2021 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI IR PROBLEMOS,
DĖL KURIŲ NEPAVYKO PASIEKTI NUMATYTŲ TIKSLŲ
1 tikslas
Gerinti pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, siekiant kuo ilgiau
išlaikyti šių asmenų savarankiškumą kasdieninėje veikloje.
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ĮVERTINIMAS:
2021 m. gruodžio 31 d. pagalbos į namus socialinės paslaugos buvo teikiamos 245 asmenims.
Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. turimais duomenimis, paslaugos gavėjų skaičius nežymiai
sumažėjo. Tikėtina, kad tokiam skaičiaus pokyčiui reikšmės galėjo turėti Covid – 19 viruso pandemija.
Tikėtina, kad senyvo amžiaus asmenys laikėsi karantino sąlygų, vengė bendravimo su kitais
asmenimis, tame tarpe su darbuotojais, teikiančiais socialines paslaugas asmens namuose. Kaip kitas
galimas paslaugos gavėjų skaičiaus sumažėjimas, galėjo būti artimųjų didesnė priežiūra savo tėvais,
seneliais, kitais asmenimis pandemijos laikotarpiu (dalis artimųjų dirbo nuotoliniu būdu, kitiems
darbo veikla dėl pandemijos buvo sustabdyta), dėl ko, senyvo amžiaus asmenims, nebereikėjo kreiptis
pagalbos į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą.
Lyginat 2020 m.-2021 m. statistinius rodiklius, atkreipiamas dėmesys, kad per 2021 m. mirė net 61
pagalbos į namus socialines paslaugas gaunantis asmuo (2020 m. mirė mažiau), kas nulėmė mažesnį
turimų paslaugos gavėjų skaičių 2022 m. pradžiai.
Nuo Covid-19 viruso pandemijos pradžios Kelmės rajono socialinių paslaugų centras stengiasi
efektyviai spręsti saugių darbo sąlygų užtikrinimo, teikiant paslaugas asmens namuose, problemą
(centro vidaus taisyklių/rekomendacijų nustatymas, darbuotojų apsaugos priemonių naudojimas,
mokymai, kaip kokybiškai teikti paslaugas pandemijos ir ekstremalios situacijos metu, švietėjiškos
informacijos skleidimas paslaugos gavėjams).
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-1270
„Dėl teisės Kelmės rajono socialinių paslaugų centrui teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“
Kelmės rajono socialinių paslaugų centrui suteikta teisė 3 (trejus) metus teikti akredituotą socialinę
priežiūrą pagalba į namus ir laikino atokvėpio paslaugas.
2021 m. rugpjūčio 19 d., Nr. A-807 buvo patvirtintas asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir
asmeninės pagalbos teikimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Realus asmeninės pagalbos
paslaugų teikimas buvo pradėtas vykdyti nuo 2021 m. lapkričio 11 d., nes anksčiau nebuvo poreikio
šiai naujai paslaugai gauti. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. minėtos paslaugos buvo teikiamos 4 asmenims.
Kadangi tai visiškai nauja paslauga, kuri net nėra įrašyta į Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų
įstatymą, Kelmės rajono socialinių paslaugų centras pradėjo aktyviau skleisti su paslaugomis susijusią
informaciją (skrajutės, informacijos talpinimas laikraščiuose, internetiniuose Kelmės rajono socialinių
paslaugų puslapiuose).
Siekiant kokybiškų paslaugų teikimo asmeniui artimoje aplinkoje, Kelmės rajono socialinių paslaugų
centras bendradarbiauja su pirminėmis sveikatos priežiūros centrais, teikiant pagalba į namus kartu su
ambulatorinėmis paslaugomis.
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ĮVERTINIMAS:
Asmenio asistento paslaugos 2021 metais teikė 3 asmeniniai asistentai. Asmeniniai asistentai teikė
paslaugas 5 paslaugų gavėjams.
Du paslaugos gavėjai su regėjimo negalia, vienas sergantis išsėtine skleroze, dar vienas patyręs insultą
ir vienas su proto negalia.
1. 4 neįgaliesiems suteikta pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje, skatintas jų savarankiškumas,
būtinas kasdieniame gyvenime;
2. 2 asmeniui suteikta individuali diskretiška pagalba, susijusi su asmens higiena (padėti rengtis,
maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
3. 5 asmenys lydėti į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas,
organizacijas, užimtumo įstaigas, laisvalaikio praleidimo vietas;
4. 5 asmenims suteikta individuali pagalba, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti
bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje
bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).
Abiem asmenims su regėjimo negalia paslaugos buvo teikiamos penkis kartus per savaitę, po 4 val.
Vienas paslaugos gavėjas buvo palydėtas į/iš repeticijas ir teikta pagalba repeticijų metu, kartu su
asistentu buvo vaikščiojama parke, bendrauta klientui aktualiomis temomis, palydėtas į gydymo
įstaigą, teikta pagalba maisto ruošoje, lydėtas į parduotuvę ir vaistinę, lydėtas į paštą, dėl siuntinio
pasiėmimo, skaityta korespondencija ir kt. Karantino laikotarpiu bendravimas vyko ir nuotoliniu būdu.
Kartu su paslaugos gavėju asmeninis asistentas teikė pagalbą parnešant kuro, kuriant krosnį, tvarkant
butą. Asmeninis asistentas siekė, kad asmuo taptų kuo savarankiškesnis sau artimoje aplinkoje ir jam
nereikėtų apsigyventi socialinės globos įstaigoje. Asmuo buvo lydimas į parduotuvę ir teikiama
pagalba išsirenkant ir apsirūpinant maisto produktais. Buvo teikta pagalba ruošiant nesudėtingus
maisto patiekalus. Asmeninis asistentas padėjo asmeniui sumokėti mokesčius, teikė pagalbą įsigyjant
garsines knygas. Asmeninis asistentas lydėjo paslaugos gavėją į seniūniją, į gydymo įstaigą, aplankyti
šeimos narį, organizavo transporto paslaugų teikimą. Asmenį lydėjo į Kelmės rajono alkųjį ir
silpnaregių centrą.

