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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO
PATVIRTINIMO
2018 m. balandžio __ d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų
planavimo metodikos patvirtinimo“, 33 punktu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir
socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, n u s p r e n d ž i a :
Patvirtinti Visagino savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio __ d. sprendimu Nr. TS-__
VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS
1. Bendra informacija
Visagino savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų planas parengtas vadovaujantis
Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132. Planas atitinka Visagino savivaldybės 2016–2022 metų
strateginio plėtros plano uždavinius ir tikslus, yra suderintas su Visagino savivaldybės 2018–2020
m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d.
sprendimu Nr. TS-24, bei orientuotas į žmonių gerovę, šeimos stiprinimą, skurdo ir socialinės
atskirties mažinimą. Planas yra suderintas su Visagino savivaldybės 2018 metų biudžetu.
2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai
Socialinių paslaugų teikimo tikslas – įvairių socialinių žmonių grupių socialinė
integracija, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas, užtikrinančias jų savarankiškumo
išsaugojimą, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.
Socialinių paslaugų plėtros tikslai:
1. Plėsti ir stiprinti socialinių paslaugų tinklą, teikti paslaugas šeimai ir vaikui:
1.1. vykdyti vaiko teisių apsaugos, vaiko teisių pažeidimų prevenciją bei skatinti vaiko
globą šeimoje;
1.2. užtikrinti socialinių paslaugų teikimą šeimoms, socialinės rizikos šeimoms ir jų
vaikams;
1.3. užtikrinti socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą vaikams.
2. Plėsti socialines paslaugas ir paramą asmenims, atsidūrusiems socialinėje
atskirtyje, skatinti jų socialinę adaptaciją, reabilitaciją ir integraciją į visuomenę:
2.1. suteikti socialinę pagalbą atskirtį išgyvenantiems asmenims;
2.2. mažinti priklausomybes turinčių asmenų skaičių;
2.3. užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos asmenims.
3. Spartinti neįgaliųjų socialinę, fizinę, reabilitacinę, profesinę integraciją:
3.1. plėsti neįgalių asmenų užimtumo galimybes;
3.2. organizuoti transporto paslaugas neįgaliesiems;
3.3. tenkinti neįgaliųjų specialiuosius poreikius.
4. Gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, skatinti geros kokybės socialinių
paslaugų ir paramos teikimą bendruomenėje vaikams, senyvo amžiaus ir neįgaliems
žmonėms:
4.1. kuo ilgiau išlaikyti senstantį žmogų jam įprastoje aplinkoje – namuose;
4.2. skatinti bendruomenės narių, senų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų užimtumą;
4.3. organizuoti socialines akcijas ir renginius;
4.4. skatinti ir remti neįgalių ir pagyvenusių asmenų nevalstybinių organizacijų veiklą;
4.5. išsaugoti senstančio asmens savirealizacijos poreikį;
4.6. finansuoti socialinės globos paslaugas.
3. Socialinių paslaugų plano rengėjai:
Planą parengė:
Jolita Zabulytė, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėja;

2
Irena Abaravičienė, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Genutė Macickienė, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vyresnioji specialistė.
Rengiant planą dalyvavo:
Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai:
Nadežda Rybakova, Visagino savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto
skyriaus vedėja;
Jūratė Mieželytė, Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos
skyriaus vyriausioji specialistė.
Visagino socialinių paslaugų centro darbuotojai:
Stanislava Ostrouch, Visagino socialinių paslaugų centro direktorė;
Loreta Grigaliūnienė, Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams;
Rima Raščiūtė, Visagino socialinių paslaugų centro vyriausioji buhalterė;
Asta Karosienė, Visagino socialinių paslaugų centro socialinė darbuotojakoordinatorė.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojai:
Natalija Levickaja, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė;
Julija Mastenica, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro vyriausioji buhalterė.
Rengiant 2018 m socialinių paslaugų planą, informaciją teikė Visagino
nevyriausybinių organizacijų atstovai.
II SKYRIUS
BŪKLĖS ANALIZĖ
4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas
Gyventojų skaičius (metų pradžioje)
2016
19 774

Visagino sav.

2017
19 178

2018
18 713

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamento duomenys

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis (2017 m. duomenys):
Eil.
Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Rodiklis

Gyventojų (šeimų) skaičius
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Gyventojų skaičius 2018-01-01
iš jų:
mieste
kaime
Iš bendro gyventojų skaičiaus:
darbingo amžiaus gyventojai
iš jų darbingo amžiaus gyventojai, kuriems nustatyti specialieji
poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis)
pensinio amžiaus gyventojai (65 m. ir vyresni)
iš jų pensinio amžiaus gyventojai, kuriems nustatyti specialieji
poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis)
vaikai (iki 18 metų)
iš jų vaikai su negalia

3
18 713
18 541
172
11 879
169
3 404
259
3 430
108

3

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

iš jų vaikai, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis
nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros
(pagalbos) poreikis)
iš jų socialinės rizikos vaikai
Socialinės rizikos šeimos, gavusios socialines paslaugas
Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose, gavusiose socialines
paslaugas
Šeimos, įrašytos į stebimų šeimų apskaitą, gavusios socialines
paslaugas
Vaikų skaičius stebimose šeimose, gavusiose socialines
paslaugas
Šeimų, globojančių vaikus, skaičius (2017-12-31)
Šeimose globojamų vaikų skaičius (2017-12-31)
Institucijoje globojamų vaikų skaičius (2017-12-31)
Bedarbiai (2017-12-31)

69
22
115
184
54
93
42
62
7
1 568

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas, Socialinės paramos šeimai informacinė sistema, Lietuvos darbo birža

Gyventojų sudėtis

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai
Gyventojų socialinių paslaugų poreikius ir socialinio tinklo kūrimąsi lemia tiek išorės,
tiek vidaus veiksniai.
Išorės veiksniai. Socialinių paslaugų poreikiui ir tinklo plėtrai įtakos turi politiniai
veiksniai ir jų pokyčiai, lemiantys socialinės apsaugos politiką Lietuvoje: Lietuvos Respublikos
įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą.
Ekonominiai sunkumai lemia įvairias socialines problemas: priklausomybę nuo alkoholio,
narkotikų, nedarbą ir kt. Svarbiausi uždaviniai yra kokybiškas socialinių paslaugų teikimas,
tenkinant gyventojų socialinių paslaugų poreikius, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas.
Vidaus veiksniai. Kaip ir kitų šalies savivaldybių, Visagino savivaldybės gyventojų
socialinių paslaugų poreikius sąlygoja panašūs veiksniai:
– Visuomenės senėjimas. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse
narėse, kasmet vis didesnę dalį sudaro pagyvenę, tai yra 60 metų ir vyresni, žmonės. Statistikos
departamento duomenimis, Visagino savivaldybėje 2017 m. duomenimis tokių žmonių buvo 5 565,
tai sudaro 29,7 proc. visų savivaldybės gyventojų. Senyvo amžiaus asmenims dažniausiai reikalinga
pagalba į namus ir socialinė globa. Siekiama, kad senyvo amžiaus ir neįgalūs žmonės kaip galima
ilgiau oriai gyventų jiems artimoje aplinkoje – savo namuose, todėl šios paslaugos itin reikalingos
vienišiems, senyvo amžiaus asmenims. Teikiant socialines paslaugas, gerinamos ne tik senyvo
amžiaus asmenų, bet ir jų vaikų (t. y. suaugusių darbingo amžiaus gyventojų) gyvenimo kokybė,
sudarant galimybę aktyviau dalyvauti darbinėje veikloje.
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– Negalia. Visagino savivaldybėje gyvena 1 392 neįgalūs asmenys (2016 m.
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/neigaliuju-socialine-integracija/statistika-2
duomenimis), iš jų 105 neįgalūs vaikai. Tai sudaro 7,4 proc. visų savivaldybės gyventojų. 2018 m.
sausio mėn. duomenimis Visagino savivaldybėje gyveno 497 asmenys (69 – vaikai, 169 – darbingo
amžiaus gyventojai, 259 – pensinio amžiaus gyventojai), kuriems nustatyti specialieji poreikiai
(specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).
Asmenims, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, dažniausiai reikalinga pagalba į namus, dienos
socialinė globa asmens namuose ar institucijoje ir trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos
paslaugos.
– Alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas bei
psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta. Šie veiksniai lemia vaikų, suaugusių asmenų ir šeimų
priskyrimą socialinės rizikos grupei.
Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius tvarko apskaitą
šeimų, kurios įrašomos į socialinės rizikos šeimų apskaitą arba įrašomos į stebimų šeimų apskaitą.
Pagrindinės priežastys, dėl kurių šeimos įrašomos į socialinės rizikos šeimų apskaitą, yra
girtavimas, psichotropinių medžiagų vartojimas, socialinių įgūdžių stoka, negebėjimas rūpintis
vaiku, psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta prieš vaikus. 2017 m. socialinių įgūdžių ugdymo
ir palaikymo paslaugas gavo 115 socialinės rizikos šeimų (jose auga 184 vaikai) ir bendrąsias
paslaugas gavo 54 šeimos, įrašytos į stebimų šeimų apskaitą (jose auga 93 vaikai). Socialinėmis
paslaugomis (socialinių įgūdžių ugdymas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė
pagalba, apgyvendinimas krizių centre, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams ir kitos)
galima sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes.
– Nedarbas. Nedarbas siejamas su asmens ir jo šeimos pajamų neturėjimu ir dėl to
negalėjimu apsirūpinti pirmo būtinumo prekėmis (maistas, drabužiai), apmokėti būsto, komunalines
paslaugas, už vaikų ir (ar) savo mokslą. Finansinis nepajėgumas yra susijęs su sveikatos draudimo
nebuvimu, negalėjimu apsidrausti nuo nelaimių. Čia gali padėti tarpininkavimo ir atstovavimo,
maitinimo, aprūpinimo drabužiais ir kitos bendrosios socialinės paslaugos.
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.)

Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.
Utenos r. sav.
Visagino sav.
Zarasų r. sav.

