
ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021 m.   kovo 30 d.  

Zarasai 

 

Vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T- 40 „Dėl Zarasų rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 180 punktu, pateikiu Zarasų rajono socialinių 

paslaugų centro 2020 m. veiklos ataskaitą.   

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) veikla organizuojama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės 

aktais, Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir 

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro nuostatais. 

 

I. SKYRIUS 

         ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) - savivaldybės 

biudžetinė įstaiga. Centro nuostatai patvirtinti Zarasų rajono  savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 

18 d. sprendimu Nr. T -210. Įstaigos kodas: 300137144, adresas: Malūno g. 2,LT- 32129  Zarasai, 

tel./faks. (8 385) 51537, el. p. soc.paslaugos@gmail.com. 

Centro direktorė - Valentina Paliūnienė, išsilavinimas aukštasis (socialinio darbo 

magistrė), vadovavimo socialinių paslaugų įstaigai stažas 15 m. 

Centro veiklos pobūdis – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas senyvo 

amžiaus asmenims ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinės rizikos 

šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir kitiems asmenims, turintiems socialinių 

problemų, mažas pajams turinčių  šeimų vaikams ir socialinės rizikos vaikams. 

Bendrosios socialinės paslaugos :  

▪ informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas,  

▪ socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) planavimas, 

▪ socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) organizavimas,  

▪ aprūpinimas  techninės pagalbos priemonėmis, 

▪ kitos paslaugos. 

 

                                    Specialiosios socialinės paslaugos: 

▪  socialinė priežiūra - socialinė pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, apgyvendinimas nakvynės 

namuose, laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir vaikams. 

▪ socialinė globa - dienos socialinė globa asmens namuose. 

 

                                                     II. SKYRIUS 

                          ĮSTAIGOS MISIJA, VIZIJA, KLIENTAI. 

 

Centro veiklos tikslas - didinti visų Zarasų savivaldybės bendruomenės narių galimybę 

gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas socialinę riziką patiriančių 

grupių asmenims, šeimoms.  

Centro vizija -  sukurti atvirą naujovėms, nuolat besikeičiančią ir tobulėjančią įstaigą.  

Centro misija – globoti silpnesnius, lengvai pažeidžiamus visuomenės narius (šeimas, 

patiriančias riziką ir jų vaikus, pagyvenusius ir neįgalius asmenis, skurdžiai gyvenančias šeimas, 
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rizikos grupės asmenis ir kt.), teikti jiems socialines paslaugas „po vienu stogu“, gerinant jų gyvenimo 

kokybę, padedant jiems tapti lygiaverčiais visuomenės nariais. 

Centro veiklos  uždaviniai:  

▪ siekti, kad vyresnio amžiaus, neįgalūs asmenys kuo ilgiau gyventų savo namuose,  

šeimose, bendruomenėje; 

▪ aprūpinti neįgalius, pagyvenusius asmenis bei neįgalius vaikus  techninėmis  

pagalbos  priemonėmis;   

▪ padėti šeimoms, patiriančioms riziką įgyti naujų socialinio  funkcionavimo įgūdžių, 

pagerinti tėvystės, motinystės  įgūdžius,  siekti, kad vaikas būtų saugus savo namuose; 

▪ ugdyti vaikų, patiriančių riziką, kūrybiškumą bei pilietiškumą, savarankiškumą  

ir socialinį atsparumą; 

▪ užtikrinti socialinę pagalbą skurdžiai gyvenantiems asmenims; 

▪ užtikrinti socialinių paslaugų vienodą prieinamumą kaimo ir miesto žmonėms; 

▪ užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir jų įvairovę; 

▪ ugdyti socialinių darbuotojų kompetenciją. 

Centro veiklos pobūdis – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas senyvo  

amžiaus asmenims ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, šeimoms, 

patiriančioms riziką, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir kitiems asmenims, turintiems 

socialinių problemų, mažas pajams turinčių  šeimų vaikams ir vaikams, patiriantiems riziką. 

  Vertybės. Kiekvienas žmogus yra vertybė. Visiems besikreipiantiems asmenims 

tarnybos darbuotojai garantuoja tinkamą aptarnavimo lygį.  

Pagrindiniai darbo aspektai:  asmens (kliento) poreikių įvertinimas, tenkinimas, 

apsauga, teigiamų pokyčių žmoguje (šeimoje) skatinimas.  

Darbo principai: bendradarbiavimas, dalyvavimas, kompleksiškumas, prieinamumas, 

socialinis teisingumas, tinkamumas, veiksmingumas, visapusiškumas.    

 

 

 
 

1 pav. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro klientai. 
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III. SKYRIUS 

PERSONALO VALDYMAS  STRUKTŪRA 

 

 
2 pav.  Zarasų rajono socialinių paslaugų centro personalo valdymo struktūra. 

 

Įstaigoje dirbančių žmonių išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija atitinka visus 

socialiniam darbui keliamus reikalavimus.  

Organizuojant personalo darbą siekiama tinkamai parinkti užduočių atlikėjus, 

neužmirštant, kad kiekvieno darbuotojo individualūs darbo rezultatai yra visos socialines paslaugas 

teikiančios institucijos veiklos veiksmingumas.  

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-23 

patvirtintas didžiausias leistinas, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo 

užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius – 45,75.  