Išsėtine skleroze sergančiam paslaugos gavėjui paslaugos buvo teiktos tris kartus per savaitę po 3 val.
Dėl judėjimo problemų buvo teikta pagalba judant, lipant laiptais, išeinant į kiemą. Asmeniui dėl
progresuojančios ligos sutrikusi koordinacija, todėl asmeninis asistentas ją lydėjo vykstant į miestą, į
gydymo įstaigą, lankant kitoje savivaldybėje gyvenančią mamą. Asmeninis asistentas teikė pagalbą
buityje, kartu su paslaugos gavėju ruošė maistą, tvarkė namus. Asmenį lydėjo į artimiausią parduotuvę
įsigyti maisto produktų. Asmeninis asistentas daug laiko praleido bendraudamas su asmeniu
atlikdamas pašnekovo, draugo, patarėjo, konsultanto vaidmenį, nuo ko pagerėjo asmens psichologinė
būsena. Asistentas tarpininkavo asmeniui įrengiant turėklus.
Asmeniui, kuris buvo patyręs insultą paslaugos buvo teikiamos 2 karus per savaitę po 2 valandas.
Paslaugos gavėjas lydėtas į :
1. ligoninę pas šeimos gyd. ir odontologą (dėl vaiko turimų sveikatos problemų ir skaudamo danties);
2. vaistinę, nusipirkti būtiniausių reikiamų vaistų;
3. paštą, paštomatą (siuntinių siuntimas, atsiėmimas);
4.parduotuvę (būtiniausių prekių bei kalėdinių dovanėlių apsipirkimas);
Karantino metu laikantis visų numatytų saugumo priemonių, pasivaikščiojimas ir bendravimas
įvairiomis temomis.
Dar vienam paslaugos gavėjui buvo teikiama pagalba prausiantis, rengiantis, orientuojantis aplinkoje,
laike, tvarkant dokumentus atokvėpio paslaugoms gauti. Paslauga teikiama 20 val. per mėnesį. Nuo
liepos mėnesio asmeniui paslaugų teikimas buvo nutrauktas, nes jis apgyvendintas socialinės globos
įstaigoje.
2 tikslas
Socialinių paslaugų teikimą šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje, auginančioms
neįgalius vaikus, vaikams likusiems be tėvų globos, globėjų šeimoms
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ir
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atokvėpio
užmokesčiui.
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neįgalius
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auginančioms
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įgyvendinti
ir globėjams globojantiems
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3 vaikus savo šeimoje
budinčių
patvirtintas atlyginimas
globotojų
ir per mėnesį 1700 Eur ir
globėjų veiklą.
po 160 Eur kiekvienam
vaikui
–
pagalbos
pinigai. Iš valstybės
biudžeto globos išmoka
ir
tikslinis
priedas
kiekvienam
vaikui
sudaro 320Eur per mėn.
Kiekvienam
vaikui
vienkartinė
įsikūrimo
išmoka sudaro 160 Eur.
Budintis
globotojas
gauna MMA per mėn.,
kai negloboja vaikų, ir
papildomą išmoką, kai
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pinigai,
įsikūrimo
išmoka,
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(rūpybos)
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mokama iš valstybės
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Plėsti socialinių Vykdant ES investicinį
paslaugų teikimą projektą
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apylinkių seniūnijoje bus
likusiems be tėvų renovuotas pastatas ir
globos,
steigti įkurti
dar
vieni
Kelmės rajone dar bendruomeniniai vaikų
vienus
globos namai. Projekto
bendruomeninius vertė 117,516 tūkst. Eur.
vaikų
globos
namus, kuriuose
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augs
šeimai artimoje
aplinkoje.
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ĮVERTINIMAS:
Laikino atokvėpio paslauga Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro vaiko globos (rūpybos)
skyriuje buvo suteikta 1 šeimai.
Trumpalaikei globai iki 3 mėn. teikti Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro vaiko globos
(rūpybos) skyriuje buvo apgyvendinta 13 be tėvų globos likusių vaikų, 1 vaikas iš jų - iki 3 metų, 4
vaikai apgyvendinti budinčio globotojo šeimoje.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-282 ,,Dėl globos centro
veiklos ir vaiko budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas planinis globėjų (rūpintojų), nesusijusių giminystės, vienu metu globojančių (rūpinančių) tris vaikus, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, skaičius – 11.
2021 m. gruodžio 31 d. globos koordinatoriai teikė pagalbą 41 šeimai (47asmenims) ir 70 jų namuose
globojamiems (rūpinamiems) vaikams bei 1 budinčio globotojo šeimai ir 4 jų namuose apgyvendintiems vaikams.
Įgyvendinat projektą ,,Bendruomeninių vaikų globos namų, dienos centrų tinklo plėtra Kelmės rajone“
šiuo metu projektuojami antri bendruomeniniai vaikų globos namai.
Siekiant padėti tėvams susigrąžinti vaikus į biologinę šeimą, kol vaikams nustatyta laikinoji globa
(rūpyba), socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, bendradarbiavo su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos mobilios komandos,
teritorinio skyriaus specialistais, vaiko ir šeimos gerovės centro ir kitų įstaigų specialistais organizuojant ir teikiant kompleksinę pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms.
3 tikslas
Gerinti atvejo vadybos procesą ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą šeimoms, siekiant
suteikti kuo efektyvesnę pagalbą šeimoms, kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų (šeimų)
savarankiškumą kasdieninėje veikloje, kad šių šeimų vaikai gyventų saugų ir visavertį
gyvenimą. Dirbti prevencinį darbą su šeimomis, kurios susiduria su laikinais sunkumais.
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos (Eur),
Atsakingi
Laukiamas
finansavimo
vykdytojai
rezultatas
šaltiniai
Organizuoti atvejo Gerinti
atvejo Savivaldybė skiria Socialinių
Atvejo
vadybininkų
vadybos
transporto
paslaugų centras vadybininkai
ir
socialinių
proceso,
priemones
ir
socialiniai
darbuotojų
socialinių
aprūpina degalais.
darbuotojai,
mokymo
ir įgūdžių ugdymo, 2020 m. socialinių
dirbdami
su
kvalifikacijos
palaikymo ir (ar) darbuotojų,
šeimomis,
kėlimo kursus.
atkūrimo
dirbančių
su
susiduriančiomis
teikiamų
šeimomis, ir atvejo
su problemomis,
paslaugų
vadybai
darbo
pagerina
savo
šeimoms ir jose užmokesčiui skirta
gebėjimus ir žinias
gyvenantiems
iš
apie darbą su
vaikams kokybę. VB 280 400,00
šeimomis, kurios
Bendradarbiauti Eur. 2021 m.
laikinai susiduria
su seniūnijų ir planuojama
312
su
gyvenimo
kitų
įstaigų 151 Eur
sunkumais.
specialistais,
Anksčiau
dirbant
identifikavus
prevencinį darbą
šeimos problemas,
su šeimomis.
laiku bus suteikta
reikalinga pagalba.
ĮVERTINIMAS:
2021 m. atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, kėlė kvalifikaciją
nuolat dalyvaudami profesinės kompetencijos tobulinimo seminaruose, mokymuose, konferencijose,
supervizijose, intervizijose. 2 socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, suteiktos
vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinės kategorijos. Mokymuose įgytas žinias, gebėjimus ir
įgūdžius atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, naudoja
organizuodami ir teikdami pagalbą sunkumų patiriančioms šeimoms.