2015
11,9
16,6
11,7
9,9
13,0
14,7

2016
10,8
15,4
11,4
10,0
12,7
14,0

2017
10,9
14,9
11,7
9,2
12,9
14,0

Lietuvos statistikos departamento duomenys

Pagrindinės darbo rinkos tendencijos lyginant 2017 m. sausio 1 d. ir 2018 m. sausio 1
d. Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus duomenimis:
- bedarbių skaičius sumažėjo nuo 1 805 iki 1 568;
- darbo biržoje įregistruotų jaunų asmenų iki 25 m. skaičius sumažėjo nuo 82 iki 81;
- ilgalaikių bedarbių dalis padidėjo – nuo 508 iki 545;
- nekvalifikuotų bedarbių skaičius padidėjo – nuo 471 iki 502.
– Migracija. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. pradžioje
Lietuvoje gyveno 2 810 118 gyventojų. Per paskutiniuosius penkerius metus gyventojų skaičius
Lietuvoje sumažėjo 5,4 proc., Visagino savivaldybėje taip pat nuolat mažėjo. 2018 m. pradžioje
Lietuvos statistikos departamento duomenimis Visagino savivaldybėje gyveno 18 713 gyventojų,
tai sudarė 3,32 proc. mažiau nei 2017 metais ir 11,88 proc. mažiau nei prieš penkerius metus.
Sumažėjimą lėmė padidėjusi migracija, padidėjęs mirtingumas ir sumažėjęs gimstamumas.
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Gimstamumo ir mirtingumo rodikliai Visagino savivaldybėje
Gimė
Mirė
Natūrali kaita

2015
214
268

2016
185
252

2017
207
237

-54

-67

-30

Lietuvos statistikos departamento duomenys

Nedarbas – viena pagrindinių emigracijos priežasčių, o didėjant emigracijos mastui,
auga socialinių paslaugų poreikis vyresnio amžiaus gyventojams. Asmenys, kurie prarado darbą
(arba nutraukė darbo santykius savo noru), tačiau stengiasi ir ieško kito darbo, ieško darbo
Lietuvoje, o ilgą laiką neradę, emigruoja į kitas šalis. Emigravę darbingo amžiaus asmenys
Lietuvoje palieka savo garbingo amžiaus tėvus, kuriais, gyvendami Lietuvoje, pasirūpintų patys.
Vaikams išvykus, senyvo amžiaus asmenims reikalingą socialinė pagalba (aprūpinimas techninės
pagalbos priemonėmis, pagalba į namus, dienos socialinė globa ir kt.).
Atvykusieji / imigrantai ir išvykusieji / emigrantai asmenys Visagino savivaldybėje
Atvykusieji / imigrantai
Išvykusieji / emigrantai
Kaita

2015
623
(iš jų 346 imigrantai)
1 044
(iš jų 726 imigrantai)
-421

2016
504
(iš jų 242 imigrantai)
1 033
(iš jų 685 emigrantai)
-529

2017
510
(iš jų 201 imigrantas)
941
(iš jų 666 emigrantai)
-431

Lietuvos statistikos departamento duomenys

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė
Visagino savivaldybėje veikia dvi Visagino savivaldybės biudžetinės socialinių
paslaugų įstaigos – Visagino socialinių paslaugų centras ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės
centras. Visagino savivaldybės teritorijoje veikia Visagino socialinės globos namai, kurie pavaldūs
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Socialinių paslaugų infrastruktūra pagal socialinių paslaugų įstaigos tipą
Eil
.
Nr
.

Socialinių
paslaugų įstaigos
tipas pagal
žmonių socialines
grupes

1.

Socialinės globos
namai
senyvo amžiaus
asmenims,
suaugusiems
asmenims su
negalia

1.1

1.2

suaugusiems

Socialinių paslaugų
įstaigos pavadinimas

Visagino socialinių
paslaugų centro
Socialinės globos senyvo
amžiaus žmonėms ir
suaugusiems asmenims
su negalia skyrius
Visagino

Pavaldumas

Visagino
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

socialinės LR socialinės

Vietų (gavėjų) skaičius
2017 m.
Iš viso

iš jų
finansuojamų
savivaldybės

30 (46)

46, iš jų 22
valstybės
biudžeto
specialiųjų
tikslinių
dotacijų
lėšomis
10, iš jų 4

160

6
asmenims su proto
negalia ar
psichiniais
sutrikimais

globos namai

apsaugos
ir
darbo
ministerija

1.3

be tėvų globos
likusiems vaikams

Visagino šeimos ir vaiko
gerovės centro Vaikų
globos namai

Visagino
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

2.

Laikino
gyvenimo namai
socialinės rizikos
asmenims

2.1

2.2

socialinės rizikos
šeimoms

3.

Dienos socialinės
globos centrai
suaugusiems
asmenims su
negalia

3.2

vaikams su negalia

4.

Socialinės
priežiūros centrai
vaikų dienos
centrai

5.
5.1

6.

Bendruomeninės
įstaigos
socialiai
pažeidžiamiems
bendruomenės
nariams
Kitos socialinių
paslaugų įstaigos

Visagino
socialinių Visagino
paslaugų
centro savivaldybės
Nakvynės namai
biudžetinė
įstaiga

Visagino šeimos ir vaiko
gerovės centro Krizinės
pagalbos motinai ir
vaikui skyrius skyrius

Visagino
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Visagino šeimos ir vaiko
gerovės centro
Suaugusių asmenų su
negalia dienos socialinės
globos skyrius

Visagino
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Visagino šeimos ir vaiko
gerovės centro Vaikų su
negalia dienos socialinės
globos skyrius

Visagino
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Visagino
socialinių Visagino
paslaugų centro Vaikų savivaldybės
dienos centras
biudžetinė
įstaiga

Visagino socialinių
paslaugų centro
Bendruomenės skyrius

Visagino
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

10 (26)

valstybės
biudžeto
specialiųjų
tikslinių
dotacijų
lėšomis
10 (26)

16
(20
–
apgyvendinim
o
nakvynės
namuose
paslaugos; 23
–
laikino
apnakvindini
mo paslaugos)
7 (0)

16
(20
–
apgyvendinimo
nakvynės
namuose
paslaugos; 23 –
laikino
apnakvindinim
o paslaugos)
7 (0)

20 (19, iš jų 2
gavo
socialinių
įgūdžių
ugdymo
ir
palaikymo
paslaugas)
20 (18, iš jų 1
gavo
socialinių
įgūdžių
ugdymo
ir
palaikymo
paslaugas)

19, iš jų 6
valstybės
biudžeto
specialiųjų
tikslinių
dotacijų
lėšomis
18, iš jų 13
valstybės
biudžeto
specialiųjų
tikslinių
dotacijų
lėšomis

25 (90)

25 (90)

147

147

7
6.1

6.2

6.3

suaugusiems
asmenims su
negalia, senyvo
amžiaus
asmenims,
vaikams su negalia
ir jų šeimoms
suaugusiems
asmenims su
negalia, senyvo
amžiaus
asmenims,
vaikams su negalia
ir jų šeimoms
(integrali pagalba
namuose)
socialinės rizikos
vaikams/šeimoms

Visagino
socialinių Visagino
paslaugų
centro savivaldybės
Pagalbos į namus skyrius biudžetinė
įstaiga

90 (106)

90 (106)

Visagino
socialinių Visagino
paslaugų
centro savivaldybės
Pagalbos į namus skyrius biudžetinė
įstaiga

30 (39)

0

Visagino
socialinių Visagino
paslaugų centro Paramos savivaldybės
šeimai skyrius
biudžetinė
įstaiga

130
(115/184
(socialinės
rizikos
šeimos/jose
vaikų), 54/93
(stebimos
šeimos/jose
vaikų)

0

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų
teikimo savivaldybėje pakankamumo lygis
Visagino savivaldybės Socialinės paramos skyrius yra atsakingas už socialinių
paslaugų planavimą ir organizavimą.
Visagino socialinių paslaugų centras ir jo padaliniai yra viena pagrindinių socialines
paslaugas teikiančių institucijų savivaldybėje. Jis įsikūręs miesto I mikrorajono pakraštyje. Centras
ir beveik visi jo padaliniai įsikūrę vienoje vietoje. Centro vieta savivaldybės gyventojams yra patogi
tuo, kad šalia jo yra VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Visagino ligoninė.
Gyventojai turi galimybę kartu apsilankyti ir pas sveikatos priežiūros įstaigų specialistus, ir
socialinių paslaugų teikėjus.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras ir jo padaliniai yra įsikūrę miesto centre,
todėl labai patogus Vaikų globos namų vaikams, lankantiems bendrojo lavinimo mokyklas bei
užsiimantiems užklasine veikla, nes susisiekimas su šiomis įstaigomis lengvas ir patogus. Vaikams
su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia atvykti į šį centrą taip pat patogu. Vaikų su negalia
dienos socialinės globos skyriuje vaikai mokosi bei turi galimybę pasilikti po pamokų. Vaikų su
negalia mokymą šio centro patalpose organizuoja Visagino „Verdenės“ gimnazija.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro pastato patalpose savo veiklą vykdo
visuomeninė organizacija – Visagino šeimos krizių centras.
Be abejo, būtų labai puiku, jei savivaldybėje nestacionarias paslaugas teikiantys
centrai būtų kiekviename miesto mikrorajone. Socialinių paslaugų teikėjai būtų arčiau gyventojų,
didėtų teikiamų socialinių paslaugų plėtra ir kokybė Visagino savivaldybėje. Tokių centrų steigimui
galima pasinaudoti tiek Europos Sąjungos, tiek kitų fondų finansavimu, tačiau veiklai užtikrinti,
centrams išlaikyti būtų reikalingos gana nemažos savivaldybės biudžeto lėšos. Artimiausiu metu
numatoma socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra – įkuriant savarankiško gyvenimo namus.
Visagino savivaldybės teritorijoje veikia Visagino socialinės globos namai. Tai
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldi stacionari socialinės globos
įstaiga proto negalią ar psichikos sutrikimų turintiems asmenims. Ji yra už miesto ribų, tačiau
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gyventojai, kuriems teikiama visapusiška priežiūra ir specialiosios paslaugos, turi galimybę atvykti
ir į miestą.
Visagino savivaldybėje veikia dar nemažai socialinės paskirties savivaldybės
biudžetinių arba nevyriausybinių organizacijų, jų padalinių: Visagino švietimo pagalbos tarnyba,
Visagino ligoninės Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba, Sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija „Visagino Viltis“, Visagino miesto neįgaliųjų sporto klubas „Visaggalis“,
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš
narkotikus“ Visagino padalinys, Visagino šeimos krizių centras, Visagino pensininkų klubas,
Visagino neįgaliųjų draugija, Černobyliečių draugija, tačiau šios įstaigos ar organizacijos nėra
socialinių paslaugų teikėjai, iš kurių Visagino savivaldybės administracija galėtų pirkti socialines
paslaugas ar siųsti savivaldybės gyventojus užtikrindama jiems kokybišką socialinių paslaugų
teikimą.
6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų
poreikio įvertinimas (2017 m. duomenys)
Eil.
Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių
socialines grupes

1
1.

2
Ilgalaikė socialinė globa
senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems
asmenims su neįgalia
Trumpalaikė socialinė globa
senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems
asmenims su neįgalia
Dienos socialinė globa institucijoje:
vaikams su negalia
suaugusiems asmenims su neįgalia

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dienos socialinė globa asmens namuose
senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems
asmenims su neįgalia
Apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose
Apgyvendinimas nakvynės namuose ir
krizių centruose
Pagalba į namus
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas institucijoje
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas asmens (šeimos) namuose
Laikinas apgyvendinimas
Kitos socialinės priežiūros paslaugos
Bendrosios socialinės paslaugos

Asmenų (šeimų) skaičius,
kuriems socialinių paslaugų
poreikis
įvertintas
nepatenkintas
3
4
12
1
12
1