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro personalas skirstomas: tiesiogiai su paslaugų 

gavėjais dirbantis ir netiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbantis (administracinis, ūkinis). Tiesiogiai su 

paslaugų gavėjais dirbančio personalo pareigybių skaičius nustatomas pagal paslaugų gavėjų skaičių, 

amžiaus ir negalios pobūdį, vadovaujantis darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais. 

Tiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbantis personalas sudaro didžiausią dalį pareigybių – 

94 proc. nuo bendro pareigybių skaičiaus.  

Centro direktorė, socialiniai darbuotojai turi aukštąjį universitetinį socialinio darbo 

išsilavinimą ir pareigybes atitinkančias kvalifikacijas, lankomosios priežiūros darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai yra įgiję socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

Vyr. buhalteris
Laikino 

apgyvendinimo 
tarnyba

Nakvynės 

namai

Soc. darbuotojas

Soc. darbuotojo 
padėjėjas

Mamos ir vaiko 
laikino gyvenimo 

namai

Soc. darbuotojas

Soc. darbuotojo 
padėjėjas

Pagalbos namuose 
tarnyba

Pagalba į namus

Soc. darbuotojas

Lankomosios 
priežiūros 

darbuotojas

Dienos socialinė 
globa asmens 

namuose  

Integrali pagalba  

(projektinė)
Soc. darbuotojas

Lankomosios 
priežiūros 

darbuotojas

Slaugytojas

Masažuotojas

Slaugytojo 
padėjėjas

Paramos šeimai 
tarnyba

Atvejo 
vadybininkas

Soc. darbuotojas, 
dirbantis su 
šeimomis

Globos centras

Globos 
koordinatorius

Atestuotas  
socialinis 

darbuotojas

Socialinis 
darbuotojas

Psichologas

Bendrųjų socialinių  
paslaugų tarnyba

Socialinio 
darbuotojo 
padėjėjas

Ūkvedys
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PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS            

                                                                                                                                               1 lentelė 

ADMINISTRACIJA 

Direktorė 1 

Vyr. buhalteris 1 

Ūkvedys 1 

 3 

BENDROSIOS PASLAUGOS 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 1,0 

Socialinis darbuotojas 0,5 

 1,5 

DIENOS SOCIALINĖ GLOBOS TARNYBA 

Socialinis darbuotojas 0,5 

Lankomosios priežiūros darbuotojas 5 

 5,5                                       

PAGALBOS Į NAMUS TARNYBA 

Socialinis darbuotojas 0,5 

Lankomosios priežiūros darbuotojas 10,25 

 10,75                                     

LAIKINO APGYVENDINIMO TARNYBA 

Socialinis darbuotojas 0,5 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 8 

 8,5                                     

PARAMOS ŠEIMAI  TARNYBA 

Atvejo vadybininkas 3,5 

Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis 10 

 13,5                                       

GLOBOS CENTRAS 

Socialinis darbuotojas 1 

Atestuotas socialinis darbuotojas 2 

 3                                     

Viso: 

 

45,75 

 
Iš Savivaldybės biudžeto finansuojamos 32,5 pareigybės, iš Valstybės tikslinių dotacijų – 

13,25 pareigybės. 

Darbuotojai stiprino savo profesines kompetencijas dalyvaudami įvairiuose mokymo 

kursuose ir seminaruose, įgijo naujų ir gilino turimas žinias. Savo žiniomis ir kompetencija dalinosi 

mokymuose, seminaruose, konferencijose. Socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros 

specialistai turi būti  tolerantiški, geranoriški, atsakingi, kūrybingi  bei iniciatyvūs. 

Siekiama, kad įstaigoje dirbtų kvalifikuoti ir patyrę specialistai. Suteikiama galimybė 

kelti kvalifikaciją, deja, kvalifikacijai kelti trūksta lėšų. Zarasų rajono socialinių pasaugų centras 

siekia būti ta įstaiga, kur darbuotojai galėtų visapusiškai realizuoti savo galimybes ir idėjas. 

Maksimaliai tenkinant klientų poreikius, siekiama geros bendro darbo atmosferos, gerų darbo sąlygų 

ir socialinio saugumo įstaigos darbuotojams.   

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Socialiniams darbuotojams, teikiantiems ir 

administruojantiems socialines paslaugas ir kitiems darbuotojams, būtina turėti socialinio darbo ir 

kitų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių tam, kad jie galėtų dirbti sudėtingą darbą su socialinės rizikos 

ir atskirties grupių asmenimis. Individualios priežiūros personalui ypač trūksta bendravimo, konfliktų 

valdymo, streso mažinimo, asmenų su negalia ir pagyvenusių asmenų priežiūros žinių ir įgūdžių. 
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Siekiant, kad Centro darbuotojai įgytų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, buvo  skirti finansiniai ištekliai iš 

savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšų, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir organizuoti 

mokymai, didinantys bendruosius ir specialiuosius darbuotojų gebėjimus (kompetencijas). 

Darbuotojai prisidėjo prie kvalifikacijos tobulinimo ir savo lėšomis.  Siekdami aukštesnės teikiamų 

paslaugų kokybės, įstaigos darbuotojai 2020 m. kvalifikaciją tobulino įvairiuose mokymuose, 

seminaruose, konferencijose. 

