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Kuršėnai
VADOVO ŽODIS
Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) – biudžetinė
įstaiga. Juridinio asmens kodas 145783783, adresas – J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.,
el. p. danguole.kraskauskiene@siauliuraj.lt, tel. (8 41) 59 66 84, mob. 8 617 53 247. Centras
įsteigtas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 24 „Dėl
savivaldybės biudžetinės įstaigos socialinių paslaugų centro įsteigimo“ ir savo veiklą pradėjo
2002 m. balandžio 1 d. Centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitas bankuose.
Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, dienos socialinės globos ir
slaugos paslaugas Šiaulių rajono gyventojams, vykdo socialinę priežiūrą šeimoms, patyrusioms
riziką, bei koordinuoja socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis vykdomą veiklą. Centras
vadovaujasi Centro nuostatais, patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės
29 d. sprendimu Nr. T-157 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų
patvirtinimo“.
Centro struktūrą sudaro: direktorius, socialinio darbo organizatorius, vyr. buhalteris, 15
lankomosios priežiūros darbuotojų, 14 socialinių darbuotojų darbui su šeimomis, vyriausiasis
socialinis darbuotojas, koordinuojantis socialinių darbuotojų darbą, 4 atvejo vadybininkai,
vairuotojas, valytojas. Projektui „Integrali pagalba į namus Šiaulių rajone“ įgyvendinti pagal
terminuotas darbo sutartis dirba – 10 darbuotojų, iš jų: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo
padėjėjai – 3, slaugytojo padėjėjai – 4, slaugytojas – 1, kineziterapeutas / masažistas – 1, projekto
„Asmeninio asistento paslauga“ – 5 asmeniniai asistentai. 2020 m. sausio 1 d. Centre dirbo 52
darbuotojai.
Vieši pranešimai skelbiami Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje
www.siauliuraj.lt ir Centro svetainėje www.siauliurajonospc.lt.
I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS STRATRGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ
Įgyvendinant socialinių paslaugų strategiją, siekta sudaryti Šiaulių rajono gyventojams
palankias, saugias, orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinančias savarankiškumo
išsaugojimą, skatinančias integruotis į visuomenę. Organizuotos ir teiktos bendrosios ir
specialiosios socialinės paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims (šeimoms), socialiniai
darbuotojai darbui su riziką patyrusiomis šeimomis siekė užtikrinti vaiko saugumą jo paties
namuose, skatino ir padėjo tėvams gerinti socialinius ir tėvystės įgūdžius.
Vykdant projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių rajone“, senyvo amžiaus ir suaugusiems
neįgaliems asmenims teiktos socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuose, o juos
prižiūrintiems šeimos nariams – konsultacinė pagalba.
Centre padidėjus darbuotojų skaičiui (52 darbuotojai), dėl dažnų Vyriausybės teisinių
norminių aktų keitimų sparčiai didėja darbų apimtys, todėl trūksta žmogiškųjų, finansinių išteklių.

Atsižvelgiant į sudėtingą visuomenės socialinę aplinką, psichosocialinio darbo su šeimomis
ypatumus, didelis dėmesys skiriamas darbuotojų darbo sąlygoms gerinti, kvalifikacijai kelti.
ANTRASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANO PLĖTROS PLANO TIKSLŲ
ĮGYVENDINIMAS
1 strateginis tikslas: Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas
1 uždavinys: Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinę
intergraciją
Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)
Panaudota
asignavimų nuo
Asignavimų
asignavimų,
planas*,
nurodytų
Priemonės
Pasiekti
Asignavimų
įskaitant
Panaudota asignavimų plane,
pavadinimas rezultatai
planas
patikslinimus asignavimų
įskaitant
ataskaitiniam
patikslinimus
laikotarpiui
ataskaitiniam
laikotarpiui, dalis
(proc.)**
1
2
3
4
5
6
Teikti
Paslaugų
integralią
gavėjų
17215,00
17215,00
pagalbą į
17215,00 (VB)
100
skaičius –
(VB)
(VB)
namus Šiaulių
20
rajone
Iš jų ES ir kita tarptautinė
37827,00
37827,37
37827,37
100
finansinė parama
Užtikrinti
kokybišką ir
savalaikį
socialinių
paslaugų
teikimą Šiaulių
209195,00
rajono
201445,00
209195,00
Paslaugų
(SB)
gyventojams
(SB)
(SB)
gavėjų
331000,00
(pagalba į
331000,00
331000,00
100
skaičius –
(VB)
namus,
(VB)
(VB)
795
10871,33
specialiojo
7171,33 (KT) 10871,33 (KT)
(KT)
transport
organizavimas
ir techninės
pagalbos
priemonių
išdavimas)
* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar
mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys
trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos
lygiu.
** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai

paaiškinami po lentele.
II SKYRIUS
CENTRO METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Centro tikslas – įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmonėms
palankias, saugias, orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinančias savarankiškumo
išsaugojimą, skatinančias integruotis į visuomenę. Centras socialines paslaugas teikia Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijoje (Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų miesto, Kuršėnų
kaimiškojoje, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijose).
Pagrindiniai Centro uždaviniai:
 užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinę
integraciją;
 skatinti bendradarbiavimą su NVO ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis
plėtojant socialinių paslaugų teikimą;
 tinkamai ir laiku teikti informaciją klientams;
 padėti socialinių paslaugų gavėjui išsaugoti arba atgauti fizines, psichines jėgas,
spręsti jų socialines problemas;
 kelti darbuotojų kvalifikaciją;
 skatinti savanorystę, įtraukiant švietimo įstaigas, kaimo bendruomenes, kultūros
centrus, bibliotekas, nevyriausybines organizacijas ir kt.
BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
Centro lankomosios priežiūros darbuotojai klientams teikia nemokamas:
 informavimo (reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui
(šeimai),
 konsultavimo (socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu
analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo
būdų),
 tarpininkavimo ir atstovavimo (pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant
įvairias asmens (šeimos) problemas teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus,
mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant
tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų), paslaugas asmens
namuose.
2019 metais suteikta 1 162 konsultavimo paslaugų ir 1 400 tarpininkavimo paslaugų.
Specialiosios paskirties transporto paslaugų teikimas
Specialiosios paskirties transporto paslaugos teiktos vadovaujantis Specialiosios paskirties
transporto paslaugų įkainio nustatymo ir specialiosios paskirties transporto paslaugų teikimo bei
mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m.
gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-323, ir šio aprašo pakeitimais (2011-09-15 Nr. T-251, 2013-02-21 Nr.
T-31, 2014-10-30 Nr. T-267, 2019-03-26 Nr. T-323).
Centras 2019 metais specialiojo transporto paslaugų suteikė 69 asmenims, kurie dėl ligos ar
senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, taip pat
mažas pajamas gaunantiems asmenims, kai pajamos (vienam šeimos nariui per mėnesį) yra mažesnės
už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bei šeimoms, turinčioms socialinių problemų. Iš viso per
2019 metus specialiojo transporto paslaugų suteikta 224 kartus.
Nuo 2011 metų asmens ir Centro tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens (šeimos)
mokėjimu už suteiktas transporto paslaugas, nustatomos rašytine transporto paslaugų gaunančio
asmens ir Centro sutartimi. Asmens (šeimos) galimybę mokėti už transporto paslaugas apsprendžia
gaunamų pajamų dydis. 2019 metais sudaryta 19 tokių sutarčių. Į biudžeto sąskaitą įnešta 425,06 Eur.

Kai kurie klientai mokamomis specialiosiomis paslaugomis naudojosi ne vieną kartą. Daugiau
specialiosios paskirties transporto paslaugų buvo suteikta vykstant į gydymo įstaigas Šiaulių rajone
negu už rajono ribų.
SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
Pagalba namuose
Specialiosios socialinės paslaugos – socialinė priežiūra (pagalba į namus) – iki 2019 m.
gegužės 21 d. buvo teiktos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už
socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo
26 d. sprendimu Nr. T-54 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines
paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, o nuo 2019 m. gegužės 21 d. – Socialinės priežiūros
(pagalbos į namus) paslaugų organizavimo ir teikimo aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-173 ,,Dėl Socialinės priežiūros (pagalbos į namus)
paslaugų organizavimo ir teikimo aprašo patvirtinimo“.
Socialinė priežiūra teikiama asmenims (šeimoms), kurių nepakankami gebėjimai dalyvauti
visuomenės gyvenime ir savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu. Tai darbingo
amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis, senyvo amžiaus asmenys, kuriems
nustatyti specialieji poreikiai, ir pensinio amžiaus asmenys, kuriems nenustatyti specialieji
poreikiai.
Lankomosios priežiūros darbuotojai asmens namuose teikia paslaugas, padedančias
asmeniui tenkinti asmens gyvybinius poreikius: spręsti sveikatos priežiūros problemas, tvarkytis
buityje ir kt. Paslaugų dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens
(šeimos) tos paslaugos poreikio. Centras, suderinęs su klientu, sudaro paslaugų teikimo sutartį,
kurioje numato, kokios socialinės paslaugos bus teikiamos.
LANKOMOSIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL
SENIŪNIJAS
Seniūnija
Bubių
Gruzdžių
Kairių
Kuršėnų miesto
Kuršėnų kaimiškoji
Raudėnų
Šakynos
Ginkūnų, Kužių,
Šiaulių kaimiškoji
Iš viso:

Lankomosios priežiūros
darbuotojų skaičius
2
2
1
5
2
1
1
1

Lankomų asmenų
skaičius*
15
16
4
35
14
6
7
12

Iš jų
už paslaugas moka
11
16
3
26
12
5
6
11

15

109

90

*2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis
Pastaba. Lentelėje lankomų asmenų skaičius pateiktas bendras (įskaitant 8 asmenis, kuriems socialinių paslaugų teikimas laikinai sustabdytas).

2019 metais į biudžetą už socialines paslaugas įnešta 5 837,13 Eur. Mokėjimo už socialines
paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių)
finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas. Paslaugos kaina 2019 metais buvo susieta su
minimaliu valandiniu atlygiu – 3,39 Eur.
2017 metais vidutiniškai lankomų asmenų skaičius siekė – 116, 2018 metais – 117 lankomų
asmenų, 2019 metais – 114 lankomų asmenų. Lankomų asmenų skaičiaus vidurkis per metus mažai
keičiasi (vieniems skiriamos paslaugos, kitiems nutraukiamos). Pagrindinės paslaugų nutraukimo

priežastys: dėl asmens mirties, pablogėjus sveikatai, išvykimo gyventi pas gimines, artimuosius
arba į globos namus.
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Centras teikia aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą Šiaulių rajono
neįgaliesiems, pensinio amžiaus, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims vadovaujantis Neįgaliųjų
aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V(55)-7(1.4)
„Neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų
kompensavimo“.
Kompensacinės technikos poreikį nurodo gydantis gydytojas. Techninės pagalbos
priemonės išduodamos asmenims, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Šiaulių rajone. Skiriant
asmeniui priemonę sudaroma panaudos sutartis tarp kliento ir Centro, kurioje nurodyti davėjo ir
gavėjo įsipareigojimai, kurių būtina laikytis abiem šalims.
POREIKIS IR APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS 2019 METAIS
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Techninės pagalbos priemonės
pavadinimas
Neįgaliųjų vežimėliai
Naktipuodžio kėdutės
Automatiškai reguliuojamos lovos
Čiužiniai praguloms išvengti
Vaikštynės
Ramentai (alkūniniai ir pažastiniai)
Lazdelės
Įvairi kita technika
Iš viso:

Poreikis

Aprūpinta

Negavo

78
78
45
57
106
70
29
61
524

74
78
41
38
75
70
29
54
459

4
0
4
19
31
0
0
7
65

2019 metais techninės pagalbos priemonių gauta už 17 646,22 Eur. Aprūpinti 423 rajono
gyventojai. 2019 metais poreikis techninės pagalbos priemonėms įsigyti buvo mažesnis nei 2018
metais. 2018 metais asmenys aprūpinti 85 %, 2019 metais – 87,6 %. Aprūpinimo neįgaliųjų
techninės pagalbos priemonėmis skaičių lemia tai, kad tarp asmenų, negavusių priemonių, yra
įskaičiuoti ir asmenys, kurie atsisako imti panaudotą priemonę ir laukia eilėje naujos. Daug klientų
negavo čiužinių nuo pragulų, taip pat didelių dydžių vežimėlių, nes šios rūšies priemonių negauta iš
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Šiaulių skyriaus.
Socialinis darbas su riziką patiriančiomis šeimomis
Socialinis darbas su riziką patiriančiomis šeimomis Centre vykdomas taikant atvejo
vadybą. Socialiniai darbuotojai teikia bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo
paslaugas. 2019 metais Centro darbuotojai dirbo su 155 riziką patiriančiomis šeimomis, kuriose
auga 334 nepilnamečiai vaikai. 2019 metais buvo užregistruoti 138 grėsmės atvejai, iš jų: 109
inicijuoti VVTAĮT, 29 inicijuoti Centro. 73 šeimose grėsmės vaikui lygis nenustatytas, pirmas
grėsmės lygis nustatytas 225 vaikams, 17 vaikų nustatytas antras grėsmės lygis. Pravesti 273 atvejo
vadybos posėdžiai. Nutraukti atvejo vadybos procesai ir socialinių paslaugų teikimas 125 šeimoms,
pervertinta viena šeima, 5 atvejo vadybos atvejai perduoti kitam atvejo vadybininkui, sustabdyti 8
atvejo vadybos procesai. Atsižvelgiant į atvejų vadybos procesų sudėtingumą, 6 šeimoms buvo
pakeisti socialiniai darbuotojai.
Per ataskaitinį laikotarpį nutrauktas paslaugų teikimas 93 šeimoms, naujai pradėtos teikti
paslaugos 84 šeimoms.