1000
gyventojų
tenka vietų

iš jų
finansuoja
savivaldybė

5
1,3
1,3

6
0,6
0,6

25
25

2
2

0,3
0,3

0,1
0,1

35
16
19

0
0
0

2,0
1,0
1,0

1,1
0,4
0,7

21
21

1
1

1,6
1,6

0
0

0

0

0

0

20

0

1,2

1,2

34
2

12
0

4,8
0,2

4,8
0,2

0

0

5,4

0

0
0
0

0
0
0

0,1
0
2,5

0,1
0
0

Visagino miestas, ilgą laiką buvęs tik jaunų žmonių miestas, sensta. Pensinio amžiaus
žmonių skaičius nuolat auga. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2017 m. Visagine
gyveno 52,72 proc. žmonių, kurių amžius 50 ir daugiau metų. 2017 m. Visagino savivaldybėje 182
suaugusiems asmenims buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, 315 asmenų –
pagalbos (priežiūros) poreikis, 108 vaikams nustatytas neįgalumas: 25 vaikams iki 18 metų yra
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, 44 vaikams – pagalbos (priežiūros) poreikis. Vien
tik per 2017 m. specialiųjų poreikių lygis buvo nustatytas 138 asmenims: didelių specialiųjų
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poreikių lygis – 78 asmenims, vidutinių specialiųjų poreikių lygis – 60 asmenų, nedidelių
specialiųjų poreikių lygis – 0.
Suprantama, kad dienos socialinė globa dienos centruose ar asmens namuose yra viena
iš galimybių tenkinti suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų socialinės globos
poreikius, tačiau ne visuomet šių paslaugų pakanka. Visagino socialinių paslaugų centre (Socialinės
globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius) gyvena 32 asmenys
(3 šiuo metu gydymo įstaigoje), iš jų 16 asmenų su sunkia negalia (2 šiuo metu gydymo įstaigoje).
Visagino savivaldybei reikalingi Visagino senjorų namai, tačiau be papildomo finansavimo ir
Europos Sąjungos paramos savivaldybė finansiškai nepajėgi tokių namų įsteigti. Planuojama, kad
Visagino senjorų namai galėtų turėtų 3 padalinius: Savarankiško gyvenimo namus (16 vietų),
kuriuose gyventų iš dalies savarankiški pagyvenę asmenys, galintys naudotis bendruomeninėmis
paslaugomis, Grupinio gyvenimo namus (20 vietų), skirtus nesavarankiškiems asmenims, bei
Slaugos ir globos namus (15–20 vietų), skirtus asmenims su sunkia negalia.
6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė
Visagino savivaldybėje socialinių paslaugų teikimas grindžiamas prieinamumo
principu: siekiama užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo
gyvenamosios vietos. Socialinės paslaugos teikiamos socialinės paskirties savivaldybės
biudžetinėse įstaigose, asmens namuose.
Visagino savivaldybėje teikiamos šios socialinės paslaugos:
Bendrosios socialinės paslaugos:
1. informavimas;
2. konsultavimas;
3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
4. maitinimo organizavimas (labdara);
5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (labdara);
6. transporto organizavimas;
7. sociokultūrinės paslaugos;
8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
9. kitos bendrosios socialinės paslaugos.
Specialiosios socialinės paslaugos:
Socialinė priežiūra:
1. pagalba į namus;
2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
3. laikinas apnakvindinimas;
4. intensyvi krizių įveikimo pagalba;
5. psichosocialinė pagalba;
5. apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose;
6. pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.
Socialinė globa:
1. dienos socialinė globa;
2. trumpalaikė socialinė globa;
3. ilgalaikė socialinė globa.
Savivaldybėje pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai yra senyvo amžiaus asmenys ir
suaugę neįgalūs asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos vaikai ir
jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos, turintys
socialinių problemų.
6.2. Socialinių paslaugų teikimas socialinės paskirties įstaigose:
6.2.1. Visagino socialinių paslaugų centras, jo struktūra ir teikiamos paslaugos.
Visagino socialinių paslaugų centro struktūra: Socialinės globos senyvo amžiaus
žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius, Pagalbos namuose skyrius, Nakvynės
namai, Bendruomenės skyrius, Paramos šeimai skyrius ir Vaikų dienos centras.
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Visagino socialinių paslaugų centras pagal savivaldybės tarybos nustatytą tvarką teikia
šių rūšių socialines paslaugas:
- bendrąsias socialines paslaugas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, maitinimo organizavimo, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto
organizavimas, sociokultūrinės paslaugos);
- specialiąsias paslaugas: socialinę priežiūrą (pagalba namuose, socialinių įgūdžių
ugdymas ir palaikymas, laikinas apgyvendinimas, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių
centruose) ir socialinę globą (dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė).
6.2.1.1. Bendrosios socialinės paslaugos, teikiamos Visagino socialinių paslaugų
centre
Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo
organizavimo (labdara), aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne (labdara) paslaugas
teikia visi Visagino socialinių paslaugų centro struktūriniai padaliniai-skyriai.
Sociokultūrines paslaugas – Bendruomenės skyrius, Paramos šeimai skyrius.
Bendruomenės skyrius nuolat organizuoja įvairius renginius, kuriuose dalyvauja ne
tik įstaigos socialinių paslaugų gavėjai, bet ir kiti bendruomenės nariai: pagyvenę žmonės, neįgalieji
ir kt. gyventojai. Visagino socialinių paslaugų centro darbuotojai, organizuodami sociokultūrines
paslaugas, bendradarbiauja su pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų visuomeninėmis organizacijomis,
organizuoja bendrus renginius.
2013 metais Bendruomenės skyriaus paslaugomis naudojosi 140 žmonių, 2014 m. –
140, 2015 m. – 142, 2016 m. – 145, 2017 m. – 147.
6.2.1.2. Specialiosios paslaugos, teikiamos Visagino socialinių paslaugų centre:
Socialinė priežiūra:
Pagalbos į namus paslaugos teikiamos asmens namuose, siekiant padėti asmeniui
(šeimai) tvarkytis buityje. Pagrindiniai pagalbos į namus paslaugų gavėjai yra senyvo amžiaus
asmenys ir suaugę neįgalūs asmenys, turintys fizinę negalią. Šiuo metu šias paslaugas teikia 10
lankomosios priežiūros darbuotojų (9,5 pareigybės), kurių darbą organizuoja pagalbos namuose
organizatorius. 2013 m. pagalbos į namus paslauga teikta 97 asmenims, 2014 m. – 79, 2015 m. –
91, 2016 m. – 94, 2017 m. – 106. Pagal turimus duomenis ir esamą situaciją pagalbos į namus
paslaugų poreikis didėja. Asmenų, kuriems teikiama paslauga, skaičius didėja dėl pagyvenusių
žmonių skaičiaus didėjimo, vaikų emigracijos į užsienį, vienišų pagyvenusių žmonių.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas (namuose ir Paramos šeimai
skyriuje) socialinės rizikos šeimoms 2013 m. teikė 5 Visagino socialinių paslaugų centro Paramos
šeimai skyriaus socialiniai darbuotojai, nuo 2014 m. šias paslaugas teikia 6 socialiniai darbuotojai.
Nuo 2017 m. vasario 1 d. su socialinės rizikos šeimomis Visagino savivaldybėje dirba 10 socialinių
darbuotojų. Ši paslauga savivaldybėje teikiama nuo 2007 m. 2013 metais socialinių įgūdžių ugdymo
ir palaikymo paslaugas gavo 111 šeimų (188 vaikai), 2014 m. – 94 šeimos (175 vaikai), 2015 m. –
102 šeimos (200 vaikų), 2016 m. – 103 šeimos (213 vaikų). 2016 m. socialinės paslaugos buvo
teiktos ir 28 stebimoms šeimoms (51 vaikui). 2017 m. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugas gavo 115 šeimų (184 vaikai) ir bendrąsias socialines paslaugas gavo 54 stebimos šeimos
(93 vaikai).
Laikino apgyvendinimo paslaugos teikiamos socialinės rizikos suaugusiems
asmenims Nakvynės namuose. 2014 m. laikino apgyvendinimo paslaugas nakvynės namuose gavo
9 asmenys, 2015 m. – 15 asmenų, 2016 m. – 4 asmenys, 2017 m. – 23 asmenys.
Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose teikiamas socialinės rizikos
suaugusiems asmenims Nakvynės namuose. Nakvynės namuose yra 16 vietų. 2013 m. šias
paslaugas gavo 27 socialinės rizikos asmenys, 2014 m. – 31 asmuo, 2015 m. – 29 asmenys, 2016 m.
– 28 asmenys, 2017 m. – 20 asmenų.
Socialinė globa:
Integralios pagalbos paslaugas (dienos socialinė globos ir slaugos) asmens
namuose teikia Pagalbos į namus skyrius. Nuo 2013 m. vykdant Visagino socialinių paslaugų
centro parengtą projektą „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino
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savivaldybėje“ dienos socialinės globos namuose paslaugos 2013 m. buvo teikiamos 14 asmenų su
sunkia negalia, 2014 m. – 21 asmeniui, 2015 m. – 28 asmenims, 2016 m. – 33 asmenims, 2017 m. –
39 (33 asmenims teiktos integralios pagalbos paslaugos, 6 asmenims dienos socialinės globos
paslaugos). Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus
asmenims kuo ilgiau gyventi sau artimoje aplinkoje – namuose bei užtikrinti konsultacinės pagalbos
teikimą šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia ir senyvo amžiaus asmenis Visagino
savivaldybėje. Pagrindinis tikslas pasiektas įgyvendinus šiuos uždavinius:
1. Sukurtos 3 mobilios komandos, teikiančios integralios pagalbos paslaugas
neįgaliems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims.
2. Teikiamos šeimos nariams konsultavimo paslaugos bei skatinama neformali pagalba
įtraukiant savanorius bei bendruomenę.
3. Organizuojami darbuotojams ir projekto dalyvių šeimos nariams neformalūs
renginiai. 2017 m. buvo organizuoti 2 neformalūs renginiai.
Paslaugos teikiamos įprastoje klientui artimoje aplinkoje – jo namuose. Tokia pagalba
yra pranašesnė už institucinę, nes suteikia galimybę žmogui nepalikti savo namų, artimųjų.
Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus
asmenims teikiama Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su
negalia skyriuje. Ši paslauga teikiama senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su fizine
negalia, kuriems reikalinga nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ir kurie laikinai
dėl tam tikrų priežasčių (dėl ligos, nesant kam prižiūrėti ir pan. atvejais) pageidauja minėtos
paslaugų rūšies. Paslaugos teikimo trukmė – iki 6 mėnesių per metus. 2013 metais trumpalaikės
socialinės globos paslaugos teiktos 6 asmenims, 2014 m. – 11 asmenų, 2015 m. – 15 asmenų, 2016
m. – 8 asmenims, 2017 m. – 13 asmenų.
Ilgalaikė socialinė globa teikiama Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir
suaugusiems asmenims su negalia skyriuje. Ši paslauga teikiama nesavarankiškiems asmenims,
kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės
socialinės globos gavėjai yra senyvo amžiaus asmenys ir asmenys su fizine negalia. Ilgalaikės
socialinės globos paslaugos 2013 metais buvo suteiktos 26 asmenims, 2014 m. – 30 asmenų, 2015
m. – 26 asmenims, 2016 m. – 31 asmeniui, 2017 m. – 33 asmenims.
Visagino socialinių paslaugų centro finansavimas 2017 m. – 928 393,64 Eur (iš
savivaldybės biudžeto – 256 930,00 Eur; iš valstybės biudžeto: 98 620,00 Eur (socialiniams
darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms), 3 007,00 Eur (socialinį
darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti), 185 251,83 Eur (iš specialiųjų tikslinių
dotacijų (asmenims su sunkia negalia); socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumui –
1 000,00 Eur; paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims – 230,00 Eur; senyvo amžiaus
žmonių gyvenimo kokybės stiprinimui – 630,00 Eur; iš pajamų už suteiktas paslaugas – 133 969,49
Eur, paramos lėšos – 109 745,38 Eur; Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonėms įgyvendinti – 765,00 Eur; Vaikų socializacijos programa „Jaunieji reindžeriai – 822,00
Eur; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojami projektai: Vaikų
dienos centras „Padėk mane užauginti“ – 5 425,49 Eur; „Su gervele už rankos“ – 8 686,45 Eur;
projektas „Integralios pagalbos modelio sukūrimas Visagine“ (Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros lėšos) – 104 577,00 Eur
(panaudota 59 486,27 Eur); projekto „Padėk vaikams – sustiprink šeimą“ tęstinumas – 18 734,00
Eur (skirta 19570,00 Eur, nepanaudota 836,00 Eur).
6.2.2. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, jo struktūra ir teikiamos
paslaugos
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro struktūra: Vaikų globos namai, Vaikų su
negalia dienos socialinės globos skyrius, Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos
skyrius ir Krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyrius.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, kaip socialinių paslaugų įstaiga, veikia nuo
2008 m. gegužės 1 d. ir pagal savivaldybės tarybos nustatytą tvarką šiuo metu teikia šias paslaugas:
bendrąsias socialines paslaugas, socialinės priežiūros paslaugas (socialinių įgūdžių ugdymas ir
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palaikymas, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba,
apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose) ir socialinės globos paslaugas (dienos
socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa ir ilgalaikė socialinė globa).
6.2.2.1. Specialiosios paslaugos, teikiamos Visagino šeimos ir vaiko gerovės
centre:
Socialinė priežiūra:
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas institucijoje teikia Vaikų su
negalia dienos socialinės globos skyrius. 2013 m. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas
gavo 1 vaikas su sunkia negalia, 2014 m. – 3 vaikai, iš jų 1 su sunkia negalia, 2015 m. – 5 vaikai, iš
jų 2 su sunkia negalia, 2016 m. – 6 vaikai, iš jų 1 su sunkia negalia, 2017 m. – 1 vaikas, iš jų 0 su
sunkia negalia.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas institucijoje nuo 2016 m.
rugpjūčio 1 d. teikia Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrius. 2016 m. šias
paslaugas gavo 2 suaugę neįgalieji, iš jų 1 su sunkia negalia, 2017 m. – 2 suaugę neįgalieji, iš jų 1
su sunkia negalia.
Dėl laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichosocialinės
pagalbos, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugų 2017 m. į Visagino
šeimos ir vaiko gerovės centrą kreiptasi nebuvo.
Socialinė globa:
Dienos socialinę globą institucijoje teikia Vaikų su negalia dienos socialinės globos
skyrius. Vietų skaičius įstaigoje – 20. 2012 metais šį skyrių lankė 19 vaikų su negalia, iš jų 14 vaikų
su sunkia negalia, 2013 m. – 21 vaikas, iš jų 14 su sunkia negalia, 2014 m. – 18 vaikų, iš jų 14 su
sunkia negalia, 2015 m. – 19 vaikų, iš jų 15 su sunkia negalia, 2016 m. – 16 vaikų, iš jų 13 su
sunkia negalia, 2017 m. – 17 vaikų, iš jų 13 su sunkia negalia.
Dienos socialinę globą institucijoje nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. teikia Suaugusių
asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrius. 2016 m. šias paslaugas gavo 12 suaugusių
neįgaliųjų, iš jų 5 su sunkia negalia, 2017 m. – 17 suaugusių neįgaliųjų, iš jų 5 su sunkia negalia.
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų
globos, teikia Vaikų globos namai. Šio skyriaus paslaugų gavėjai – vaikai, kuriems nustatyta
laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Šioje įstaigoje apgyvendinami ir vaikai, kuriuos policijos
darbuotojai randa gatvėse be tėvų priežiūros ar pasiklydusius nakties metu. Šiuo metu vietų skaičius
įstaigoje – 10. Trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą šioje įstaigoje gavo: 2013 m. – 36, 2014 m.
– 35, 2015 m. – 29, 2016 m. – 23 vaikai, 2017 m. – 26 vaikai.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro 2017 m. bendros faktinės išlaidos – 342
683,00 Eur (iš savivaldybės biudžeto – 281 287,00 Eur, iš pajamų už suteiktas paslaugas – 6 137,00
Eur, iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (asmenims su sunkia negalia) – 32 989,00
Eur, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų – 4 579,00 Eur, globos (rūpybos) išmoka –
14 905,00 Eur, projekto Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje – 512,00 Eur, paramos lėšos – 2 274,00
Eur).
6.3. Socialinių paslaugų teikimas nevyriausybinėse organizacijose
Nevyriausybinės organizacijos yra svarbūs bendrųjų socialinių paslaugų savivaldybės
gyventojams teikėjai. Žemiau pateiktoje lentelėje aprašyta, kokioms žmonių socialinėms grupėms ir
kokiu mastu minėtos organizacijos teikia paslaugas:
Eil.
Nr.