Sudarytos trišalės stažuotės sutartys su Užimtumo tarnyba  prie Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovaujamu Panevėžio klientų aptarnavimo departamento 

Zarasų skyriumi, dėl stažuotės organizavimo stažuotojui, skirtos stažuotojo darbo įgūdžiams ar 

profesiniai kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti. 2020 m.  stažuotę atliko  slaugytojos padėjėjos, 

psichologė, apskaitininkė.  

2018 m. rugsėjo 6 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Švenčionių 

profesinio rengimo centru. Šia sutartimi šalys įsipareigojo bendradarbiauti organizuojant ir diegiant 

pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formą  profesinio mokymo įstaigoje.   

2020 m. socialinio darbuotojo padėjėjo profesinei kvalifikacijai įgyti, trys Zarasų rajono 

socialinių paslaugų centro darbuotojai (lankomosios priežiūros darbuotojai) mokėsi Švenčionių 

profesinio rengimo centre ir 1 socialinis darbuotojas Zarasų profesinėje mokykloje. 

 

IV. SKYRIUS 

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Įstaigos buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir 

atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą 

bei aktualiomis jų redakcijomis ir tvarkoma programos pagalba ,,Biudžetas VS“. Programoje dirbama 

kol kas ne su visais moduliais.  

Atsargų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita tvarkoma pinigine ir 

kiekine išraiška pagal materialiai atsakingus asmenis kompiuterinėje programoje ,,Biudžetas VS”.   

Užtikrinant, kad įstaigos finansinė būklė (turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir 

skolos), taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos 

finansinėje apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) nuostatos.  

Zarasų socialinių paslaugų centro apskaitos politika buvo įgyvendinama pagal 2019 m. 

balandžio 26 d. Zarasų socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu Nr. V-65 patvirtintą Zarasų 

rajono socialinių paslaugų centro buhalterinės apskaitos politika. Centro įvairių lėšų apskaitai tvarkyti 

ataskaitiniu laikotarpiu buvo naudojamos 7 banko sąskaitos AB banke „Swedbank“. 

Centras savo veikloje įgyvendina Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos 

priežiūros programos 02 uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą ir kokybišką 

socialinę paramą“  priemonę „Užtikrinti  Zarasų rajono socialinių paslaugų centro veiklą“. 

 

PAGAL PATVIRTINTĄ 2020 M. PROGRAMOS SĄMATAS ASIGNAVIMŲ 

SUMA METAMS   

2 lentelė 

Finansavimo šaltinai 

 

Skirtos lėšos  

 (Eur) 

Faktiškai patirtos išlaidos  

per 2020 m.  (Eur) 

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 307 500,00 306 490,33 

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 67 200,00 66 288,86 

Spec. lėšos (SP) 25 000,00 20 982,77 

Valstybės tikslinių dotacijų biudžeto lėšos (VB) 24 400,00 20 720,90 

Valstybės tikslinių dotacijų biudžeto lėšos (VB) 233 900,00 216 224,30 

Viso: 658 000,00 630 707,16 
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Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 

20 d. įsakymu Nr. I (6.6E)-455 Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui buvo skirta 15,2 tūkst. eurų 

vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ektremalios situacijs ir 

karantino laikotarpiu Centre dirbantiems lankomosios priežiūros darbuotjams, socialinio darbuotojo 

padėjėjams, socialiniams darbuotojams. Vienkartinės premijos Zarasų rajono socialinių paslaugų 

centro darbuotojms buvo skyriamos atsižvelgiant į šiuos krieterijus: pastovus arba dažnas kontaktas 

su klientais, darbo sudėtingumo padidėjimas dėl galimybės užsikrėsti COVID -19, riziką keliantis 

atliekamų funkcijų pobūdis ir padidėjas atsakomybės lygis. Vienkartinės premijos buvo skirto 45 

Centro darbuotojams. 

 

2020 M. PATIRTOS IŠLAIDOS 

3 lentelė 

Išlaidos pagal 

ekonominės 

klasifikacijos 

straipsnius 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos (SB) 

(Eur) 

Spec. lėšos 

(Eur) 

Valstybės tikslinių 

dotacijų biudžeto 

lėšos (Eur) 

Darbo užmokestis 306,4   8,6 230,7   

Soc. draudimo įmokos 4,4  2,6 

Prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos : 

   

Ryšių paslaugos 1,3 0,4  

Transporto išlaikymas  1,2  

Ūkio inventoriaus įsigijimo 

išlaidos 

   

Komunalinės paslaugos 10,3 6,5  

Informacinių technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

 1,7  

Kvalifikacijos kėlimas, mokymai    

Kitų prekių, paslaugų išlaidos 49,8 2,5 3,5 

Darbdavio socialinė parama 0,6                    0,1 

Iš viso: 372,8 20,9 236,9 

Vykdant programos sąmatas, faktiškai patirtos išlaidos 2020 m. neviršijo patvirtinto 

asignavimo plano. Visos įstaigai skirtos lėšos panaudotos pagal Programos sąmatose patvirtintas 

ekonominės klasifikacijos straipsnius ir paskirtį. 