Siekiant efektyvaus ir kokybiško atvejo vadybos proceso organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo
kartą per mėnesį yra peržiūrimi ir, esant poreikiui, perskirstomi atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, darbo krūviai. Atsižvelgiama į šeimų gyvenamąsias vietas, problemų
sudėtingumą, vaikų skaičių šeimose, lankymosi šeimose dažnumą ir pan. 2021 m. vienam atvejo vadybininkui vidutiniškai vienu metu teko dirbti su 25 šeimomis, socialiniam darbuotojui, dirbančiam
su šeimomis - su 11-12 šeimų. Kartą per mėnesį organizuojami atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, susirinkimai, kuriuose aptariami darbiniai klausimai, sudėtingi atvejai bei dalijamasi gerąja darbo patirtimi. Dirbant intervencinį ir prevencinį darbą su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, bendradarbiauta su kitų įstaigų specialistais teikiant pagalbą, organizuojant paskaitas, renginius, popietes vaikų auklėjimo, tarpusavio santykių, priklausomybės alkoholiui ir
kitomis temomis, kartu su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistais vykstama į šeimas. Sunkiau
gyvenančioms šeimoms organizuota ir suteikta parama baldais, buitine technika, drabužiais, avalyne
ir kt.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-1270
„Dėl teisės Kelmės rajono socialinių paslaugų centrui teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“
Kelmės rajono socialinių paslaugų centrui suteikta teisė 3 (trejus) metus teikti akredituotą socialinę
priežiūrą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo socialinėms paslaugoms.
4 tikslas
Plėsti socialinių paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos, siekiant, kad vaikai
augtų aplinkoje, artimoje šeimai, skatinti šeimas globoti vaikus, likusius be tėvų globos.
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos (Eur),
Atsakingi
Laukiamas
finansavimo šaltiniai
vykdytojai
rezultatas
Teikti
Teikti
Globėjams globojantiems 3 Socialinės
Bus
suteikta
materialinę
materialinę
vaikus savo šeimoje patvirtintas paramos
didesnė
pagalbą
pagalbą
atlyginimas per mėnesį 1700 skyrius,
materialinė
globėjams, kurie šeimoms,
Eur ir po 160 Eur kiekvienam Kelmės
pagalba
globoja vaikus globojančio vaikui – pagalbos pinigai. Iš rajono vaiko globėjams ir
šeimoje
ms vaikus.
valstybės biudžeto globos ir
šeimos globojamiems
išmoka ir tikslinis priedas gerovės
vaikams.
kiekvienam vaikui sudaro 320 centras.
Mažės skaičius
Eur per mėn. Kiekvienam
vaikų, augančių
vaikui vienkartinė įsikūrimo
socialinės
išmoka sudaro 160 Eur.
globos namuose.
Budintis globotojas gauna
MMA per mėn, kai negloboja
vaikų ir papildoma išmoka, kai
globoja
vaikus,
pagalbos
pinigai, įsikūrimo išmoka,
globos
(rūpybos)
išmoka
mokama iš valstybės biudžeto.
Nuo 2020 m.
mokama
laikinosios priežiūros ir laikino
apgyvendinimo pas fizinius
asmenis išmoka 6 BSI (240
Eur) už kiekvieną prižiūrimą
vaiką.
Organizuoti
Teikti
2 etatai – įdarbinti Tarnybos Kelmės
Vaikai, likę be
globėjų ir įtėvių pagalbą
atestuoti asmenys.
rajono vaiko tėvų
globos,
mokymus
vaikus
Jie
finansuojami
iš ir
šeimos globojami
globojantiem savivaldybės biudžeto ir Globos gerovės
šeimose
ir

s
centrui skirto finansavimo.
(rūpinantiems
)
ar
įvaikinusiems
asmenims bei
siekiantiems
jais
tapti
(informavima
s,
konsultavima
s
(įskaitant
tęstinį),
mokymų
organizavima
s
(įskaitant
tęstinį),
savitarpio
paramos
grupių
organizavima
s,
kitos
paslaugos.
Koordinuoti
budinčių
globotojų ir
socialinių
globėjų
darbą.

centras.

šeimynose.