1.

Nevyriausybinės
organizacijos
pavadinimas

Visagino neįgaliųjų
draugija

Socialinių paslaugų gavėjai ir teikiamų paslaugų
apibūdinimas

Paslaugų
gavėjų skaičius
vidutiniškai
per metus

Draugija neįgaliesiems teikia informavimo, konsultavimo,
laisvalaikio organizavimo paslaugas – organizuoja išvykas,
draugijos meno kolektyvai koncertuoja savivaldybės ir
kaimyninių rajonų gyventojams, dalyvauja meno kolektyvų
konkursuose, sporto ir kt. renginiuose.

307
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2.

3.

Visagino pensininkų
klubas
Sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija
„Visagino Viltis“

4.

Visagino šeimos krizių
centras

5.

Visagino miesto neįgaliųjų
sporto klubas „Visaggalis“

6.

7.

Lietuvos
Raudonojo
Kryžiaus
draugijos
Visagino skyrius
Visuomeninės
organizacijos „Tėvai prieš
narkotikus“
Visagino
miesto padalinys

Paslaugos gavėjai – pensinio amžiaus asmenys, kuriems yra
organizuojamos laisvalaikio paslaugos: išvykos, sporto
renginiai, kultūrinio darbo organizavimas, bendradarbiaujama
su kitomis miesto visuomeninėmis organizacijomis švenčiant
šventes.
Paslaugų gavėjai – neįgalūs vaikai ir jų šeimų nariai. Vaikai
dalyvauja darbinio užimtumo, ugdymo priemonėse,
kultūriniuose
renginiuose,
teikiamos
informavimokonsultavimo, sociokultūrinės paslaugos.
Teikia pagalbą smurtą patyrusiems asmenims (paslaugas teikia
Visagino sav., Ignalinos raj. ir Zarasų raj. gyventojams).
Sportas, užimtumas, laisvalaikio organizavimas

150

60

115
36

Paslaugų gavėjai – socialiai pažeisti / pažeidžiami asmenys,
kuriems teikiama socialinė parama, prevencinis darbas,
pirmosios pagalbos kursai, paramos maistu teikimas
nepasiturintiems žmonėms. Aktyviai plėtojamas paieškos ir
gelbėjimo būrys, kuris šiuo metu yra geriausias šalyje.
Paslaugų gavėjai – šeimos, patiriančios krizę, stokojančios
įgūdžių. Jiems teikiamos informavimo, konsultavimo,
mokymo paslaugos, psichologinė pagalba. Organizuojamos
išvykos, stovyklos.

1632
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7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje
2018 m. sausio 1 d.
Įstaigos

Eil.
Nr.

1.
1.1.
1.2.

2.

Socialinių darbuotojų skaičius
iš viso

Savivaldybės
socialinių
paslaugų įstaigose:
biudžetinėse
viešosiose (VšĮ Visagino
pirminės sveikatos priežiūros
centras)
Savivaldybės administracijoje
Iš viso

Socialinių
darbuotojų
padėjėjų skaičius

28
(25,5 pareigybės)
27
(24,5 pareigybės)
1

iš jų
finansuojamų iš
valstybės
biudžeto
15
(14 pareigybių)
14
(13 pareigybių)
1

49
(46,5 pareigybės)
0

0
28
(25,5 pareigybės)

0
15
(14 pareigybių)

0
49
(46,5 pareigybės)

49

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa
apžvalga
Ataskaita Visagino savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo
rezultatams įvertinti pateikta Visagino savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos
komitetui 2018 m. kovo mėnesį. Ataskaitą rengė Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. ĮV-E-59 sudaryta darbo grupė.
Darbo grupė įvertino Visagino savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano
įgyvendinimo rezultatus ir pateikė išvadą, kad Visagino savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų
plane numatytos priemonės įgyvendintos, skirtas finansavimas panaudotas tikslingai.
Vertinant Visagino savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano priemonių
įgyvendinimą identifikuotos dvi problemos:
1. Dėl sunkiai transportuojamų asmenų mobilumo užtikrinimo.
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Įvertinus transporto paslaugų teikimą asmenims, dėl negalios, ligos ar senatvės
turintiems judėjimo problemų, paaiškėjo, kad yra poreikis šiems asmenims vykti į gydymo ir
reabilitacijos įstaigas, Gydytojų konsultacinę komisiją ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybą, į stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas, tačiau šiuo metu Visagino savivaldybėje
nėra specializuoto transporto, kad būtų galima užtikrinti šių žmonių transportavimą. Darbo grupė
siūlo tvirtinant 2018 metų priemonių planą, numatyti šios problemos sprendimo būdus.
2. Dėl Visagino socialinių paslaugų centro organizuojamo gyventojų aprūpinimo
techninės pagalbos priemonėmis. Visagino socialinių paslaugų centre 2012 m. birželio 11 d. buvo
įsteigta 0,25 etato socialinio darbuotojo pareigybė, kuriai priskirta gyventojų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis funkcija. Nuo 2012 m. darbuotojo darbo krūvis didėjo kelis kartus dėl
natūralaus miesto gyventojų senėjimo. 2016 m. buvo sukurta vientisa techninės pagalbos priemonių
apskaitos programa visoje Lietuvoje: darbuotojas privalo turimus duomenis suvesti į programą,
teikti ataskaitas, vykdyti kitus su tinkamu programos funkcionavimu susijusius darbus.
Atsižvelgdama į padidėjusią darbų apimtį Darbo grupė siūlo 0,25 etato padidinti socialinio
darbuotojo, atsakingo už techninės pagalbos priemonių aprūpinimą, pareigybę, kad būtų užtikrintas
kokybiškas šių paslaugų teikimas.
Visagino savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimo ataskaita
paskelbta 2018 m. kovo 16 d. Visagino savivaldybės interneto svetainėje.
III SKYRIUS
UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys
9.1. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas Visagino savivaldybės gyventojams:
9.1.1. visų Visagino savivaldybės gyventojų informavimas ir konsultavimas jiems
rūpimais socialiniais klausimais;
9.1.2. maitinimo organizavimas, t. y. maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai
nepasiturintiems asmenims užtikrinimas, paskutinės dienos galiojimo maisto produktų teikimas
socialinės rizikos šeimoms ir Visagino socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centrą lankantiems
vaikams bei priemonės „Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims“ vykdymas.
9.2. Nestacionarių socialinių paslaugų teikimas:
9.2.1. socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms bei jų vaikams (socialinių įgūdžių
ugdymas, psichologinė pagalba, intensyvi krizių įveikimo pagalba);
9.2.2. dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia;
9.2.3. neįgalių asmenų dienos darbinis užimtumas;
9.2.4. apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose socialinės rizikos
šeimoms su vaikais, tėvams su vaikais, patyrusiems smurtą, nepilnametėms motinoms iš
probleminių šeimų;
9.2.5. pagalba į namus senyvo amžiaus žmonėms ir asmenims su negalia;
9.2.6. parama asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų;
9.2.7. savarankiško gyvenimo namų įkūrimas.
9.3. Socialinės globos paslaugų vaikams plėtra:
9.3.1. perėjimas nuo institucinės globos vaikams teikiamų paslaugų prie
bendruomeninių paslaugų;
9.3.2. dienos socialinė globa vaikams su negalia.
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10. Priemonių planas
1 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje
Plėsti ir stiprinti socialinių paslaugų tinklą, teikti paslaugas šeimai ir vaikui
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos eurais,
Atsakingi
finansavimo
vykdytojai
šaltiniai
1.1.
vykdyti 1.1.1. Pasaulinės smurto
150,00
Vaiko
teisių
vaiko
teisių prieš vaikus prevencijos
savivaldybės
apsaugos
apsaugos, vaiko dienos bei Jungtinių Tautų biudžeto lėšos skyrius
teisių pažeidimų Vaiko Teisių konvencijos
prevenciją bei paminėjimo
dienų
skatinti
vaiko minėjimui
parengti
globą šeimoje
informacinius suvenyrus