 

 

 

 

V. SKYRIUS 
PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS 

 

Narystė Europos Sąjungoje yra svarbus veiksnys, sąlygojantis įvairius socialinius 

pokyčius Lietuvoje, ji sudaro sąlygas kelti ekonominės gerovės ir gyvenimo kokybės lygį. Centrui 

atsiveria galimybės pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis bei kitų fondų lėšomis. 

2020 m. Zarasų rajono socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte „Socialinių 

paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001. 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto tikslas – 

didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų 

kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. 

Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras. Europos socialinių paslaugų 

kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų 

kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, 
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įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų 

vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja 

paslaugų teikimo kokybę. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės 

gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms 

Europoje keliamų kokybės reikalavimų. 

EQUASS kokybės vertinimo sistema diegiama Zarasų rajono socialinių paslaugų 

centro  pagalbos į namus ir dienos socialinės globos, asmens namuose padalinyje. 

Nuo 2016 m. spalio 5 d. Zarasų rajono socialinių paslaugų centras su Europos socialinio 

fondo agentūra pasirašė projekto „Integrali pagalba į namus Zarasų rajone" finansavimo ir 

administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0037. Projektas finansuojamas Europos 

socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę 

Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus".  

Projektui įgyvendinti 2016 m. buvo skirta 156 000 Eur. Projekto trukmė - 32 mėnesiai 

(nuo 2016 m. spalio 5 d. iki 2019 m. birželio 4 d.).  Pirmus trys mėnesius vyko pasirengimo darbai: 

slaugytojų padėjėjų mokymai, komandų formavimas, paslaugų gavėjų atranka, socialinės globos ir 

slaugos paslaugų poreikių vertinimas. Nuo 2017 m. sausio mėn. pradėjome teikti Integralios pagalbos 

(socialinės globos ir slaugos) į namus paslaugas Zarasų rajono gyventojams.  

Nuo 2019 m. birželio 5 d. Projektui buvo skirtas papildomas finansavimas 62 400 Eur.  

ir jo įgyvendinimas pratęstas iki  2020 m. gegužės 5 d.  

Vadovaujantis  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  2020 m. sausio 14 d. raštu Nr. 

(21.12.15E-22) SD - 177 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo Zarasų rajono socialinių paslaugų 

centro įgyvendinamam projektui“ nuo 2020 m. gegužės 6 d. projektui buvo skirta papildoma 

finansavimo suma 98 540 Eur. ir jo veiklų įgyvendinimas pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d. Bendra 

Projekto vertė su papildomu finansavimų – 316 940 Eur. 

Integralios pagalbos paslaugų teikimo tikslas – suteikti integralios (dienos socialinės 

globos ir slaugos paslaugos) pagalbos paslaugas namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo 

amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei teikti konsultacinę pagalbą šeimos 

nariams, siekiant padėti jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.  

Integralią pagalbą teikia kvalifikuota specialistų komanda sudarydama sąlygas 

asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės 

globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, 

palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene. 

Projektas įgyvendinamas  jau 4 metus. Nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2020 m. gruodžio 

31 d. Integralios pagalbos paslaugas gavo 45 asmenys - Zarasų mieste, Dusetų, Salako, Degučių, 

Imbrado, Antazavės seniūnijose. 2020 m. Integralios pagalbos paslaugas gavo 23 asmenys. Projekto 

„Integrali pagalba į namus Zarasų rajone“ įgyvendinimo metu suburta specialistų komanda, kurią 

sudaro: slaugytojas (0,5 pareigybės), slaugytojo padėjėjai (5 pareigybės), socialinis darbuotojas (0,6 

pareigybės), socialinio darbuotojo padėjėjai (5 pareigybės), masažistė (0,6 pareigybės). Slaugytojui, 

masažistui, slaugytojo padėjėjams atlyginimas už projekte dirbtą laiką (fiksuotas 1 darbo valandos 

įkainis) mokamas iš projekto biudžeto lėšų.  
Socialiniam darbuotojui (0,5 pareigybės), socialinio darbuotojo padėjėjams (5 

pareigybės) darbo užmokestis mokamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir Valstybės biudžeto tikslinių 

dotacijų lėšų. Projekto įgyvendinimo metu įsigyti du universalūs automobiliai, kurie skirti komandos 

nariams vykti pas paslaugų gavėjus, slaugos ir priežiūros priemones. Siekiant užtikrinti, kad 

Integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) geriau suvoktų bei užtikrintų neįgalių ir senyvo 

amžiaus asmenų poreikius, slaugos specialistai organizuoja individualias ir grupines konsultacijas. 

Zarasų rajono savivaldybės administracija, Zarasų rajono socialinių paslaugų centras ir 

Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM 2018 m. spalio 30 d. pasirašė 

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. PROJ-JVS-3 (SR-(6.68)-521 įgyvendinant projektą  

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas 
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bei prieinamumo plėtra“ kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001.   

