vyko
dalykiniai vadovq, atvejo vadybininkq, socialiniq darbuotojq, Druskininkq savivaldybes
administracijos Socialines paramos skyriaus specialistq, tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatoriaus, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkq policijos
komisariato pareigiinq bei Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos specialistq,
mokyklq atstovq susitikimai, kurirl metu buvo aptaiama smurto artimoje aplinkoje
problematika, pagalbos poreikis ir sprendimo biidai. Skirtingq tamybq atstovai dalinosi
patirtimi, aptare tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, skatinant Druskininkq
bendruomeng kurti saugi4 aplink4 suaugusiems ir vaikams.

2021 metais Socialiniq paslaugq centras pasira5e 2 tarplnstitucinio
bendradarbiavimo sutartis: su VSI ,,Krizinio ne5tumo centru" del bendradarbiavimo
uZtikrinant pagalbq Druskininkq savivaldybes moterims ir poroms, i5gyvenandioms
neplanuoto ne5tumo lcrizg, pogimdyving depresij4, kiidikio netekti del persileidimo,
prie5laikinio gimdyfuo ar nestumo nutraukimo, ir Druskininkq savivaldybes Visuomenes
sveikatos biuru del bendradarbiavimo organizuojant bendras veiklas, susijusias su

visuomenes sveikatos stiprinimu ir sveikatos mokymu bei visuomenes sveikatos



propagavimu. Asmenims, turintierns Zalingq lprodiq ir kitq problemq, Visuomenes sveikatos
biuras teike priklausomybiq specialisto ir psichologo konsultacij as.

4.5. Kal6dinds socialinds paramos teikimas

Socialiniq paslaugq centras vykde tradicing Kaleding program4. Karantinui ir
pandemijai koregavus numatSrtus ir suplanuotus renginius, didesnis demesys buvo sutelktas i
kalediniq dovaneliq isigijim4 ir perdavim4 savivaldybes socialiniq paslaugrl gavejams,

nevyriausybiniq organizacijr4 nariams, savivaldybes gyventojams, kuriems teikiamos
ilgalaikes globos paslaugos kitose savivaldybese. Priemus papildom4 sprendim4, aplanlcyti
vieni5i atokiai seniiinijose gyvenantys asmenys ir nustatSrti jq socialiniq paslaugq poreikiai.

5. ADMINISTRACINE VEIKLA IR ZMOGISKIEil ISTEKLIAI

2021 metq geguZes 28 d. Socialiniq paslaugq centras minejo veiklos dvide5imtmeti.
Per du de5imtmedius nuo dviejrl darbuotojq savo veikl4 pradejgs centras i5augo i platq
socialiniq paslaugq spektr4 teikiandi4 istaig1. 2021 metais Socialiniq paslaugq centre
patvirtinti 39 etatai.IS jq 17 darbuotojrl turejo auk5t4ii universitetini i5silavinima (iS jq 9 -
magistro ar jam prilyginam4 kvalifikacini laipsni), 7 darbuotojai - auk5t4ji neuniversitetini
i5silavinim4, 6 - auk5tesniji, kiti - profesiniar vidurini i5silavinim4.

I 1 pav. Socialiniq paslaugq centro darbuotojai

Socialiniq paslaugq centre dirbo 8 socialiniai darbuotojai, turintys vyresniojo
socialinio darbuotojo kvalifikacing kategorij4, ir I socialinis darbuotojas, turintis socialinio
darbuotojo kvalifikacing kategorij4. Darbuotojai nuolat tobulino kompetencijas ir kele
kvalifikacij4. Seminaruose ir mokymuose dalyvavo 19 darbuotojq, kvalifikacija kelta 1185

valandas, i5 jq supervizijos socialiniams darbuotojams 340 val. Pagilintos profesines Zinios
apie mediacij4, konfliktq sprendim4, prekyb4 Zmonemis, socialini globos poreikio nustatym4,
vyresnio amZiaus Zmonirl vieni5um4, emocini i5sekim4 ir jo prevencij4, seksualing prievart4
prieS vaikus, refleks.yvi4 glob4, pirmosios pagalbos suteikim4, asmens duomenq paZeidimus,

darbq saug4 ir kt.



fstaiga, skatindama darbuotojus rDpintis savo sveikata, bendradarbiaudama su

socialiniais partneriais darbuotojams organizavo priemones bendrai darbuotojq sveikatos
bDklei nustafti bei pirmosios pagalbos suteikimo kursus.

,Wry

i,=

12-14 pav. Pirmosios pagalbos suteikimo kursai

2021 metais Socialiniq paslaugq centrui, kaip ir visam vieiajam sektoriui,
valstybes lygio ekstremalios situacijos laikotarpiu visuotinio karantino s4lygomis siekiant
sureguliuoti darbuotojq srautus, atsiZvelgiant i darbuotojq atliekamas funkcijas, teko pereiti
prie nuotolinio darbo. fstaigos darbuotojai dirbo vadovaudamiesi patvirtintu nuotolinio darbo
tvarkos apra3u, pasitelkdami papildomas i5orinio ir vidinio komunikavimo priemones, vykde
pareigybes apra5ymu pavestas funkcijas.