1.1.2. skirti vienkartinę
paramą įsteigus šeimyną

3 000,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
12 000,00
savivaldybės
lėšos

Socialinės
paramos
skyrius
Socialinės
paramos
skyrius

1.1.4. dalyvauti Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
projekte:
Tvaraus
perėjimo
nuo
institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų sistemos
sąlygų sukūrimas Lietuvoje
Nr. 08-41-ESFA – V-40501-0001 – Bandomosios
socialinių globėjų veiklos
užtikrinimo
paslauga
Utenos regione

Bendra
projekto
partneriams
skirta suma
43 360 Eur su
PVM, SADM
lėšos

Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

1.1.5. užtikrinti Globos
centro funkcijų vykdymą

-

Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

1.1.6. įgyvendinti projektą
„Padėk mane užauginti. Aš
laukiu...“

6 721,00
SADM lėšos

1.1.3.
teikti
globėjų
(rūpintojų)
ir
įtėvių
paieškos, rengimo, atrankos,
konsultavimo ir pagalbos
paslaugas

Visagino
socialinių
paslaugų
centras

Laukiamas rezultatas

Inicijuoti
rinkimai
nominacijai „Gera daryti
gera“ tarp ugdymo įstaigų
vaikų už gerą atliktą
(vykdomą) darbą, veiklą ar
poelgį. Parengti ir išplatinti
informaciniai suvenyrai;
prisidėta prie šviečiamojo
pobūdžio renginių miesto
bendruomenei
organizavimo.
Skirta parama 1 naujai
įsteigtai šeimynai.
Organizuoti:
įvadiniai
globėjų (rūpintojų), įtėvių
mokymai,
tęstiniai mokymai,
suteiktos konsultavimo ir
informavimo paslaugos,
vykdytas viešinimas.
Organizuoti Bandomosios
socialinių globėjų veiklos
užtikrinimo
paslaugas
Visagino
savivaldybėje
pagal jungtinį projektą,
kuriame dalyvauja Utenos
šeimos ir vaiko gerovės
centras, Aulelių vaikų
globos namai, Didžiasalio
vaikų globos ir socialinės
paramos šeimai centras.
Paslaugas Visagino sav.
teikia ne mažiau nei 1
socialinis
ar
budintis
globotojas.
Dalyvavimas
skatinant
Globos centrų veiklą.
Preliminarios ES lėšos –
56 737,00 Eur.
Organizuoti: trijų dienų
globėjų
stovyklą
su
globojamais vaikais – 20
asmenų;
globėjų
konferenciją ,,Už meilę
vaikui“ – 25 asmenys;
seminarą
,,Globėjų
psichoemocinės sveikatos
stiprinimas
kasdieniame

16

1.2.
užtikrinti
socialinių
paslaugų
teikimą
šeimoms,
socialinės
rizikos šeimoms
ir jų vaikams

gyvenime:
būdai
ir
galimybės“ – 25 asmenys.
Projekto viešinimui bus
pagaminta: tušinukai – 100
vnt., plakatai – 50 vnt.,
užrašų knygutės – 50 vnt.
Įkurti
Bendruomeninius
šeimos namus.
Sudaryti sąlygas Visagino
savivaldybėje
gyvenančioms
šeimoms
gauti
kompleksiškai
teikiamas
socialinespsichologines paslaugas,
siekiant įgalinti šeimą
įveikti iškilusias krizes ir
derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus.
Preliminari projekto vertė
– 93 213,00 Eur (SADM
lėšos)
Paslaugas gaus apie 155
šeimos ir apie 260 vaikų.

1.2.1. įgyvendinti projektą
„Kompleksinės paslaugos
šeimai“

-

1.2.2.
teikti
socialinių
įgūdžių
ugdymo
ir
palaikymo,
bendrąsias
paslaugas socialinės rizikos
ir stebimoms šeimoms
1.2.3. organizuoti vaikų
vasaros poilsį ir užimtumą

149 600,00
valstybės
biudžeto lėšos

Visagino
socialinių
paslaugų
centras

1157,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
(iš Vaikų
socializacijos
programos)
453,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
(iš Vaikų
socializacijos
programos)
29 543,00
(9 683,00
SADM lėšos,
19 860,00
savivaldybės
biudžeto lėšos)
300,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
18 620,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

Visagino
socialinių
paslaugų
centras

Organizuota stovykla 15
vaikų. Projektas „Jaunieji
reindžeriai III“.

Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

Organizuotas užimtumas 7
vaikams.
Projektas
„Gyvenimas – išlikimo
stovykla“.

Visagino
socialinių
paslaugų
centras

Organizuotas
70 vaikų.

Socialinės
paramos
skyrius
Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

Įteiktos
kalėdinės
dovanėlės ne mažiau nei
47 vaikams.
Suteiktos paslaugos ne
mažiau
nei
10
asmenų/šeimų.

1.2.4. teikti dienos metu
socialinę
priežiūrą
socialinės rizikos vaikams

1.2.5.
įteikti
kalėdines
dovanėles mažiems vaikams
su negalia
1.2.6. teikti apgyvendinimo
nakvynės namuose ir krizių
centruose
paslaugas,
intensyvią krizių įveikimo
pagalbą,
psichosocialinę
pagalbą Krizinės pagalbos
motinai ir vaikui skyriuje

Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

užimtumas
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1.3.
užtikrinti
socialinės
globos
ir
socialinės
priežiūros
paslaugų
teikimą vaikams

1.3.1. teikti trumpalaikės ir
ilgalaikės socialinės globos
paslaugas

1.3.2.
teikti
dienos
socialinės
globos
ir
socialinių įgūdžių ugdymo
ir palaikymo paslaugas
vaikams su negalia

1.3.3. įgyvendinti Vaikų
globos namų perėjimo nuo
institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų likusiems
be tėvų globos vaikams
2018–2020 m. priemonių
planą, patvirtintą Visagino
savivaldybės tarybos 201712-28 sprendimu Nr. TS242, 2018 m. priemones

125 190,00
(112 420,00
savivaldybės
biudžeto lėšos;
12 770,00
valstybės
biudžeto
(globos
išmokos) lėšos)
108 296,00
(13 416,00
valstybės
biudžeto
specialiųjų
tikslinių
dotacijų lėšos;
92 020,00
savivaldybės
biudžeto lėšos;
2 860,00
įmokos už
suteiktas
paslaugas)
10 000,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

Suteiktos socialinės globos
paslaugos 15 vaikų.

Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

Paslaugas gaus 18 vaikų su
negalia.

Savivaldybės
administracija
Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

Parengtas ir patvirtintas
Budinčiojo
globotojo
veiklos
organizavimo
Visagino sav. tvarkos
aprašas, organizuota vaikų,
likusių be tėvų globos,
priežiūra
socialinių
globotojų
ir
budinčių
globotojų
šeimose
(sudarytos ne mažiau nei 2
sutartys su globotojais).
2018 m. IV ketvirtyje
pakeisti Visagino šeimos ir
vaiko
gerovės
centro
nuostatai.
Atliktai sūpynių, lauko
treniruoklių įsigijimo ir
montavimo darbai.

1.3.4.
atlikti
Visagino
11 000,00
Visagino
šeimos ir vaiko gerovės
savivaldybės
šeimos ir vaiko
centro lauko teritorijos biudžeto lėšos gerovės centras
pritaikymo
neįgaliųjų
poreikiams darbus
2 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje
2. Plėsti socialines paslaugas ir paramą asmenims, atsidūrusiems socialinėje atskirtyje, skatinti jų
socialinę adaptaciją, reabilitaciją ir integraciją į visuomenę
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos eurais,
Atsakingi
Laukiamas rezultatas
finansavimo
vykdytojai
šaltiniai
2.1.
suteikti 2.1.1. teikti vienkartinę
20 000,00
Savivaldybės
Suteikta parama apie 370
socialinę
paramą gyventojams
savivaldybės
administracija
asmenų.
pagalbą atskirtį
biudžeto lėšos
išgyvenantiems 2.1.2. įgyvendinti priemonę
230,00
Visagino
Suteikti 18 žmonių 1
asmenims
„Paramos maistu teikimas
savivaldybės
socialinių
mėnesio parama.
biudžeto lėšos paslaugų
socialinės rizikos
asmenims“
centras
2.1.3.
užtikrinti
mažas
Socialinės
Sudaryti sąrašai paramai
pajamas
gaunantiems
paramos
gauti, paramą maistu gaus
asmenims paramą maistu iš
skyrius
apie 2100 gyventojų.
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intervencinių atsargų
2.1.4.stiprinti bendruomenės
narių socialinę integraciją,
siekiant įveikti socialinę
atskirtį
2.2. mažinti
priklausomybes
turinčių asmenų
skaičių

2.3. užtikrinti
socialinių
paslaugų
teikimą
socialinės
rizikos
asmenims

-

2.2.1.
teikti
socialinę
paramą
priklausomybės
ligomis
sergantiems
asmenims

1 500,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

2.2.2.
teikti
socialinę
paramą nepinigine forma
socialinės rizikos šeimoms
ir asmenims

-

2.3.1. teikti apgyvendinimo
paslaugas
nakvynės
namuose
ir
laikino
apnakvyndinimo paslaugas
socialinės rizikos asmenims
nakvynės namuose

Visagino
socialinių
paslaugų centro
Bendruomenės
skyrius
Savivaldybės
administracija

Socialinės
paramos
skyrius,
Visagino
socialinių
paslaugų
centras
Visagino
socialinių
paslaugų
centras

60 966,00
(58 866,00
savivaldybės
biudžeto lėšos,
2 100,00
įmokos už
suteiktas
paslaugas)
3 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje
3. Spartinti neįgaliųjų socialinę, fizinę, reabilitacinę, profesinę integraciją
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos eurais,
Atsakingi
finansavimo
vykdytojai
šaltiniai
3.1.
plėsti 3.1.1.
teikti
dienos
124 094,00
Visagino
neįgalių asmenų socialinės
globos
ir
(9 084,00
šeimos ir vaiko
valstybės
užimtumo
socialinių įgūdžių ugdymo
gerovės centras
galimybes
ir palaikymo paslaugas
biudžeto
specialiųjų
suaugusiems asmenims su
negalia
tikslinių
dotacijų lėšos;
111 640,00
savivaldybės
biudžeto lėšos;
3 370,00
įmokos už
suteiktas
paslaugas)
3.1.2. įgyvendinti socialinės
39 998,00
Socialinės
reabilitacijos
paslaugų
(34 078,00
paramos
valstybės
neįgaliesiems
skyrius
bendruomenėje
projektų biudžeto lėšos
(32 598,00
finansavimą
projektams
finansuoti ir
1 480,00
projektams
administruoti)
5 920,00
savivaldybės
biudžeto lėšos)

Suteiktos
užimtumo,
sveikatinimo ir masažo
paslaugos 150 socialiai
pažeidžiamų asmenų.
Apmokėtas 5 asmenų
gydymas. Paskelbti 2
skelbimai
interneto
svetainėje apie anoniminių
alkoholikų susitikimus.
Tikslingas
paramos
naudojimas,
parama
nepinigine forma bus
suteikta apie 100 socialinės
rizikos šeimų ir 15
asmenų.
Suteiktos paslaugos ne
mažiau nei 29 asmenims.