2019 metų sausio mėnesį startavo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas 

projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų 

šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Planuojama 

projekto įgyvendinimo trukmė – 3 metai. Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų 

šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ tikslas – įveiklinti 

Centrą ir didinti jo teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę Zarasų  rajone. Projektas skirtas  vaikus 

auginančioms šeimoms ir globėjams teikti kompleksines paslaugas, siekiant įgalinti šeimą įveikti 

iškilusius sunkumus. Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui skirta 78 486,00 Eur. su PVM. Šios 

lėšos skiriamos globos koordinatoriaus darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų finansavimui, 

psichologo paslaugoms apmokėti,  darbo vietų įkūrimui dalinai finansuoti. Nuo 2019 m. sausio mėn. 

projekto lėšomis Globos centre dirba 1 globos koordinatorius (socialinis darbuotojas), įrengtos darbo 

vietos globos koordinatoriui, psichologui, kurie teiks individualias psichologo ir socialinio darbuotojo 

konsultacijas, organizuos savipagalbos grupes, ves mokymus ir teiks kitas paslaugas globėjui 

(rūpintojui), budinčiam globotojui, globėjui - giminaičiui, įtėviui ir globojamam (rūpinamam), 

prižiūrimam, įvaikintam vaikui. Vadovaujantis Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi iš 

savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos socialinio darbuotojo (1 pareigybė)  ir 2 (pareigybės) GIMK 

atestuotų specialistų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms finansuoti. 

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras 2020 m. įgyvendino Užimtumo programą. 

Programos tikslas - didinti gyventojų užimtumą, padėti integruoti juos į darbo rinką bei mažinti 

socialinę atskirtį. Programos tikslinė grupė: ilgalaikiai bedarbiai, piniginės socialinės paramos 

gavėjai. 

Įgyvendinat Užimtumo didinimo programą šių asmenų grupėms yra sudaromos 

galimybės padidinti gaunamas pajamas, taip užtikrinant kokybiškesnį ir oresnį pragyvenimo lygį. 

Taip pat didinamas gyventojų užimtumas, integruojant juos į darbo rinką. Tokiu būdu bedarbiai galės 

atkurti ar įgyti darbinių įgūdžių, didės asmenų motyvacija siekiant ilgalaikio įdarbinimo. 

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą bus didinama socialinė įtrauktis.  

                   Programos įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 m. vasario 12 d. iki 2020 m. rugsėjo          8 

d. Programai įgyvendinti buvo skirta 7,00 tūkst. Eur. Programos įgyvendinimo metu buvo įdarbinti 

3 bedarbiai,  kurie yra  ilgalaikiai bedarbiai ar piniginės pašalpos gavėjai. Dalyviai dirbo pagalbinius 

laikino pobūdžio darbus teikiant socialinę globą asmenims su sunkia negalia ir vienišiems 

pagyvenusiems asmenims.  

Programos dalyviai laikino pobūdžio darbus dirbo kartu su mūsų lankomosios priežiūros 

darbuotojais, slaugytojų padėjėjais, siekiant sudaryti sąlygas bedarbiams įgyti darbo patirties ir ugdyti 

darbinius įgūdžius.  

Programa padėjo bedarbiams atkurti darbinius ir socialinius ryšius bei įgūdžius, 

padidinti šeimos  pajamas. 

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras (toliau- Centras) nuo š. m. liepos 13 d. 

įgyvendino Užimtumo didinimo programą, skirtą nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems 

asmenims. Programai įgyvendinti buvo skirta 87,00 tūkst Eur.  

Programos  atvejo vadybininkas įdarbinta nuo 2020 m. liepos 13 d., parengta ir 

pasirašyta pareigybė. 

Nuo liepos 13 d. iki rugsėjo 30 d. į vykdomos programos veiklą buvo įtraukti 71 

ilgalaikis bedarbis (10 m. ir daugiau). Programos dalyviai registruoti užimtumo tarnyboje, neturintys 

tinkamos kvalifikacijos, neturintys arba praradę darbinius įgūdžius. Programos dalyvių amžius nuo 

40 m. iki 65 m. Dauguma dalyvių ilgalaikiai piniginės socialinės paramos gavėjai, priklausomi nuo 

alkoholio ir nuo narkotinių medžiagų, patiriantys socialinę riziką asmenys, turintys didelių sveikatos 

problemų. 

Pagrindinis mūsų tikslas, įgyvendinant programą, parengti kiekvienam dalyviui 

užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimo planą, kuris padėtų motyvuoti  ilgalaikį  

bedarbį grįžti į darbo rinką. Planas kiekvienam dalyviui turi būti sudarytas individualiai, atlikus 

asmens poreikių ir galimybių įvertinimą, ir įgyvendinamas tik gavus dalyvio sutikimą.   
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Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas, įvertinęs dalyvių poreikius, organizuoja 

psichologo paslaugų, pavėžėjimo, asmens asistento, priklausomybių specialisto ir finansinio 

raštingumo paslaugų teikimą, vykdomi šių paslaugų pirkimai. 

2020 m. rugpjūčio 18 d. buvo nupirktos psichologo paslaugos, rugsėjo 3 d. pavėžėjimo 

paslaugos, spalio 12 d. asmeninio asistento paslaugos ir gautas finansinio raštingumo mokymų 

nedirbantiems asmenims paslaugų pasiūlymas (tačiau lektorei nutarus, kad paskaitos gali būti 

skaitomos tik nuotolinių būdu, sutartis nebuvo sudarytą), priklausomybių specialisto konsultacijos 

buvo teikiamos nemokai.  