ĮVERTINIMAS:
2021 metais suorganizuotos dvi Pagrindinių mokymų pagal GIMK programą grupės globėjams
(rūpintojams) ir įtėviams. Mokymus, kurie vyko laikotarpiu nuo 2021-05-13 iki
2021-06-23, baigė 3 asmenys, kiti mokymai prasidėjo 2021-12-02 (dalyvavo 5 asmenys).
Suorganizuota savitarpio paramos grupės 12 susitikimų, 2 globėjų (rūpintojų) grupės mokymų pagal
Tęstinę mokymo ir konsultavimo programą GIMK.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-21 įsakymu A-1269 ,,Dėl teisės
Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“
akredituota socialinės priežiūros paslauga –pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems
globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.
5 tikslas
Plėtoti dienos socialinės globos paslaugas neįgaliems vaikams, pagyvenusiems ir neįgaliems
asmenims, ypač proto negalią turintiems asmenims.
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos (Eur),
Atsakingi
Laukiamas
finansavimo
vykdytojai
rezultatas
šaltiniai

Įvairinti teikiamų Teikti
dienos
socialinės kokybiškas
globos
paslaugų reabilitacijos
kokybę neįgaliems paslaugas
vaikams
vaikams
su
negalia.
Teikiamos
masažuotojo
paslaugos,
šviesos terapijos,
inhaliacijos,
hidroterapinės
procedūros bei
kineziterapeuto
užsiėmimai.
Teikiama
specialioji
pedagoginė
pagalba.

2022
metams
socialinės globos
teikimui asmenims
su sunkia negalia
prognozuojamas
lėšų poreikis iš
valstybės biudžeto
yra 41,4 tūkst. Eur.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija,
Kelmės
„Kūlverstuko“
lopšelis-darželis

Kelmės
„Kūlverstuko“
lopšelio-darželio
neįgalių
vaikų
ikimokyklinio
ugdymo
ir
socialinės globos
grupėje
bus
ugdomi
visi
pageidaujantys
neįgalūs
vaikai.
Vaikams
bus
skiepijami sveiko
gyvenimo
principai
ir
ugdomas
fizinis
aktyvumas.

ĮVERTINIMAS:
Stiprinant vaikų fizinę, emocinę bei psichinę sveikatą, remiantis nustatytomis gydytojų diagnozėmis
bei įstaigos gydytojo – reabilitologo rekomendacijomis, teiktos sveikatos stiprinimo procedūros ir
konsultacijos vaikams: gydytojo reabilitologo konsultacijos, gydomasis masažas, kineziterapija,
hidroterapija, ergoterapija, fizioterapija, šviesos terapija, inhaliacinės procedūros, kurios pagerino
bendrą vaikų fizinę sveikatą bei emocinę būseną.
Gerinant sveikos gyvensenos įgūdžius bei skatinant fizinį aktyvumą, ugdytiniai, pedagogai,
specialistai aktyviai prisijungė įgyvendinant projektą „Saugus, aktyvus ir sveikas“. Projekto veiklos
bendrai finansuojamos valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo
ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Projekto dalyviai įgijo žinių bei įgūdžių,
padedančių ugdytis, saugoti ir stiprinti fizinę sveikatą, tenkinant saugumo, aktyvumo, saviraiškos
poreikius.
Kad būtume sveiki ir aktyvūs, dalyvavome Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte
,,Futboliukas“. Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę smagaus futbolo žaidimo
koncepciją suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, populiarinti futbolą,
sudominant jaunuosius žaidėjus, ugdant įvairiausius jų talentus. Įgyvendinant projekto veiklas vaikai
ugdėsi savo fizinius gebėjimus, mokėsi futbolo abėcėlės, tenkino prigimtinį judėjimo poreikį, patyrė
džiugių emocijų ir atradimo džiaugsmą.
Sveikatos stiprinimas vykdytas į ugdymo procesą integruojant respublikinį ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų fizinio aktyvumo skatinimo lauko erdvėse projektą
,,Aš ir tu - žaidžiame kartu“. Dalyvavimas projekto veiklose suteikė įvairių gebėjimų vaikams
galimybę išbandyti įvairias rungtis, sporto šakas, siekti geresnių rezultatų, pajusti pasitenkinimą
savimi. Lopšelyje-darželyje didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų socialinių emocinių įgūdžių
lavinimui, patyčių ir smurto prevencijai. Socialinio ir emocinio ugdymo užsiėmimų metu vaikai
mokomi atpažinti ir valdyti savo emocijas, tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais. Vesti
sistemingi socialinio ir emocinio ugdymo užsiėmimai taikant įvairias terapijas – muzikos, smėlio,
reggio emilijos, dailės, šviesos, parengtos metodinės, vizualinės priemonės.
Teikiant švietimo pagalbos specialistų pedagoginę pagalbą ir ugdymą, buvo tęsiamas Šiaulių miesto
pedagoginės tarnybos surdopedagogo paslaugų teikimas dienos socialinės globos grupės ugdytiniui.
Specialistų: logopedo, specialiojo bei socialinio ir neformalaus pedagogų bei socialinio darbuotojo