Laukiamas rezultatas

Paslaugas
suaugusių
negalia.

gaus
asmenų

15
su

Finansuoti 2 neįgaliųjų
organizacijų projektai.
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3.1.3. įgyvendinti neįgaliųjų
socialinės integracijos per
kūno kultūrą ir sportą
projektų finansavimą

3.2. organizuoti
transporto
paslaugas
neįgaliesiems

3.3.
tenkinti
neįgaliųjų
specialiuosius
poreikius

3.1.4.
kompensuoti
neįgaliesiems mokestį už
suaugusių
neįgaliųjų
švietimą
3.2.1.
užtikrinti
neįgaliesiems,
kompensacinės
technikos
priemonių atvežimą ar
grąžinimą (iš Utenos)

2 668,00
(2 155,00
valstybės
biudžeto lėšos
(2 052,00
projektui
finansuoti,
103,00
projektams
administruoti),
513,00
savivaldybės
biudžeto lėšos)
500,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

Švietimo,
kultūros
ir
sporto skyrius

Finansuotas 1 neįgaliųjų
organizacijų projektas.

Socialinės
paramos
skyrius

Apmokėtas mokestis už 6
suaugusių
neįgaliųjų
švietimą.

600,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

Visagino
socialinių
paslaugų
centras,
Visagino
rekreacijos
paslaugų
centras
Visagino
socialinių
paslaugų
centras,
Visagino
rekreacijos
paslaugų
centras
Savivaldybės
administracija

Užtikrintas neįgaliesiems
kompensacinės technikos
priemonių atvežimas ar
grąžinimas pagal poreikį.

Visagino
socialinių
paslaugų
centras
Savivaldybės
administracija

Aprūpinta ne mažiau nei
220 neįgaliųjų.

3.2.2. užtikrinti
neįgaliesiems, vykstantiems
į/iš respublikinės Vilniaus
psichiatrijos ligoninės ir kitų
gydymo įstaigų, transporto
paslaugas

600,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

3.3.1.
vykdyti
gyvenamosios
aplinkos
pritaikymą neįgaliesiems

35 276,82
(25 176,82
valstybės
biudžeto lėšos
(24 208,48
būstams
pritaikyti,
968,34
administravimo
lėšos),
10 100,00
savivaldybės
biudžeto lėšos)
-

3.3.2.
aprūpinti
neįgaliuosius
techninės
pagalbos priemonėmis
3.3.3.
kompensuoti
neįgaliesiems komunalines
paslaugas, kuriomis jie
nesinaudoja

4 242,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

Užtikrintos
transporto
paslaugos
neįgaliesiems
pagal poreikį.

Neįgaliųjų
poreikiams
pritaikyta ne mažiau nei 6
butai.

Ne mažiau nei 140 asmenų
bus
apmokėtos
komunalinės
paslaugos,
kuriomis jie nesinaudoja
(laiptinių
ir
rūsių
apšvietimas, liftų, bendro
naudojimo vietų valymo
paslaugos).
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3.3.4. teikti pakartotinę
paraišką
projekto
įgyvendinimui
pagal
Latvijos,
Lietuvos
ir
Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną
programą, jeigu bus gautas
finansavimas pagal jungtinį
projektą „Socialinių ir kitų
paslaugų
prieinamumo
gerinimas pažeidžiamoms
grupėms. Dienos centrų
stiprinimas,
paslaugų
pažeidžiamoms
grupėms
plėtra“
3.3.5. projekto „Aplinkos
pritaikymas asmenims su
negalia Visagino šeimos ir
vaiko
gerovės
centre“
įgyvendinimas

170 310,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

Parengta
projektinė
dokumentacija,
paraiška
pateikta VšĮ Jungtiniam
techniniam sekretoriatui.
Preliminari projekto vertė
– 188 244,90 Eur. Gavus
lėšas
projekto
finansavimui, planuojama
pritaikyti
aplinką
asmenims su negalia:
meninių dirbtuvių, lauko
treniruoklių,
sūpynių
įrengimas asmenims su
judėjimo negalia.

35 000,00
Tarptautinė
moterų
asociacija

Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

Pritaikyti Visagino šeimos
ir vaiko gerovės centro
aplinką
asmenims
su
negalia (fizine). Lifto
(keltuvo neįgaliems) į 2-ą
aukštą įrengimas.
Globotinų
užimtumas.
Preliminari projekto vertė
230,00 Eur.
Apželdinta
Visagino
socialinių paslaugų centro
teritorija.
Preliminari
projekto vertė 280,00 Eur.

3.3.6. dalyvauti Visagino
Visagino
savivaldybės
aplinkos
savivaldybės
šeimos ir vaiko
apsaugos
rėmimo biudžeto lėšos gerovės centras
specialiosios
programos
Visagino
lėšomis
finansuojamuose
savivaldybės
socialinių
projektuose
„Visagino biudžeto lėšos paslaugų
savivaldybės
teritorijos
centras
gražinimas“ ir „Ištieskim
ranką gamtai“
4 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje
4. Gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, skatinti geros kokybės socialinių paslaugų ir paramos
teikimą bendruomenėje vaikams, senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos eurais,
Atsakingi
Laukiamas rezultatas
finansavimo
vykdytojai
šaltiniai
4.1. kuo ilgiau
4.1.1.
pagal
nustatytą
81 609,86
Visagino
Pagal nustatytą poreikį ne
išlaikyti
poreikį teikti socialinės
(71 914,86
socialinių
mažiau nei 100 asmenų
savivaldybės
senstantį žmogų priežiūros
paslaugas
paslaugų
suteiktos
socialinės
jam įprastoje
seniems
ir
neįgaliems biudžeto lėšos, centras
paslaugos namuose.
9 695,00
aplinkoje –
žmonėms namuose
įmokos už
namuose
suteiktas
paslaugas)
4.1.2.
pagal
nustatytą
111 274,00
Visagino
Pagal nustatytą poreikį ne
poreikį
teikti
dienos
(91 118,00
socialinių
mažiau nei 30 asmenų su
valstybės
socialinę globą seniems ir
paslaugų
sunkia negalia suteiktos
neįgaliems
žmonėms
biudžeto
centras
dienos socialinės globos
specialiųjų
namuose
paslaugos namuose.
tikslinių
dotacijų lėšos,
20 156,00
įmokos už
suteiktas
paslaugas)
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4.1.3. įgyvendinti
„Integralios
namuose teikimo
sukūrimas
savivaldybėje“

4.2.
skatinti
bendruomenės
narių,
senų,
pagyvenusių
žmonių
ir
neįgaliųjų
užimtumą
4.3. organizuoti
socialines
akcijas
ir
renginius

projektą
pagalbos
modelio
Visagino

4.1.4. projekto „Apleisto
(nenaudojamo)
buvusio
visuomeninio
pastato
konversija ir pritaikymas
Savarankiško
gyvenimo
namų Visagine įkūrimui“
įgyvendinimas
4.1.5. pateikti projekto
„Rūpestingų
namų
senjorams
kūrimas
prasmingam
gyvenimui,
skatinat socialinę plėtrą
abipus sienos esančiuose
Visagino
ir
Astravo
regionuose“ paraišką
4.2.1 organizuoti dienos
darbinį
užimtumą
neįgaliesiems,
senyvo
amžiaus žmonėms

Projekto vertė
2016–2019 m.
209 250,00
ESFA lėšos
(2018 m. –
45 091,00 Eur)
69 044,00
(25 044,00 ES fondų
lėšos,
44 000,00
savivaldybės
biudžeto lėšos)
2 500,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

Visagino
socialinių
paslaugų
centras

Suteiktos paslaugos 30
asmenų su sunkia negalia
ir 11
neįgalių asmenų šeimos
narių.

Savivaldybės
administracija

Seno pastato
darbai.

Visagino
socialinių
paslaugų
centras

Pateikta paraiška 2018-0222.

140,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

Visagino
socialinių
paslaugų
centras

Organizuota meno studija
„Mano hobis“, dalyvaus
apie 20 asmenų.

Visagino
socialinių
paslaugų
centras,
Socialinės
paramos skyriai
Visagino
socialinių
paslaugų
centras
Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras
Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras
Visagino
socialinių
paslaugų
centras
Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras
Visagino
šeimos ir vaiko
gerovės centras

Organizuota 2 „Maisto
banko“ akcijos mieste,
suteikta parama ne mažiau
kaip 120 šeimų.

4.3.1.
dalyvauti
ir
organizuoti „Maisto banko“,
„Parama
drabužiais,
avalyne, daiktais“ akcijas

-

4.3.2. organizuoti Europos
dienos minėjimą

20,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

4.3.3.
dalyvavimas
respublikinėje
akcijoje
„Žvejok 2018“
4.3.4.
dalyvavimas
respublikinėje
akcijoje
„Darom 2018“
4.3.5.dalyvauti
projekte
,,Vaikų svajonės“

-

4.3.6. dalyvavimas akcijoje
„Kalėdinės vaikų svajonės“
(VšĮ „Saugi pradžia“)
4.3.7. dalyvavimas Vilniuje
signataro E. Bičkausko
iniciatyva surengtame
kartingų turnyre, skirtame
Tarptautinei vaikų gynimo
dienai

-

-

-

100,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
(įstaigai
transportui
skirtos lėšos)

griovimo

Organizuotas
renginys,
dalyvių skaičius 40–50.

Vaikų iš Vaikų globos
namų užimtumas.
Vaikų užimtumas.

Išpildyta 100 vaikų
augančių socialinės rizikos
šeimose, kalėdinės
svajonės.
Akcijoje
dalyvauja
7
Vaikų
globos
namų
globotiniai.
Vaikų užimtumas.
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4.4. skatinti ir
remti neįgalių ir
pagyvenusių
asmenų
nevyriausybinių
organizacijų
veiklą

4.5.
išsaugoti
asmens
savirealizacijos
poreikį

4.6. finansuoti
socialinės
globos
paslaugas,
gerinti
jų
kokybę

4.4.1. įgyvendinti priemonę
„Senyvo amžiaus žmonių
gyvenimo
kokybės
stiprinimas“

4.4.2. skatinti ir remti
nevyriausybinių
organizacijų
dalyvavimą
respublikiniuose
renginiuose,
šventėse,
parodose
4.4.3. įgyvendinti priemonę
„Socialinių paslaugų plėtros
pasitelkiat NVO programos
įgyvendinimas“
4.5.1. pasveikinti garbaus
amžiaus
savivaldybės
jubiliatus

400,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
230,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
(transporto
išlaidos)
1 000,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

6 000,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
540,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

4.5.2. organizuoti renginį
„Mama, ant tavo rankų
supasi gerumas“

100,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

4.5.3 organizuoti
dienai
paminėti
renginį

Tėvo
skirtą

100,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

4.5.4. organizuoti renginį
„Rudens šventė“

100,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

4.6.1.
apmokėti
10–15
asmenų ilgalaikės socialinės
globos paslaugas Visagino,
Zarasų ar kitų rajonų
socialinės globos namuose

37 380,00
(25 900,00
savivaldybės
biudžeto lėšos,
11 480,00
valstybės
biudžeto
specialiųjų
tikslinių
dotacijų lėšos)
287 700,00
(114 900,00
savivaldybės
biudžeto lėšos,
52 800,00
valstybės
biudžeto
specialiųjų
tikslinių
dotacijų lėšos,
120 000,00
įmokos už
suteiktas
paslaugas)

4.6.2.
teikti
socialinės
globos paslaugas Socialinės
globos senyvo amžiaus
žmonėms ir suaugusiems
asmenims
su
negalia
skyriuje

Visagino
socialinių
paslaugų
centras
Visagino
rekreacijos
paslaugų
centras

50 senyvo amžiaus žmonių
poilsis prie jūros.