Pavėžėjimo paslauga buvo perkama tam, kad užtikrinti dalyvių aktyvų dalyvavimą 

mokimuose, psichologo, priklausomybių specialisto konsultacijose. Taip pat buvo susitarta dėl 

klientų ilgalaikės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo, gydantis nuo priklausomybės alkoholiui. 2020 

m. programos įgyvendinimo metu buvome  numatę  per 6 mėn. panaudoti daugiau kaip 50 proc. 2020 

m. skirtų lėšų. Tačiau esant menkam dalyvių aktyvumui, nenorui keistis ir keisti savo gyvenimo 

būdo, paslaugų kiekis ženkliai sumažėjo, kas ir lėmė mažą lėšų panaudojimą. Stipriai prie klientų 

pasyvumo prisidėjo nelegalus darbas pas ūkininkus, rudens metu ir nuo liepos 1 d. mokama 200,00 

Eur. nedarbo išmoka. Programos efektyviam įgyvendinimui didelę įtaką turėjo ir karantino metu 

įvesti aprybojimai.  

Užimtumo didinimo programa mums buvo naujas reiškinys ir įgyvendinant šią 

programą dažnai trūko patirties ir patiems specialistmas, rengiant skatinimo ir motyvacijos 

programos dalyviams planus, motyvuojant ilgalaikius bedarbius grįžti į darbo rinką. Programos 

įgyvendinimui buvo panaudota 11,6 tūkst. Eur. 

2021 m. Užimtumo didinimo programa tęsiaisi, į programos veiklą jau įtraukti 77 

ilgalaikiai bedarbiai (10 m. ir daugiau). Tikime, kad programos įgyvendinimas 2021 m bus efektyvus 

ir duos realius apčiuopiamus rezultatus. 

 

VI. SKYRIUS 

CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

Centras dirba vadovaudamasis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. patvirtintu 

Metiniu socialinių paslaugų planu, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro parengtu 2020 m. Veiklos 

planu. Įstaigoje patvirtinti darbuotojų darbą reglamentuojantys dokumentai, sudaryti darbuotojų 

pareigybių aprašymai, darbų saugos ir sveikatos instrukcijos, priešgaisrinės saugos instrukcijos, vidaus 

darbo tvarkos taisyklės. 

Dokumentų valdymas ir dokumentų saugojimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos archyvo fondo nuostatais, 

Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

Ataskaitiniu laikotarpiu savo kompetencijai priskirtais klausimais pasirašiau sutartis ir 

įsakymus veiklos, personalo, komandiruočių, atostogų klausimais, organizavau ir kontroliavau jų 

vykdymą. 

Veiklos įsakymai. 2020 m. buvo parengti 86 direktoriaus įsakymai personalo 

klausimais ir 20 direktoriaus įsakymai veiklos klausimais.  

Gauti, siunčiami dokumentai, sutartys. 2020 m. buvo išsiųsti 1034 raštai, sudaryta 

10 sutarčių su įvairiais paslaugas teikiančiomis įmonėmis, bendradarbiaujančiomis organizacijomis.  

Viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai Zarasų rajono socialinių paslaugų centre vykdomi 

vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis, reglamentuojančiomis viešuosius pirkimus. 

Centre yra patvirtintos Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės. Jos paskelbtos Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje (CPV IS).  

Priešgaisrinė sauga organizuojama vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais 

gaisrinę saugą ir gaisrinėmis saugos taisyklėmis. Centre įrengta priešgaisrinė signalizacija, patvirtinta 

priešgaisrinės saugos instrukcija,  darbuotojai nuolat instruktuojami.  2020 m. liepos 31 sudaryta 

sutartis su UAB “MagElita”  dėl priegaisrinės signalizacijos aptarnavimo. 

Darbų sauga ir sveikata.  
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Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ir tokią riziką sumažinti, Centras 

veiklą organizuoja vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų ir sveikatą. Parengtos 

ir patvirtintos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos. Visi darbuotojai instruktuojami ir pagal 

grafiką tikrinasi sveikatą.  

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 

527 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų 

darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimu“, socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis  pareigybė 

įtraukta į Vyriausybės patvirtintą pavojingų darbų sąrašą ir turi būti  taikomi papildomi darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimai. Pavojingas darbas – darbas, pasižymintis didesne profesine rizika, 

kuriai esant traumos ar kitokia darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) 

pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksnių) poveikio yra didesnė.  

  Profesinės rizikos vertinimas socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, 

lankomosios priežiūros darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų atliktas, vadovaujantis Profesinės 

rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR 

sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961. Darbuotojai su  

profesinės rizikos vertinimo duomenimis supažindinti. 

       Civilinė sauga. Patvirtinti ir vykdomi Civilinės saugos veiklos, darbuotojų civilinės 

saugos mokymo planai, organizuoti mokymai,  paskaitos, funkcinės pratybos.  

       Finansų ir materialinio turto kontrolę vykdo direktorė: kontroliuoja ūkines operacijas 

(teikiamų paslaugų ir perkamų prekių kokybės ir atitikties sudarytoms sutartims, ir kitiems 

susijusiems dokumentams patikrinimas, dalyvavimas teikiant paslaugas, dalyvavimas priimant 

prekes ir kt.), pasirašydama finansinę atskaitomybę, peržiūri balanso straipsnių pasikeitimus, išlaidų 

sąmatos vykdymo rezultatus, atsiskaitymų būklę ir aptaria tolimesnę strategiją su Centro buhalteriu, 

specialistais.   