Laikinoji globa nustatyta 1 vaikui, peržiūrėta laikinoji globa 3 vaikams, apribota tėvystė 1
šeimai, kurioje auga 2 vaikai. Vaiko gerovės komisijoje svarstytas 61 vaikas dėl minimalios
priežiūros ir koordinuotai teikiamos pagalbos.
Šeimų sutikimu buvo surašyta 60 rekomendacijų dėl vaiko išmokų pakeitimo formos: 50 %
pinigine ir 50 % nepinigine forma, arba apmokėtos skolos už komunalinius patarnavimus, surašytas
21 siuntimas į Šiaulių Respublikinį priklausomybės ligų centrą nemokamai konsultacijai.
2019 metais suteiktos 57 paslaugos aprūpinant vaikus mokinio reikmenimis. Tam buvo
skirta 4 332 Eur nepinigine forma.
Dalyvauta projekte „Vaikų svajonės“. Lietuvos mastu vykdomo projekto tikslas – išpildyti
sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones bei padrąsinti vaikus tikėti
savo svajonėmis ir jų siekti. Įgyvendintos 196 vaikų svajonės.
Socialiniai darbuotojai bendrauja ir bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis,
verslininkais, ieško rėmėjų, kurių suteikta materialinė parama palengvina šeimų gyvenimą.
Kalėdų proga, verslininkai šeimoms dovanojo reikalingų daiktų: rūbų, patalynės, rėmė pinigais
ir kt. Palaikomi ryšiai su labdaringomis organizacijomis. Septintosios dienos adventistų
bažnyčios bendruomenės vaikai paruošė 220 sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams kalėdinių
dovanėlių. Ištisus metus šeimoms teikiama labdara: rūbais, higienos priemonėmis, avalyne,
patalyne, buitine technika, maistu ir kt. Dauguma riziką patiriančių šeimų gauna maisto
produktus iš Europos Sąjungos fondų, maisto banko.
Seniūnijose nuolat vykdoma sociokultūrinė veikla šeimoms ir jų vaikams, įvairiomis
temomis skaitomos paskaitos. Suorganizuota šeimoms ir jų vaikams Kalėdinė šventė „Vaikas
vaikui“. Šventėje dalyvavo ir bažnyčios bendruomenės nariai.
19-oje riziką patyrusių šeimų buvo atlikti dezinfekcijos darbai, pagal poreikį, šeimos
aprūpintos vaistais nuo pedikuliozės.
Sėkmingi darbuotojų darbui su riziką patiriančiomis šeimomis veiklos rezultatai,
teikiamų paslaugų kokybė didžiąja dalimi priklauso ir nuo socialinių darbuotojų kompetencijos,
pasirengimo dirbti šį darbą, motyvacijos mokytis, tobulėti, kelti kvalifikaciją, asmeninių
savybių. 2019 metais darbuotojai dalyvavo seminaruose, mokymuose ir supervizijose
(išklausytos 82 akademinės valandos). 2019 metais vienas socialinis darbuotojas apsigynė
vyresniojo socialinio darbuotojo kategoriją.
Vyko glaudus bendradarbiavimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šiaulių rajono savivaldybėje specialistais, Šiaulių
apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus mobiliosios komandos, Šiaulių rajono Šiaulių r. PK
Kuršėnų policijos nuovados, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, Šiaulių rajono švietimo pagalbos
tarnybos, mokyklų, vaikų dienos centrų, seniūnijų specialistais, bendruomeninių šeimos namų,
Kuršėnų vaikų globos namų darbuotojais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore,
budinčiais globėjais, šeimynomis ir kt. Suorganizuotas susitikimas su priklausomybės ligų
reabilitacijos bendruomene „Eterna Vita“, pasidalinta informacija ir patirtimi.
Projektinė veikla
2016 m. spalio 25 d. buvo pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl
projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-418-04-0032 „Integrali pagalba į namus Šiaulių rajone“ įgyvendinimo.
Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo amžiaus
ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams. Projekto biudžetas –
156 000,00 Eur, trukmė – 33 mėnesiai. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-324 „Dėl Integralios pagalbos
(dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
Socialinės globos ir slaugos paslaugos projekto dalyviams pradėtos teikti nuo 2017 m.
balandžio 19 d. Iki 2019 metų pabaigos paslaugas teikė šie kvalifikuoti darbuotojai: socialinis
darbuotojas ir 3 socialinio darbuotojo padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojas ir 4 slaugytojo