Savivaldybės
administracija,

Organizuotos 3–4 išvykos.

Visagino
rekreacijos
paslaugų
centras
Savivaldybės
administracija

50 senyvo amžiaus žmonių
poilsis prie jūros.

Finansuotas ne mažiau nei
vienas NVO projektas.

Visagino
socialinių
paslaugų
centras
Visagino
socialinių
paslaugų
centras
Visagino
socialinių
paslaugų
centras
Visagino
socialinių
paslaugų
centras
Savivaldybės
administracija

Pasveikinti 54 garbaus
amžiaus jubiliatai.

Visagino
socialinių
paslaugų
centras

Suteiktos
ilgalaikės
socialinės
globos
paslaugos 30 asmenų,
trumpalaikės
socialinės
globos
paslaugos
10
asmenų.

Organizuota
šventė,
dalyvių skaičius 40–50.

Organizuota
šventė,
dalyvių skaičius 40–50.

Organizuota
šventė,
dalyvių skaičius 80–90.

Kompensuotos socialinės
globos paslaugos.
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4.6.3.
atlikti
patalpų
Socialinės globos senyvo
amžiaus
žmonėms
ir
suaugusiems asmenims su
negalia skyriuje remontą

230 000,00
savivaldybės
biudžeto lėšos

Visagino
socialinių
paslaugų
centras

Atliktas 5 naujų gyventojų
kambarių
įrengimas
(kapitalinis remontas 154
kv. m); 7 gyventojų
kambarių
kosmetinis
remontas (176 kv. m);
vedinimo
sistemos
įrengimas ir koridoriaus
remontas (257 kv. m).

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2018 metams
Eil.
Nr.

1.

Socialinių paslaugų rūšys
pagal žmonių socialines
grupes
2
Ilgalaikė socialinė globa

2.

Trumpalaikė socialinė globa

1

Socialinės globos įstaiga

Mastas (vietų sk.)

3
Visagino socialinės globos namai
Strūnos socialinės globos namai
Zarasų socialinės globos namai
Visagino socialinės globos namai
Strūnos socialinės globos namai
Zarasų socialinės globos namai

4
2
1
1
1
1
1

IV SKYRIUS
FINANSAVIMO PLANAS
12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
Eil.
Nr.

1
1.
1.1.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.

Socialinių paslaugų finansavimo Pagal faktines
šaltiniai
išlaidas
praėję metai
(2017 m.)
2
3
Savivaldybės biudžeto išlaidos
623 964
socialinėms paslaugoms, Eur
palyginti su bendru savivaldybės
5,91
biudžetu, proc.*
LR
valstybės
biudžeto
452 238
specialiosios tikslinės dotacijos,
Eur
iš jų:
socialinės
rizikos
šeimų
98 620
socialinei priežiūrai organizuoti
asmenų su sunkia negalia
242 780
socialinei globai organizuoti
vaikų
globos
(rūpybos)
110 838
išmokoms
ES struktūrinių fondų lėšos, Eur
59 486
Asmenų mokėjimai už socialines
140 094
paslaugas, Eur
Kitos lėšos, Eur
42 498
Iš viso
1 318 280

Pagal planines išlaidas
einamieji metai
(2018 m.)
4
933 580

ateinantys metai
(2019 m.)
5
933 580

6,04

6,04

443 584

521 393

149 600

149 600

179 200

257 009

114 784

114 784

62 052
158 617

57 000
158 617

48 939
1 646 772

49 939
1 720 529

* Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, lyginant su bendru savivaldybės biudžetu,
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apskaičiuojamos sudedant 1, 2.1, 2.2 ir 3 eilutes

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas
2018 metais savivaldybės biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms 933 580,00 Eur, arba
309 616,00 Eur daugiau negu panaudota 2017 metais. 2018 m. lėšos socialinėms paslaugoms iš
visų finansavimo šaltinių sudaro 1 646 772,00 Eur sumą, tai yra 328 492,00 Eur daugiau nei
panaudota 2017 metais (2018 m. ženkliai padidėjo lėšų suma, skirta socialinės rizikos šeimų
socialinei priežiūrai organizuoti). 2018 m. savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms
numatomos 6,04 proc. viso Visagino savivaldybės biudžeto.

Eil.
Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai
Finansavimo būdai
Lėšos (Eur)
praėję metai
einamieji metai
Socialinių paslaugų pirkimas
Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas
1 120 513
1 408 719
iš jo:
savivaldybės pavaldumo įstaigoms
1 098 648
1 382 819
apskričių viršininkų įstaigoms (regioninių socialinių
21 865
25 900
paslaugų įstaigoms) pagal lėšų kompensavimo sutartis
nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų
0
0
kompensavimo sutartis
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos
2 497
2 630
nevyriausybinėms organizacijoms
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
41 934
71 700
Iš viso

1 164 944

1 483 049

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai
2018 m. vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos priimtais teisės aktais, didės darbo užmokestis socialinių paslaugų
srities darbuotojams. Didės valstybės dotacijos socialiniams darbuotojams darbui su socialinės
rizikos šeimomis.
Siekiant didinti darbuotojų motyvaciją ir gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę,
būtina investuoti į specialistų kvalifikacijos kėlimą. Įvertinus socialinių darbuotojų poreikį ir jų
kvalifikaciją būtina sudaryti sąlygas tolesniam jų profesiniam tobulėjimui. Tuo tikslu Visagino
savivaldybė sudaro sąlygas socialiniams darbuotojams dalyvauti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų mokymo įstaigų organizuojamuose mokymuose. 2018 metais
savivaldybės biudžetinių įstaigų socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų
kvalifikacijos kėlimui bus panaudota 3 940,00 Eur.
15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių
finansavimui
2018 m. Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos įgyvendinimo
programoje numatytos priemonės, kurios finansuojamos iš savivaldybės biudžeto, valstybės
biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, ES struktūrinių fondų paramos ir kt.
Atlikus socialinių paslaugų poreikio skirtingoms žmonių grupėms analizę, 2018 m.
bus stengiamasi, kad gyventojų socialinių paslaugų poreikiai būtų patenkinti. Siekiant išlaikyti
Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus organizuojamų socialinių
paslaugų teikimo kokybę ir kiekybę, šiai sričiai finansavimas 2018 m. nebus mažinamas. Socialinių
paslaugų gyventojams teikimas organizuojamas atsižvelgiant į prioritetines socialinių paslaugų
gavėjų grupes, arčiausiai asmens gyvenamosios vietos, atsižvelgiant į socialinius poreikius.
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2018 m. pradžioje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
pavaldžiuose globos namuose gyveno 13 asmenų, už jiems teikiamą socialinę globą moka Visagino
savivaldybė. Visagino socialinės globos namuose gyvena 9 asmenys: 5 iš jų be sunkios negalios ir 4
– su sunkia negalia. Zarasų socialinės globos namuose gyvena 2 asmenys su sunkia negalia.
Aknystos socialinės globos namuose – 1 asmuo be sunkios negalios. Strūnos socialinės globos
namuose – 1 asmuo su sunkia negalia. 2018 m. ne Visagino savivaldybei priklausančiuose
socialinės globos namuose planuojama apgyvendinti dar 4 asmenis. Nuo 2018 m. sausio 1 d.
asmens be sunkios negalios išlaikymas Visagino socialinės globos namuose kainuoja 578,00 Eur
per mėnesį, o asmens su sunkia negalia – 620,00 Eur, Aknystos socialinės globos namuose asmens
be sunkios negalios – 546,00 Eur, Strūnos socialinės globos namuose asmens su sunkia negalia –
674,00 Eur, Zarasų socialinės globos namuose asmens su sunkia negalia – 674,00 Eur.
15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas
2017 m., lyginant su 2015 m. ir 2016 m., Visagino savivaldybėje buvo išlaikytos jau teikiamų
socialinių paslaugų apimtys. Pažymėtina, jog vis dar nemaža dalis nestacionarių socialinių paslaugų
(aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, asmeninės higienos ir
priežiūros paslaugos, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose) savivaldybės gyventojams
nėra teikiamos. Paslaugoms teikti savivaldybei nepakanka lėšų, nevyriausybiniame sektoriuje
naujos socialinių paslaugų rūšys taip pat menkai plėtojamos. Įvertinus teikiamas socialines
paslaugas, konstatuojama, kad Visagino savivaldybėje užtikrinamas socialinių paslaugų teikimas
įvairių socialinių grupių asmenims, išskyrus socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir socialinės
globos (dienos socialinės globa, trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa) neįgaliesiems ir
pagyvenusiems asmenims paslaugų teikimas dar nėra visiškai patenkintas. Šioms paslaugoms teikti
reikalingas finansavimas.
Visagino savivaldybėje trūksta teikiamų specialaus transporto paslaugų savivaldybėje
gyvenantiems neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims. Nevyriausybinėms neįgaliųjų
organizacijoms panaudos pagrindais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
perduoda naujus automobilius, kurie galės pavėžėti savo narius ar kitus neįgaliuosius iki darbo,
gydymo įstaigos ar į renginius. 2018 m. I ketvirtyje toks automobilis buvo skirtas Visagino miesto
neįgaliųjų sporto klubas „Visaggalis“, tačiau jo išlaikymui reikalingos lėšos, bei Visagino
savivaldybės prisidėjimas, kad būtų užtikrintas transporto paslaugų teikimas neįgaliesiems.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠVYSTYMO VISAGINO SAVIVALDYBĖJE ATITIKTIS PATVIRTINTIEMS
NORMATYVAMS
(pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-23 patvirtintus Socialinių
paslaugų išvystymo normatyvus)
10 000 gyventojų tenka
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

Socialinių paslaugų rūšys pagal
žmonių socialines grupes

vietų1

gavėjų2

Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos
Pagalba į namus
x
40
Dienos socialinė globa / integrali
x
7
pagalba į namus
Dienos socialinė globa ir socialinė
x
60
priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų
(kartu su 2.3
centre, dienos centre, šeimos paramos
papunktyje
centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių
nurodytais
centre ir kt.)
gavėjais)
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo
2
x
namuose
Trumpalaikė socialinė globa
1,2
x
Ilgalaikė socialinė globa
20
x
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos
Pagalba į namus, socialinių įgūdžių
x
10
ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos)

10 000 gyventojų tenka
Visagino
Visagino
savivaldybėje savivaldybėje
vietų1
gavėjų2
x

44,4

x

15,0

x

0,0

0

x

2,1
9,6

x
x

x

3,7

26
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
3.
3.1.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.8.1.
3.8.2.
3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
3.10.