 

VII. SKYRIUS 

VEIKLOS REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

Centras vykdo valstybės ir savivaldybės deleguotas funkcijas socialinių paslaugų 

teikimo srityse. Įstaigos veiklos vykdymui ir plėtrai įtakos turi politiniai veiksniai ir jų pokyčiai, 

įtakojantys socialinės apsaugos politiką Lietuvoje – Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės 

nutarimai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinę apsaugą. Vykdydamas veiklą, Centras 

orientuojasi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamas 

socialinės politikos priemones. 

Centras savo veikloje susiduria su sunkumais, tačiau turi ir pranašumų bei stipriųjų  

pusių. Rengiant 2020 m. veiklos planą buvo  atlikta SSGG ( S – stiprybių, S – silpnybių, G – 

galimybių ir G – grėsmių) analizė.   

 

Stiprybės 

 

Silpnybės 

1. Sukaupta darbo patirtis. 1. Visuomenės senėjimas. 

 

2. Kvalifikuoti, savo darbą išmanantys 

darbuotojai. 

2. Informacijos stoka. Paslaugų gavėjams sunku 

perduoti  informaciją, nes retas naudojasi 

šiuolaikinėmis technologijomis. 

3. Maža darbuotojų kaita. 3. Lankomosios priežiūros darbuotojai turi per daug 

prižiūrimų asmenų, kad galėtų tinkamai, kvalifikuotai 

teikti socialines paslaugas.  

4. Nuolat plečiamas  socialinių paslaugų 

tinklas. 

 

4. Nepakankamas finansavimas, mažėjantis klientu 

mokumas už gaunamas paslaugas. 

Galimybės Grėsmės 
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1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 1. Fiziškai sunkus ir mažai apmokamas drabas. 

2.  Galimybė palaikyti ryšius su kitomis 

socialinėmis įstaigomis, partneriais, 

dalintis patirtimi. 

2. Dėl per didelio krūvio socialiniai darbuotojai negali 

kvalifikuotai ir kokybiškai teikti socialinių paslaugų. 

3. Bendradarbiavimas su vietos 

gyventojais padėtų spręsti kylančias 

problemas.  

 

3. Nedarbas rajone skatina jaunus ir energingus 

žmones išvykti į didesnius miestus, emigruoti. Lieka 

socialiai pažeidžiami asmenys. 

4. Paslaugų plėtra rajono gyventojams. 4. Mažas bendruomenės narių aktyvumas sprendžiant 

socialiai pažeidžiamų asmenų socialines problemas.  

 

                           

    Socialinių paslaugų poreikius dažniausiai sąlygoja šie veiksniai:  

• Nedarbas. Nedarbas siejasi su asmens ir jo šeimos negebėjimu apsirūpinti 

būtiniausiomis (maistu, drabužiais ir t. t.) prekėmis, sumokėti už būstą, komunalines paslaugas, vaikų 

ar savo mokslą, pramogas.  

• Visuomenės senėjimas, negalia. Zarasuose, kaip ir visoje Lietuvoje kasmet vis 

didesnę gyventojų dalį sudaro pagyvenę, tai yra 60 metų ir vyresni žmonės. Dažniausiai senyvo 

amžiaus asmenims, kaip ir neįgaliesiems, reikalingos pagalbos į namus, socialinės globos, transporto 

paslaugos ir techninės pagalbos priemonės (vežimėliai, lazdelės, vaikštynės ir kita).  

• Alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas ir 

psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta. Šie veiksniai lemia vaikų, suaugusių asmenų ir šeimų 

priskyrimą socialinės rizikos grupei. Socialinėmis paslaugomis (socialinių įgūdžių ugdymas, 

tarpininkavimas ir kitos) galima sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes vaikams ir 

šeimoms. 

Viena iš pagrindinių įstaigos vadovo funkcijų – užtikrinti sklandžią įstaigos veiklą, 

teikiamų paslaugų kokybę. Veiklos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo įstaigos pasiektų rezultatų.  

Vykdant socialinių paslaugų vadybą svarbu turėti veiklos viziją ir būti atviram  

naujovėms ir pokyčiams.  

Organizuojant ir teikiant socialines paslaugas buvo vadovaujamasi pagrindiniais 

principais: 

▪ Nuolat siekti naujovių;. 

▪ Gebėti įvertinti socialinių paslaugų poreikį ir pateisinti klientų poreikius ir   

lūkesčius; 

▪ Stengtis racionaliai pasiskirstyti ir naudoti esamus išteklius; 

▪ Didinti socialinių darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus. 

2020 m. Centre  socialines paslaugas teikė 6 padaliniai (bendrųjų paslaugų, dienos 

socialinės globos, pagalbos į namus, paramos šeimai, laikino apgyvendinimo, globos centras) kurie 

teikė šias socialines paslaugas: informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą, 

aprūpinimą būtiniausiais drabužiais ir avalyne, pagalbą į namus, socialinių įgūdžių ugdymą ir 

palaikymą, laikino apgyvendinimo paslaugas,  dienos socialinės globos asmens namuose ir 

Integralios pagalbos paslaugas, laikinos vaikų globos organizavimą ir teikimą. 