individualūs bei grupiniai užsiėmimai pagerino vaikų kalbėjimo žodyną, smulkiąją motoriką, vaikų
kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo bei socialiniai įgūdžius, vaikų emocinę būseną.
Buvo turtinamos ugdomosios erdvės, skirtos vaikų meninės, pažinimo, socialinės, sveikatos
kompetencijų ugdymui bei saugumui užtikrinti. Įsigytos sensorinės, terapinės, ergoterapinės
priemonės, kurios gerino vaikų atsipalaidavimo, malonių emocijų pojūčius.
Užtikrinant saugią ir sveiką vaikui ugdymuisi ir vystymuisi aplinką atliktas grupės virtuvėlės ir
muzikos salės remontas. Pradėtas rengti sensorinis kampelis vaikams, užtikrinant emocinę ir
psichologiškai harmoningą aplinką.
Gerinti
dienos Kelmės
2020
m. Kelmės rajono Teikiamos
socialinės globos specialiojoje
savivaldybės
savivaldybės
kokybiškos
centro vaikams ir mokykloje
biudžeto dalis 88 administracija,
paslaugos
suaugusiems
atnaujinamos
653 Eur, valstybės Kelmės
31 vaikams
ir
asmenims
su patalpos
ir biudžeto dalis 90 specialiosios
suaugusiems
negalia
teikiamų erdvės
000
Eur. mokyklos
asmenims
su
paslaugų kokybę
asmenims
su Planuojama 2021 administracija
negalia.
negalia. Veikia 3 m.
savivaldybės
socialinės
biudžeto dalis –
globos grupės: 2 46 800 Eur
dienos
- valstybės biudžeto
suaugusiems
– 92 800 Eur.
asmenims
su
negalia ir 1 ne
visos dienos –
mokyklinio
amžiaus
vaikams
su
negalia. Mokinių
atostogų metu –
visos
dienos
grupė
mokyklinio
amžiaus
vaikams
ĮVERTINIMAS: 2021 m. savivaldybės biudžeto dalis 72 340 Eur, valstybės biudžeto dalis 131 000
Eur.
Kelmės specialiosios mokyklos Dienos socialinės globos padalinyje dirba padalinio vadovas,
socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, užimtumo specialistai. Paslaugas teikia kineziterapeutas ir
ergoterapeutas. Dėl besitęsiančios pandeminės situacijos 2021 metais pablogėjo lankytojų
lankomumas, tačiau padalinys dirbo be trukdžių. Visi socialiniai darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos
kėlimo seminaruose ir renginiuose. Nuolat plečiamas bendradarbiavimas su panašiomis institucijomis
Lietuvoje ir užsienyje. Parengtas naujas bendradarbiavimo projektas su NVO „Kartu į tikslą“ iš
Lenkijos ir gauta Lietuvos-Lenkijos fondo finansinė parama bendrų veiklų įgyvendinimui. Didelis
dėmesys skiriamas lankytojų ruošimui savarankiškam gyvenimui ir socialinei integracijai, sveikos
gyvensenos ugdymui. Lankytojų gaminiai siunčiami į įvairias parodas rajone ir respublikoje,
prekiaujame mugėse. Kartu su mokyklos Socialinių įgūdžių ugdymo klase plėtojame socialinį verslą
ir mokome gaminti maistą ir prekiauti.
6 tikslas
Vystyti ilgalaikės (trumpalaikės, dienos) socialinės globos paslaugų teikimo kokybės gerinimo
programą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos (Eur),
finansavimo
šaltiniai

Liolių
socialinės
globos namuose ir
Užvenčio socialinės
globos padalinyje
teikiamų socialinių
paslaugų kokybės
gerinimas.

Organizuoti
socialinių
darbuotojų,
socialinių
darbuotojų
padėjėjų
mokymus
ir
kvalifikacijos
kėlimo kursus.
Aktyvinti globos
namų gyventojų
užimtumą įkurti
papildomas
patalpas,
kuriuose vyks
užimtumo
užsiėmimai.

2020 m. patvirtinta Liolių socialinės
nauja
socialinės globos namai.
globos
kaina
asmenims
su
sunkia negalia –
1130 Eur per mėn.
ir senyvo amžiaus
ir
suaugusiems
asmenims
su
negalia- 817 Eur
per
mėn.,
trumpalaikė
socialinė
globa
(laikino atokvėpio
paslauga) 1 paros
kaina 26,86 Eur.
Dienos socialinės
globos
asmens
namuose 1 val.
kaina 5,36 Eur.
Paslaugų teikimas
finansuojamas iš
asmens mokėjimo
ir savivaldybės bei
valstybės biudžeto
lėšų,
dienos
socialinės globos
asmens namuose
dalis finansuojama
iš ES projekto

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
Pagerės teikiamų
socialinės globos
paslaugų kokybė,
visi pageidaujantys
turės mėgstamus
užsiėmimus.

ĮVERTINIMAS:
Per 2021 metus BĮ Liolių socialinės globos namų paslaugas iš viso gavo 171 paslaugų gavėjas:
ilgalaikės (trumpalaikės) paslaugos buvo suteiktos 137 paslaugų gavėjams, dienos socialinė globa
asmens namuose 31, atokvėpio paslaugos -3 paslaugų gavėjams. Kvalifikaciją kėlė 65 socialinio darbo
ir sveikatos priežiūros srities specialistai.
2021 metais buvo įdiegta EQUASS kokybės sistema ir gautas sertifikatas iš Briuselio, kuris įrodo, kad
globos namų paslaugų gavėjai gauna europinės kokybės lygio paslaugas.
7 tikslas
Teikti visokeriopą ir kvalifikuotą pagalbą moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto,
kompleksines paslaugos šeimai, akredituotą socialinę priežiūrą vaikams.
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos (Eur),
Atsakingi
Laukiamas
finansavimo
vykdytojai
rezultatas
šaltiniai

Teikti
akredituotą
vaikų
dienos
socialinės
priežiūros
Plėsti
teikiamų paslaugą Vaikų
socialinių paslaugų dienos
centre
mastą
teikiant „Parama“.
akredituotą
socialinę priežiūrą
vaikų
dienos Lietuvos
centruose
samariečių
bendrijos
Kelmės skyriaus
vaikų
dienos
centras
„Draugystė“
Kelmėje

Lietuvos
samariečių
bendrijos
Kelmės skyriaus
vaikų
dienos
centras
„Samarietukas“
Tytuvėnuose

Budraičių
bendruomenės
vaikų
dienos
centras
,,Kregždžiukų
lizdas“

Maltos ordino
pagalbos
tarnybos
socialinis vaikų
dienos centras
Kelmėje

2021 m. vaikų
dienos socialinės
priežiūros
paslaugos teikimui
iš
valstybės
biudžeto gauta 7,2
tūkst.
Eur,
iš
savivaldybės
biudžeto
gauta
10,6 tūkst. Eur.
2021 m. vaikų
dienos socialinės
priežiūros
paslaugos teikimui
iš
valstybės
biudžeto
gauta
16,8 tūkst. Eur, iš
savivaldybės
biudžeto gauta 6,6
tūkst. Eur.
2021 m. vaikų
dienos socialinės
priežiūros
paslaugos teikimui
iš
valstybės
biudžeto
gauta
16,8 tūkst. Eur, iš
savivaldybės
biudžeto
gauta
5,28 tūkst. Eur. Už
4 vaikus mokės
Raseinių
savivaldybė 1320
Eur
2021 m. vaikų
dienos socialinės
priežiūros
paslaugos teikimui
iš
valstybės
biudžeto
gauta
16,8 tūkst. Eur, iš
savivaldybės
biudžeto
gauta
7,92 tūkst. Eur.
2021 m. vaikų
dienos socialinės
priežiūros
paslaugos teikimui
iš
valstybės
biudžeto
gauta

Socialinių
paslaugų
centras,
Vaikų
dienos
centras
„Parama“.