4.
4.1.

namuose
Dienos socialinė globa / integrali
pagalba į namus
Dienos socialinė globa ir socialinė
priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų
centre, dienos centre, šeimos paramos
centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių
centre ir kt.)
Trumpalaikė socialinė globa
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo
namuose
Ilgalaikė socialinė globa:
grupinio gyvenimo namuose
socialinės globos namuose
Šeimos socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas jos namuose
Socialinių
įgūdžių
ugdymas
ir
palaikymas socialinės priežiūros centre
(dienos centre, socialinių paslaugų
centre, vaikų dienos centre, paramos
šeimai centre ir kt.):
vaikų
šeimų
Šeimos
apgyvendinimas
laikino
gyvenimo namuose (įstaigoje motinoms
ir vaikams, krizių centre ir kt.),
savarankiško gyvenimo namuose

x

4

x

x

60
(kartu su 1.3
papunktyje
nurodytais
gavėjais)
x
x

x

1,5
4

2
x
7
x
Šeimos ir vaikai
x
43

x
x
3,5
(kartu su 4.2
papunktyje
nurodytais
gavėjais)
x

30
26
x

Pagalba
globėjui
(rūpintojui),
4,5
įvaikintojui
Dienos socialinė globa / integrali
x
1
pagalba į namus ir pagalba į namus
vaikui su negalia (jo šeimai)
Dienos socialinė globa ir socialinė
11
x
priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų
centre, dienos centre, šeimos paramos
centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.)
vaikui su negalia
Trumpalaikė socialinė globa vaikui su
2
x
negalia
Ilgalaikė socialinė globa vaikui su
negalia:
grupinio gyvenimo namuose
0,3
x
socialinės globos namuose
0,2
x
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
likusiam be tėvų globos vaikui:
šeimynoje
2
x
bendruomeniniuose vaikų globos
4
x
namuose
vaikų socialinės globos namuose
2
x
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo
0,2
x
namuose be tėvų globos likusiems
jaunuoliams, paliekantiems institucinę
globą
Socialinės rizikos suaugę asmenys
Socialinių
įgūdžių
ugdymas
ir
x
8
palaikymas asmens namuose, socialinės
priežiūros centruose (dienos centre,
socialinių paslaugų centre, krizių centre,
paramos šeimai centre ir kt.)

1,1

8,6

0,5
0

x
x

0
3,7

x
x

x

69,5

x
x

13,6
0,0

3,7

x

x

2,00

x
0
x
10,7

0

x

0
0,5

x
x

0

x
x

0
5,3

x
x

0

x

0
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4.2.

4.3.

Asmens
apgyvendinimas
laikino
gyvenimo namuose (įstaigoje motinoms
ir vaikams, krizių centre ir kt.),
savarankiško gyvenimo namuose

3,5
(kartu su 3.3
papunktyje
nurodytais
gavėjais)
5,5

x

x
3,7

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir
x
x
8,6
laikino apnakvindinimo vietose
4.4.
Trumpalaikė
socialinė
globa
1,5
x
x
0
psichologinės
bei
socialinės
reabilitacijos įstaigoje
1 Vietų skaičius socialinės globos įstaigose, savarankiško gyvenimo namuose, laikino gyvenimo namuose,
šeimynose.
2 Vidutinis gavėjų skaičius per mėnesį.

Išvados:
● vis dar išlieka poreikis savivaldybėje bendrųjų, socialinės priežiūros
(apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, pagalbos į namus) ir socialinės globos paslaugų;
● būtina plėtoti nestacionarias socialines paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems
asmenims su negalia;
● daugiausia įvairių socialinių paslaugų Visagino savivaldybėje gauna senyvo amžiaus
asmenys, vaikai su negalia ir suaugę neįgalūs asmenys;
● būtina užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą ir kokybę;
● būtina modernizuoti savivaldybės pavaldumo socialines paslaugas teikiančias
įstaigas, kad jos atitiktų socialinės globos normas ir higienos reikalavimus, išlaikytų licencijas teikti
socialinės globos paslaugas ir būtų sudarytos tinkamos sąlygos kokybiškai teikti socialines
paslaugas.
V SKYRIUS
PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ
16. Socialinių paslaugų plėtros vizija
Socialinių paslaugų teikimas užtikrintas visų Visagino savivaldybės socialinių žmonių
grupių asmenims ir jų šeimoms, siekiant sudaryti sąlygas gyventojams išsaugoti žmogiškąjį orumą
ir patenkinti jų žmogiškuosius poreikius. Per ateinančius trejus metus Visagino savivaldybėje
sėkmingai plėtojant socialinių paslaugų sistemą tikimasi, jog prioritetinės socialinių paslaugų
gavėjų grupės gaus jų poreikius visiškai tenkinančias bei geros kokybės socialines paslaugas.
17. Prognozuojamos socialinės paslaugos
Visagino savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, mažėjant gimstamumui, migruojant
žmonėms, daugėja senyvo amžiaus gyventojų, kuriems reikalinga socialinė pagalba. Todėl
transporto paslaugos, pagalba buityje, socialinė priežiūra senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su
negalia – vienos iš reikalingiausių paslaugų.
Alkoholio vartojimas, smurtas, nedarbas, socialinių įgūdžių stoka sąlygoja socialinių
paslaugų socialinės rizikos šeimoms ar asmenims poreikį. Prognozuojama, kad socialinės rizikos
asmenų, šeimų socialinių paslaugų poreikis nemažės. Planuojama stiprinti vaikui ir šeimai teikiamų
paslaugų teikimą ir koordinavimą.
Visagino savivaldybėje prioritetas bus teikiamas šių paslaugų plėtrai:
1. Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre.
2. Integralios pagalbos paslaugų teikimas neįgaliems asmenims, siekiant juos kuo
ilgiau išlaikyti jiems artimoje aplinkoje.
3. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos teikimas Visagino šeimos ir vaiko gerovės
centre.
4. Globos centro paslaugų prieinamumo užtikrinimas savivaldybėje.
Numatoma, kad socialinės paslaugos bus teikiamos pagal numatytus prioritetus, t. y.:
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• didės paslaugų, teikiamų šeimai ir vaikui, skaičius, gerės jų kokybė;
• daugės dienos centrų, krizinėje situacijoje atsidūrę vaikai, jų motinos laiku gaus
kompleksinę socialinę pagalbą;
• spartės neįgaliųjų integracija;
• vyks asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinė adaptacija;
• bus plečiamos ir gerinamos paslaugos, teikiamos seniems ir pagyvenusiems
žmonėms.
Teikiant socialines paslaugas ir per ateinančius trejus metus plečiant socialinių
paslaugų tinklą bei didinant mastą, bus orientuojamasi į prioritetines socialinių paslaugų gavėjų
grupes: neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis, socialinės rizikos vaikus, socialinės rizikos šeimas
ir be tėvų globos likusius vaikus. Plėtojant paslaugas šioms gavėjų grupėms ypatingas dėmesys bus
skiriamas nestacionarių socialinių paslaugų teikimui. Nestacionarios socialinės paslaugos tiek
ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu kur kas efektyvesnės nei stacionarių socialinių paslaugų įstaigų
teikiamos globos paslaugos.
Šioms paslaugų gavėjų grupėms reikia plėsti tokių rūšių socialines paslaugas:
1. Neįgaliesiems asmenims – pagalbos į namus, dienos socialinės globos paslaugas
asmens namuose ir institucijoje, trumpalaikės socialinės globos („atokvėpio“ paslaugas), socialinės
priežiūros centrų, organizuojančių dienos užimtumą, paslaugas.
2. Senyvo amžiaus asmenims – pagalbos namuose, dienos socialinės globos asmens
namuose, socialinės priežiūros (dienos užimtumo centrų) paslaugas. Šios paslaugos turėtų sudaryti
palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau turėti savarankišką ir visavertį gyvenimą bendruomenėje,
savo namuose bei sumažintų stacionarios globos poreikį.
3. Socialinės rizikos vaikams – vaikų dienos centrų, organizuojančių užimtumą dienos
metu, paslaugas visuose Visagino savivaldybės mikrorajonuose.
4. Socialinės rizikos šeimoms – gerinti teikiamų socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo paslaugų kokybę.
5. Likusiems be tėvų globos vaikams – skatinti įvaikinimą, socialinių ir būdinčių
globėjų atsiradimą, globą (rūpybą) šeimose, remti šeimynų įkūrimą, kad savivaldybėje neliktų vaikų
globos namų, bei užtikrinti socialines paslaugas vaikams, išėjusiems iš stacionarių globos įstaigų
(pvz., savarankiško gyvenimo namų paslaugos).
Teikiant socialines paslaugas, svarbu bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Socialinės
paslaugos turėtų būti teikiamos kompleksiškai bei derinamos su kitomis socialinės ir sveikatos
apsaugos formomis. Todėl viena prioritetinių socialinių paslaugų plėtros krypčių yra ilgalaikės
priežiūros paslaugų (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų bendru įsakymu patvirtintame Slaugos ir
socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos apraše) teikimo sistemos plėtojimas bei šių paslaugų
teikimas savivaldybės gyventojams, kuriems nustatytas šios paslaugos poreikis.
18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis
Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo poreikis dėl demografinių bei darbo
rinkos veiksnių gali didėti. Bus teikiamos dienos socialinės globos paslaugos dienos centruose,
namuose.
19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams
Socialinėms paslaugoms teikti Visagino savivaldybės gyventojams reikalingų lėšų poreikis per 3
ateinančius metus turėtų didėti. Geresnio savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikio
tenkinimo būtų siekiama, jei savivaldybės biudžeto dalis – lėšos, skirtos finansuoti socialines
paslaugas bei valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialines paslaugas, – kasmet didėtų
bent 1 proc.
Ištekliai, reikalingi socialinėms paslaugoms 2018 metais teikti:
1. socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų pareigybėms išlaikyti – 792 754,00 Eur darbo
užmokesčiui ir Sodros įmokoms (iš jų 363 600,00 Eur valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti);
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2. esamų savivaldybės biudžetinių įstaigų socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų
kvalifikacijai kelti – 3 940,00 Eur.
20. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas
mastas
Visagino savivaldybės administracija dėl regioninių socialinių paslaugų plėtros 2018
metais pasiūlymų neturi. Savivaldybė naudojasi Aknystos, Visagino, Strūnos, Zarasų socialinės
globos namų teikiamomis ilgalaikės socialinės globos paslaugomis, per metus nusiunčia į globos
namus 3–4 asmenis, turinčius psichinę negalią.
VI SKYRIUS
PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai
Ataskaitą apie Visagino savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano priemonių
įgyvendinimą rengs Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupė (toliau
– darbo grupė).
22. Socialinių paslaugų plano priemonių įgyvendinimo priežiūros etapai ir
įvertinimo rezultatai
Informaciją apie 2018 m. plano priemonių įgyvendinimą darbo grupė teiks Visagino
savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetui 2019 metų I ketvirtį.
Vertinimo metu bus išaiškinamos ir aptariamos iškilusios kliūtys planui įgyvendinti,
laukiamiems rezultatams pasiekti bei ieškoma būdų kliūtims šalinti. Darbo grupė su socialinių
paslaugų įstaigų vadovais, Visagino savivaldybės administracijos atstovais, asmenimis, atsakingais
už plano vertinimą, rengimą aptars plano vertinimo išvadas ir jas pateiks Visagino savivaldybės
tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetui.
23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių
efektyvumas
Planas gali būti tikslinamas pagal kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar
galinčius turėti įtakos paslaugų planui įgyvendinti bei tikslams pasiekti.
Pasiekti rezultatai ir numatytų priemonių efektyvumas bus analizuojami ir aptariami
darbo grupėje.
___________________
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