padėjėjai bei masažuotojas / kineziterapeutas. Bendras teikiamų paslaugų paketas palengvina
asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerina gyvenimo kokybę bei suteikia šeimos
nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomais ligoniais. Tokiu būdu projektu yra prisidedama
prie socialinių problemų sprendimo, geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo.
2019 metais Integralios pagalbos paslaugų suteikta 15 projekto dalyvių, (12 senatvės
pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia ir 3 suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia ,
kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis bei nustatytas specialusis nuolatinės slaugos
poreikis). Nuo projekto pradžios paslaugos suteiktos 27 asmenims.
Integrali pagalba teikta Šiaulių rajono gyventojams pagal asmens deklaruotą gyvenamąją
vietą: Kuršėnų miesto seniūnijoje – 8, Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje – 5, Gruzdžių seniūnijoje –
2.
Klientas, gaunantis integralios pagalbos (dienos socialinės ir slaugos asmens namuose)
paslaugas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) gaunamas pajamas, moka tik už socialinę globą. Slaugos
paslaugos teikiamos nemokamai. Per 2019 metus už dienos socialinės globos teikiamas paslaugas
surinkta 3 907,62 Eur.
Šiaulių rajono savivaldybės administracija, kartu su projekto „Kompleksinės paslaugos
šeimai Šiaulių rajone“ partneriu Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru, 2019 m.
spalio 9 d. pasirašė Jungtinės veiklos sutartį Nr. K4-7(3.50) ir teikia nemokamą asmeninio asistento
paslaugą Šiaulių rajono gyventojams. Projektui įgyvendinti skirta 83 812,15 Eur lėšų, trukmė 14
mėnesių. Tikslinė grupė – asmenys nuo 16 iki 65 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ( judėjimo,
regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba
vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti
asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
III SKYRIUS
CENTRO ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI
Įgyvendinant metinį planą, prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos
plano 2020–2022 metams strateginio tikslo „Sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai saugi ir sveika
visuomenė“ (kodas 02) įgyvendinimo.
Pagrindiniai darbai – kokybiškų ir savalaikių bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų
(pagalbos į namus, specialiojo transporto organizavimo, techninės pagalbos priemonių išdavimo)
teikimas Šiaulių rajono gyventojams, ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų „Integrali
pagalba į namus į namus Šiaulių rajone“ įgyvendinimas, teikiant dienos socialinės globos ir slaugos
paslaugas ir „Asmeninio asistento paslauga“, socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis.
Veiklos plano tikslai, uždaviniai
Tikslas – Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 02.03).
Uždavinys – užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, skatinti
socialinę integraciją (kodas 02.03.01.).

Lėšos plano vykdymui
Bendra lėšų suma plano vykdymui – 753 472,00 Eur (iš jų: savivaldybės biudžeto (SB) –
267 936,00 Eur, valstybės biudžeto (VB) – 355 500,00 Eur, Europos Sąjungos projektų
įgyvendinimui (ES) – 95 200,00 Eur, VB lėšos (projekto įgyvendinimui) – 27 686,00 Eur. Kitos
lėšos – 7 150,00 Eur.

Socialinių paslaugų centro direktorė

Danguolė Kraskauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro
2019 metų veiklos ataskaitos
1 priedas
VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER
ATASKAITINIUS METUS

Eil.
Nr.

1.

Pareigų
(pareigybės)
pavadinimas
Direktorius

Bazinis
atlyginimas

Priemokos

Priedai

Premijos

Kitos
išmokos**

1

2

3

4

5

4 176,71

-

539,76

-

-

Iš viso,
Eur, ct
6=1+2+
3+4+5
4 716,47

* Neatskaičius mokesčių.
** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo
išmokėtos.
Savivaldybės valdomos bendrovės apie finansus duomenis teikia atsižvelgdamos į teisės aktus,
reglamentuojančius privataus sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

______________

Šiaulių rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro
2019 metų veiklos ataskaitos
2 priedas
KASMETINIŲ ATOSTOGŲ LIKUČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.

Pareigybė

1.

Direktorius

Kasmetinių atostogų likutis darbo dienomis
(2019-12-31)

6 d. d.
_________________