Lietuvos
samariečių
bendrijos
Kelmės skyrius

Lietuvos
samariečių
bendrijos
Kelmės skyrius

Budraičių
bendruomenė

Maltos ordino
pagalbos
tarnyba

Pagerės vaikų iš
šeimų, patiriančių
socialinę
riziką,
nepasiturinčių
šeimų ir kitų vaikų
dienos socialinės
priežiūros kokybė.

Maltos ordino
pagalbos
tarnybos vaikų
dienos centras
Užventyje

Kompleksiškai
teikiamos paslaugos
šeimai:
įgalinti šeimą /
asmenį
spręsti
situacijas, susijusias
su fizinių, saugumo,
socialinių,
vaikų
ugdymo, tarpusavio
santykių,
orumo,
saviraiškos poreikių
tenkinimu.

Psichologinė
pagalba, vaikų
priežiūros
paslaugos, šeimų
klubai,
pavėžėjimo
paslaugos,
socialinės
ir
kultūrinės
paslaugos, krizių
įveikimo
pagalba,
socialinių
įgūdžių
ugdymas
ir
palaikymas.

16,8 tūkst. Eur, iš
savivaldybės
biudžeto gauta 6,6
tūkst. Eur.
2021 m. vaikų
dienos socialinės
priežiūros
paslaugos teikimui
iš
valstybės
biudžeto
gauta
16,8 tūkst. Eur, iš
savivaldybės
biudžeto gauta 6,6
tūkst. Eur.
Iš ES socialinių
fondų ir valstybės
biudžeto 36 mėn.
skirta 238 494 Eur.
Projektas tęsiamas
iki 2022-12-31, jo
tęsimui
planuojama suma
216 352,91 Eur

Maltos ordino
pagalbos
tarnyba

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija
Lietuvos
samariečių
bendrijos
Kelmės skyrius.

Įkurti
Bendruomeniniai
šeimos
namai.
Vykdoma
socialinės
atskirties
prevencija.
Sukurtos ir veikia
specialistų
komandos.
Išplėtotos
kompleksinės
paslaugos šeimai.
Organizuojama
informacijos
sklaida
ir
bendradarbiavimas
tarp
paslaugų
teikėjų.
Derinami šeimos ir
darbo
įsipareigojimai.
Teikiama pagalba
probuojamiems
asmenims, atvejo
vadybą taikomoms
šeimoms.

ĮVERTINIMAS :
2021 m. Kelmės rajone gyvenantys asmenys ir jų šeimos nariai gavo:
1. Psichosocialinės pagalbos paslaugas. – 149 asmenys.
1.1. Individualias psichologo konsultacijas smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams – 67
asmenys.
1.2. Individualias psichologo konsultacijas tikslinės grupės nariams, išgyvenantiems krizines
situacijas, netekties ar suicido atvejais šeimos nariams – 138 asmenys.
1.3. Grupines konsultacijas smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams – 11 asmenų.

1.4. Grupines psichologo konsultacijas tikslinės grupės nariams, išgyvenantiems krizines
situacijas, netekties ar suicido atvejais šeimos nariams – 31 asmuo.
2. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugas:
2.1. Mokymus šeimos ir įsipareigojimų derinimo klausimais 128 asmenys.
3. Pavėžėjimo paslaugą – 62 asmenys.
4. Vaikų priežiūrą – 5 asmenys.
Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre „Parama“ 2021 m. teikta akredituota
vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga, akredituotų vietų skaičius – 32. Vaikams teiktos
informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdžių ugdymo higienos įgūdžių formavimo,
pamokų ruošos, laisvalaikio organizavimo (taip pat ir vasaros atostogų metu) bei sociokultūrinės
paslaugos, taip pat psichologo pagalba vaikams ir tėvams (individualios konsultacijos ir grupiniai
užsiėmimai), maitinimo organizavimas.
Budraičių bendruomenės vaikų dienos centre (toliau – VDC) 2021 m. paslaugos teikiamos
24 mokyklinio amžiaus vaikams.
2021 m. iš valstybės biudžeto gauta 16 800 Eur iš Kelmės r. savivaldybės biudžeto skirta
7920 Eur. 2021 m. tiesiogiai su VDC lankytojais dirbo 3 asmenys: socialinė pedagogė (kartu ir
projekto vadovė), mokytoja ir socialinio darbuotojo padėjėja. VDC patalpų ir aplinkos priežiūrą vykdė
patys darbuotojai.
Budraičių bendruomenės VDC 2021 m. tiesiogiai su VDC lankytojais dirbo 3 asmenys:
socialinė pedagogė (kartu ir projekto vadovė), mokytoja ir socialinio darbuotojo padėjėja.
Nekontaktiniu būdu dirbo finansininkė ir patalpų bei aplinkos priežiūros darbininkas.
„MOPT socialinis vaikų dienos centras Kelmėje“. Centras veiklą pradėjo 2014 metais,
įsikūręs Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje. Jį lanko 7-14 metų vaikai. 2021 metais planuojama, kad
centrą lankys 24 vaikai. Dauguma vaikų iš nepasiturinčių, daugiavaikių, nepilnų šeimų (centrą gali
lankyti ir kiti vaikai). Yra vaikų turinčių negalią. Vaikai turi galimybes ugdytis socialines, sveikos
gyvensenos, bendravimo, bendradarbiavimo, komunikavimo, saviraiškos ir kitas kompetencijas.
Skatinti vaikų dalyvavimą įvairiose prevencinėse programose, akcijose. VDC paslaugas teikia ištisus
metus. Vasarą organizuojamos stovyklos. Centras finansuojamas iš SADM ir Kelmės r. savivaldybės
lėšų. 2021 m. iš valstybės biudžeto, gauta 16 800,00 Eur iš Kelmės r. savivaldybės biudžeto skirta
7 920,00 Eur.
Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centras Užventyje (toliau – Centras)
įsikūręs Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje. Centrą lanko 20 vaikų.
Vaikų dienos centras padeda išspręsti vaikų užimtumo, šeimos stiprinimo ir atsakomybės už
vaikų ateitį problemas, puoselėja vaiko gebėjimus, skatina jų saviraišką ir ugdymą, padeda vaikui
jaustis saugiu bei pilnaverčiu bendruomenės nariu. Centras finansuojamas iš SADM ir Kelmės r.
savivaldybės lėšų. 2021 m. iš valstybės biudžeto, gauta 16 800 Eur iš Kelmės r. savivaldybės biudžeto
skirta 6 600 Eur.
Nuo 2021 m. sausio 1 dienos pradėjo veikti akredituoti Lietuvos samariečių bendrijos
Kelmės skyriaus vaikų dienos centrai Kelmėje „Draugystė“ ir Tytuvėnuose „Samarietukas“.
Kelmės VDC ,,Draugystė“ savivaldybės lėšomis baigta rengti pastato Birutės g. 9 palėpė 89,5 m2,
praplečiant ją VDC veikloms. Tytuvėnuose Maironio g. 1 patalpos 140 m2, gautos pagal panaudos
sutartį, jos įrengtos ES lėšomis bei pritaikytos VDC veiklai.
2021 m. iš valstybės biudžeto, gauta 16 800,00 Eur iš Kelmės r. savivaldybės biudžeto gauta
6600 Eur. VDC „Samarietukas“ teikia paslaugas 16 Kelmės rajono vaikų, bei 4 vaikams iš Raseinių
rajono. 2021 m. iš valstybės biudžeto, gauta 16 800,00 Eur iš Kelmės r. savivaldybės biudžeto skirta
5280 Eur.
Vienam Kelmės rajono vaikui paslaugos teikiamos Šilalės rajono ir vienam Kauno rajono vaikų dienos
centruose.
Akredituotų vaikų dienos centrų tikslas – užtikrinti vaikų socialinę integraciją bei mažinti jų socialinę
atskirtį patenkinant vaikų fiziologinius poreikius, ugdyti socialinius, bendravimo, higienos įgūdžius,