Kaip ir kasmet, Socialiniq paslaugq centre buvo minima Tarptautine antikorupcijos
diena atliekant darbuotojq anketing apklaus4 apie tai, kaip jie supranta ir vertina korupcijos
aprai5kas. Gautos apklausos rezultatai nuotolinio susitikimo metu buvo aptarti su istaigos
darbuotojais. Socialiniq paslaugq centro administracija koregavo istaigos vie5qjq pirkimq
taisykles, ivesdama i nustatyt4 vie5qjq pirkimq proces4 ir pirkimq vykdymo kontroles
priemones.



2021 metais istoiga qtliko
darbuotoj4 psichologinio smurto dqrbo
aplinkoje tyrimq, su jo rezultatais
supaiindino istaigos darbuotojus.
AtsiZuelgus i tyrimo iiluades, parengtas
Psichologinio smurto dqrbo aplinkoje
preuencijos ir psichosocia,lini4 dqrbo
sqIAgU gerinimo tuarkos apro"io"s,
nustatqntis smurto preuencijos ir
psicho sociqlini4 darbo sqIA gU g erinimo,
smurto interuencijos ualdymo priemones
ir uykdomq stebesenq.

6. FINANSINIAT r5rnK,r,q.r

2021metais Socialinirl paslaugq centras vykde veikl4 pagal 13 priemoniq:

I5 viso: 549"5 651"9 +102.4
I5 iq:
Druskininkq socialiniq paslaugq centro veiklos vykdymas 1 89,1 246,8

Druskininkq socialiniq paslaugq centro veiklos vykdymas
(oaiamos uZ paslausas)

22,9 26,0 TJ, I

Socialines paslaugos - socialiniq igiidZiq ugdymas ir
palaikymas socialines rizikos Seimoms priemone (VDF)

lll,9 123,1 +11 )

Dienos socialines globos asmenims su sunkia negaliapriemone
(vDF)

81,0 84,7 AJ)I

Socialines paslaugos - pagalbos pinigais teikimas vaikus
eloboiandiai Seimai priemone

47,0 41,8 -5)

Globos centro paslaugos 13,8 13,0 -0,8

GIMK oroerama 13.0 15.6 +2.6
Kaledine socialines paramos teikimo priemone 4.5

Integralios pagalbos teikimas Druskininkq
savivaldvbei e(Proi ektas)

42,5 67,8 +r5 ?



Alkoholio prevencija ir gydymo paslaugq kokybes gerinimas
Druskininku saviva
Savivaldybiq administracijq dalyvavimas vertinant asmens
savarankiSkuma kasdieneie veikl
Socialines prieZiflros paslaugq prieinamumo gerinimas abipus

Socialiniq paslaugq srities darbuotojr4 minimaliesiems
pareigines algos pastoviosios dalies koefrcientams ir socialiniq

iu pareisines alqos oastoviaiai daliai didinti

2021 metais, palyginus su 2020 metais, Socialiniq paslaugq centro le5os padidejo
102,4 ttikst. Eur le5q (arba 18,6 proc.):

400
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ill h. lL ll
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r LeSos i5 SB 303, I
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el.e5os iS VB (P) 6,5
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2

l0

13,8
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2021 m.

334,7

218,9

72,2

I

t2,l

l3

l5 pav. lstaigos asignavimqpolqttis 2019-2021 metais.

Priemonei ,,Druskininkg socialiniq paslaugq centro veiklos vykdymas'6 panaudota
246,8 tiikst. Eur. 2021 metais biudZeto i5laidq straipsnyje ,,Darbo uZmokestis" kasines
iSlaidos padidejo 50,3 tiikst. Eur ir sieke 209,2 ttikst. Eur. LeSq pokyti leme socialini darb4
dirbandiq darbuotojq darbo uZmokesdio didinimas. ,,Kitq paslaugq" i5laidq straipsnyje
i5laidos padidejo 9,6 tiikst. Eur. LeSq pokyti leme budindio globotojo paslaugos isigijimas.

Priemones,,Druskininkg socialiniq paslaugq centro veiklos vykdymas"
m iSla imas 2020-2021 metais

I5 viso: 189,1 246,8 +57,7

Darbo uZmokestis 158,9 209,2 +50,3

Socialinis draudimas 2,3 219 +0,6
Paslaugq ir prekiq naudojimas i5 viso: 25,9 33,5 +7,6

Medikamentai (darbuotojq sveikatos
oatikrinimas)

0,3 0,3 0,00

Ry5iq paslaugos 2,9 )1 -0,8

Transporlo iSlaikymas ?q +0,6

Prekiu isieiiimp iSlaidos 0"7 0,6 -0,I
Komandiruotes 0,0 0,1 +0,1

Il gal aikio materialioj o ir nematerialioj o turto
nuoma

0,7 0,6 -0,1



Materialioio turto einamasis remontas 4.8 2,0 -2.8

Kvalifikaciios kelimas 0.7 -0.2

Informaciniq technologijq prekiq ir paslaugq

isisiiimo iSlaidos
1,5 ), fu,l

Komunalines paslaugos i5.jq:

Sildymas t) \ il\ 0,0

Elektros enersiia 0.9 1,3 +0,4

Vietine rinkliava 0,4 +0,1

Vandenti eki s ir kanalizacri a il\ 0,6 +0,1

Kitos oaslausos 8,7 18,3 +9,6

Socialind parama i5 viso: 2,0 1.2 -0,8
S ocialine r,ar ama pinieais U"J 0.0 -0.3
Darbdavio socialine parama pinigais 1.7 la -o{
Turto isisiiimas viso: 0.0 0"0 0.0
Nematerialusis turtas 0.0 0,0 0,0

Pagal priemong ,,Druskininkq socialiniq paslaugq centro veiklos lykdymas
(pajamos uZ paslaugas)" 2021 metais uZ suteiktas paslaugas gafia 27 tDkst. Eur, i5 jq: uZ
lovq, diuZiniq ir kitq techniniq priemoniq nuom4 - 1,2 tiikst. Eur, sales nuom4 - 0,3 tiikst.
Eur, dienos socialines globos paslaugas - 10,9 tiikst. Eur, pagalbq i namus - 2,8 t0kst. Eur,
bendrqsias socialines paslaugas - 9,3 tfikst. Eur, transporto paslaugas - 0,7 ttikst. Eur,
apgyvendinimo savaranki5ko gyvenimo namuose paslaugas - 1,8 tiikst. Eur. 2021 metais,
lyginant su2020 metais, pajamos uZ suteiktas paslaugas padidejo 4,4 tiikst. Eur.

Priemone o,Socialines paslaugos - socialiniq igiidZiU ugdymas ir palaikymas
socialin€s rizikos Seimoms"

2021 metais biudZeto i5laidq straipsnyje ,,Darbo uZmokestiso' leSq poreikis padidejo
10,6 trlkst. Eur ir sieke 118,1 tiikst. Eur. LeSq pokyti leme socialini darb4 dirbandiq
darbuotojq darbo uZmokesdio didinimas.

Priemone ,rSocialinds paslaugos - socialind dienos globa asmenims su sunkia
lia'(

Priemone ,,Socialinds paslaugos - pagalbos pinigais teikimas vaikus globojaniiai
Seimaitt l.

Socialinis draudimas
Kvalifi kaciios kelimo i5laidos



Priemone ,,L65os socialiniams darbuotojams, dirbantiems su globdjais, Seimyng
t6viaiso'

Priemone ..Kal€dinds socialin6s ramos teikimast'

2021 metais Socialiniq paslaugq centro buhalterine apskaita buvo tvarkoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus istatymu, Vie5ojo sektoriaus apskaitos
ir atskaitomybes standartais (toliau - VSAFAS), Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos

istatymu, Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros istatymu, BiudZetiniq istaigq buhalterines
apskaitos tvarka, Lietuvos Respublikos finansq ministro 2008 m. gruodZio 22 d. isakymu Nr.
1K-455 ,,Del privalomojo bendrojo s4skaitq plano patvirtinimo" bei kitais teises aktais ir jq
pakeitimais.

7. ISTATGOS VETKLOS PROGNOZES

2022 metais Socialiniq paslaugq centras be kasdienines savo veiklos ir igyvendinamq
projektq:

1. I5analizuos Socialiniq paslaugq centro socialiniq paslaugq perdavimo
nevyriausyb inems or ganizacij oms galimybe s.

2. Organizuos ir prades teikti nuotolines socialines paslaugas naudodami Socialines
paramos Seimai informacines sistemos posistemg.

3. UZtikrins prevencinio darbo pletr4 smurto artimoje aplinkoje ir priklausomybiq
srityse:

3.1. inicijuodami irlar dalyvaudami, irlar vykdydamr, irlar organizuodami Elgesio
korekcines programos vykdym4;

3.2. teikdami pagalb1 ir /ar tarpininkavimo paslaugas priklausomybiq turintiems
asmenims.

4. Stiprins bendr4sias ir socialines prieZiiiros paslaugas Seimoms ir (ar) asmenims:
4.1. teikdami individualios prieZioros socialines paslaugas Seimoms, auginandioms

vaikus iki 1 metq ir (ar) vaikus su negalia iki 3 metq;
4.2. teikdami pagalb4 ir bendr4sias socialines paslaugas socialiniuose bDstuose

gyvenandioms Seimoms ir (ar) asmenims.
5. Atliks transporto organizavimo poreikio analizg ir ples transporto organizavimo

paslaugos teikim4 savivaldybes kaimi5kosiose teritorijose.
6. I5ples socialines prieZiflros paslaugq senyvo amZiaus ir neigaliesiems asmenims

teikim4 Neigaliqjq dienos centre, Sveikatos g. 30, Druskininkuose.
7. Nustatys socialines prieZiDros psichosocialiniq paslaugq teikimo tvark4.