gerinti mokymosi.
Laikino
apgyvendinimo
paslaugos šeimoms,
patekusioms
į
krizines situacijas.

Buvusiose šeimynų patalpose įrengtas Kelmės rajono Laikinai
Krizių skyrius.2020 m. patvirtintos 20 vaiko ir šeimos apgyvendinami
vietos.
gerovės centras asmenys, šeimos
Iškėlus
globojamus
(rūpinamus)
patekę į krizines
vaikus į bendruomeninius vaikų
situacijas.
globos namus plėsti krizių skyriaus
vietų skaičių. Papildomai įrengti 9
vietas asmenų, šeimų, patekusių į
krizines situacijas, apgyvendinimui
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos
įstaigai išlaikyti. Planuojamos lėšos
metams 105 120 Eur.
Planuojamos lėšos įrengimui 21,0
tūkst. Eur.

ĮVERTINIMAS:
Socialinės priežiūros paslaugos Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro krizių skyriuje per 2021
metų buvo suteiktos 39 asmenims, iš jų 20 vaikų ir 19 suaugusių asmenų.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-21 įsakymu A-1269 ,,Dėl teisės
Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“
akredituota socialinės priežiūros paslauga – intensyvi krizių įveikimo pagalba.
8 tikslas
Organizuoti socialinių paslaugų teikimą bendradarbiaujant su visuomeninėmis
organizacijomis.
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos (Eur),
Atsakingi
Laukiamas
finansavimo
vykdytojai
rezultatas
šaltiniai
Skatinti
rajono Kelmės
Nevyriausybinėms Kelmės rajono Kelmės
rajono
socialinių paslaugų neįgaliųjų
organizacijoms
savivaldybės
visuomeninės
plėtrą,
draugijoje,
vykdančioms
administracija.
organizacijos
bendradarbiaujant
Lietuvos diabeto socialinės
aktyviai dalyvauja
su visuomeninėmis asociacijos
reabilitacijos
teikiant socialines
organizacijomis.
Kelmės diabeto bendruomenėje
paslaugas.
klube „Diabetas projektus 2021 m.
ABC“, Lietuvos skirtas
sutrikusios
finansavimas
iš
psichikos
valstybės
45922
žmonių globos Eur,
iš
bendrijos
savivaldybės turės
Kelmės skyriuje, būti skirta 9185
VšĮ
Šiaulių Eur.
kurčiųjų
reabilitacijos
centro Kelmės
skyriuje,
VšĮ
LASS Šiaurės
rytų
centro
Kelmės skyriuje
teikiamos
paslaugos:

informavimo,
konsultavimo,
sociokultūrinės,
užimtumo,
individualios
pagalbos.
Asociacija „Mes
kartu“ pradėjo
socialinį verslą.
ĮVERTINIMAS:
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius 2021 m. teikė
paslaugas 32 psichikos negalia turintiems asmenims. Įgyvendinant projektą buvo vykdomos veiklos:
1.Neįgaliųjų dienos užimtumas: 1.1. Neįgaliųjų savarankiškumo kasdieninėje veikloje
įgūdžių formavimas ir (ar) atkūrimas. 1.2. Socialinių įgūdžių stiprinimas, ugdymas ir (ar) atkūrimas
individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse. 1.3. Pažintinių funkcijų formavimas – pagrindinių bendrųjų
žinių taikomų praktiškai, suteikimas. 1.4. Saviraiškos įgūdžių lavinimas ir (ar) palaikymas.
2. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius: užimtumas amatų būreliuose ar
klubuose. 2021 m. gautos lėšos iš viso: 10 000 Eur valstybės lėšos – 8000 Eur, savivaldybės lėšos –
2000 Eur.
2021 metais Lietuvos diabeto asociacijos Kelmės diabeto klubas „Diabeto ABC“ įgyvendino
projektą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje „Diabetas ne kliūtis gyventi
ir veikti“ veikloje dalyvavo 12 asmenų, sergančių diabetu ir 10 šeimos narių. Buvo vykdomos veiklos:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:
1.1. socialinių įgūdžių stiprinimas, ugdymas ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar)
savipagalbos grupėse.
1.2. saviraiškos įgūdžių lavinimas ir palaikymas;
2. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius: užimtumas amatų būreliuose ar
klubuose.
3. Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose;
4. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.
2021 m. gautos lėšos iš viso: 7 500 Eur valstybės lėšos – 6 000 Eur, savivaldybės lėšos –
1 500 Eur.
Kelmės rajono neįgaliųjų draugija 2021 metais įgyvendino projektą Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje „Efektyvi pagalba neįgaliesiems ir jų šeimų nariams“ vykdė
veiklas:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:
1.1. neįgaliųjų savarankiškumo kasdieninėje veikloje įgūdžių formavimas ir (ar) atkūrimas;
1.2. saviraiškos įgūdžių lavinimas ir palaikymas;
2. Individuali pagalba neįgaliajam;
3. Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose;
4. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius: užimtumas amatų būreliuose ar
klubuose.
2021 m. gautos lėšos iš viso: 17 657 Eur valstybės lėšos – 15 992 Eur., savivaldybės lėšos –
1 665 Eur.
2021 metais Viešoji įstaiga Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras įgyvendino projektą
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje „Kurčiųjų socialinės reabilitacijos
projektas Kelmės rajone“ veikloje dalyvavo 10 neįgalių asmenų. Buvo vykdomos veiklos:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:

1.1. neįgaliųjų savarankiškumo kasdieninėje veikloje įgūdžių formavimas ir (ar) atkūrimas;
1.2. pažintinių funkcijų formavimas.
2. Individuali pagalba neįgaliajam;
2021 m. gautos lėšos iš viso: 4 600 Eur valstybės lėšos – 3 680 Eur., savivaldybės lėšos –
920 Eur.
2021 metais VšĮ LASS Šiaurės rytų centras įgyvendino projektą Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje „Kitaip matau supantį pasaulį“ veikloje dalyvavo 73 neįgalūs
asmenys. Buvo vykdomos veiklos:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:
1.1. neįgaliųjų savarankiškumo kasdieninėje veikloje įgūdžių formavimas ir (ar) atkūrimas;
1.2. saviraiškos įgūdžių lavinimas ir palaikymas;
2. Individuali pagalba neįgaliajam;
3. Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose;
2021 m. gautos lėšos iš viso: 15 350 Eur, valstybės lėšos – 12 250 Eur., savivaldybės lėšos –
3 100 Eur.
9 tikslas
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių
socialinės globos paslaugas, materialinę bazę.
Uždaviniai
Priemonės
Lėšos
(Eur), Atsakingi
Laukiamas
finansavimo
vykdytojai
rezultatas
šaltiniai
Gerinti gyvenimo Laisvam,
Liftų
įrengimui Liolių socialinės Įrengti 2 liftai
sąlygas
Liolių savarankiškam ir reikalinga
suma globos
namų
socialinės globos saugiam
tikslinama
administracija
namų gyventojams judėjimui
užtikrinti
socialinės
globos namuose
2 korpuse įrengti
2 liftai.
Liolių socialinės
globos namuose
Užvenčio
padalinyje prie
kiekvieno
gyvenamojo
kambario
įrengtos atskiros
asmens higienos
patalpos.

Pastato
kapitaliniam
remontui
reikalinga
suma
247,469 Eur

Rekonstruotas
Liolių socialinės
globos
namų
Užvenčio
padalinio pastatas.

Gerinti
dienos
socialinės globos
centro
lankytojų
užimtumą ir vykdyti
sveikatinimo
veiklas

Multifunkcio
aikštyno,
pritaikyto
neįgaliesiems
įrengimas

Sporto
statyba

Lėšų poreikis:
62 tūkst. Eur

Kelmės
specialiosios
mokyklos
administracija

angaro Lėšų poreikis
100 tūkst. Eur

Įrengtas aikštynas
sudarys
sąlygas
negalią turintiems
centro lankytojams
sportuoti,
mankštintis, žaisti
ir
turiningai
praleisti
laisvalaikį.
Kokybiška danga
palengvins
judėjimo
galimybes, atsiras
saugumas.
Parengtas
techninis projektas
sporto
angaro
statybai.
Turint
angarą
lankytojams būtų
sudarytos
galimybės
sportuoti,
judėti
esant bet kokiam
orui, didesnė erdvė
užsiėmimams
organizuoti.
Lankytojams bus
teikiama tinkama
pavėžėjimo
paslauga

16-os
vietų 70 tūkst. eurų
autobuso,
pritaikyto
neįgaliesiems,
pirkimas
Gerinti
dienos Sensorinio
20 tūkst. Eur
Kelmės
Lavins ugdytinių
socialinės globos kambario
„Kūlverstuko“
pojūčius, gerins jų
paslaugas Kelmės įrengimas
lopšeliosavijautą.
„Kūlverstuko“
darželio
lopšelyje-darželyje
administracija
ĮVERTINIMAS:
Laisvam, savarankiškam ir saugiam judėjimui užtikrinti BĮ Liolių socialinės globos namuose 2
korpuse nebuvo įrengti 2 liftai, o Užvenčio padalinyje prie kiekvieno gyvenamojo kambario nebuvo
įrengtos atskiros asmens higienos patalpos. Šiems darbams atlikti 2021 metais buvo užsakyti ir
padaryti techniniai projektai, tačiau darbų atlikimui įstaiga negavo finansavimo.
9 tikslas 2021 m. nebuvo įgyvendintas, nes lėšos jam nebuvo skirtos.