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras turi 2 licencijas: socialinė globa suaugusiems 

asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose ir įstaigos asmens sveikatos priežiūros 

licenciją.  

Teikiamų paslaugų kainos patvirtintos Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gegužės 27 d. sprendimu Nr. 147 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines 

paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.   

Zarasų rajono socialinių paslaugų centre teikiamos nemokamos, mokamos ir dalinai 

mokomos socialinės paslaugos.  
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BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS   

 

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros 

teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) 

gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.       
Bendrųjų socialinių paslaugų tarnyba vykdo šias funkcijas (teikia šias socialines 

paslaugas): informavimas; konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas, aprūpinimas drabužiais, 

avalyne,  kitais daiktais, gavus paramą, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (toliau – TPP), 

sociokultūrinės paslaugos. 

Techninės pagalbos priemonės užsakomos Socialinių paslaugų centre. Priemonės 

nemokamai  atvežamos iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ir neatlygintinai išduodamos 

naudotis neįgaliems asmenims, pensininkams, neįgaliems vaikams, pasirašius su jais „Turto 

panaudos sutartį“, kurioje numatomi visi panaudos davėjo ir panaudos gavėjo santykiai. Techninės 

pagalbos priemones gavo 116 asmenys.  

 

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 

 

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), 

kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės 

gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių 

paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę 

ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės 

paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Socialinė priežiūra teikiama 

socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo 

konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio. 

 

 

 

 

 

 

                                              PAGALBOS Į NAMUS TARNYBA 

 

Socialinė priežiūra (pagalbą į namus). Asmens namuose teikiamos paslaugos, 

padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti 

visuomenės gyvenime; šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, 

turėti laikiną atokvėpį. 

Paslaugų gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų 

šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos 

(laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Paslaugos teikiamos asmens 

namuose.  

Pagalbos į namus paslaugų tikslai: 

• siekti, kad vyresnio amžiaus, neįgalūs asmenys kuo ilgiau gyventų savo namuose,  

 šeimose, bendruomenėje. 

• užtikrinti pagalbos į namus paslaugų vienodą prieinamumą kaimo ir miesto   

žmonėms.  

Pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam paslaugų gavėjui gali būti skirtinga, 

atsižvelgiant į asmens poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Paslaugų sudėtis 

pasirenkama iš Socialinių paslaugų kataloge išvardinto pagalbos į namus paslaugos komplekto. 

Paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

bendravimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų 
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nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, 

tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos 

paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose. 

Pagalbos į namus paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo 

poreikius, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3. 

Mūsų darbuotojai padeda rūpintis asmens higiena ir kūno priežiūra, sutvarko arba 

padeda sutvarkyti gyvenamąją patalpą, nuperka ir atneša maisto produktus, pagamina maistą, padeda 

pavalgyti, pakviečia gydytoją, palydi į gydymo įstaigą, išrašo ir nuperka vaistus, atlieka ūkinius 

darbus, vykdo įvairius pavedimus ir teikia kitas bendrąsias socialines paslaugas. 

Pagalbos į namus paslaugos 2020 m. buvo teikiamos 118 Zarasų miesto ir rajono 

neįgaliems, pagyvenusiems asmenims. 2020 m. gruodžio 31 d. pagalbos į namus paslaugas gauna 

125 asmenys. 

       
 

 
  

3 pav. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų pokytis 
 

Pagalbos į namus paslaugų sąrašą ir kainas tvirtina Zarasų rajono savivaldybės taryba. 

Mokestis už  pagalbos į namus paslaugas nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas, todėl 

galutinė bendra pagalbos į namus paslaugų kaina apskaičiuojama pritaikius kiekvienam paslaugų 

gavėjui mokėjimo lengvatas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.  

Asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos tenkančios vienam  šeimos 

nariui) yra lygios ar mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, pagalbos į namus  

paslaugos teikiamos  nemokamai. 

Konkrečiam asmeniui teikiamų paslaugų sudėtis atsispindi Pagalbos į namus paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo sutartyje.  

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS TARNYBA 

 

Dienos socialinė globa ir  Integrali pagalba (socialinės globos ir slaugos) asmens 

namuose paslaugos.  

Dienos socialinė globa, tai  visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. 

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose teikiamos asmenims su sunkia 

negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis: 

▪ darbingo amžiaus asmenims nuo 18 metų, kuriems teisės aktu nustatyta tvarka 

pripažinti nedarbingais ir jiems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis bei fizinis ir 

socialinis nesavarankiškumas (neteikiama turintiems psichikos sutrikimų);  

▪ specialusis nuolatinės slaugos poreikis bei fizinis ir socialinis nesavarankiškumas 

(neteikiama turintiems psichikos sutrikimų).  
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▪ vaikai su negalia, kuriems teisės aktu nustatyta tvarka yra nustatytas  specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis bei fizinis ir socialinis nesavarankiškumas.  

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų 

priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugų gavėjai suaugę asmenys su negalia, senyvo 

amžiaus asmenys.  

2017 m. pradėjus įgyvendinti Integralios pagalbos į namus projektą, 2020 m.  socialinės 

globos paslaugos teikiamos kompleksiškai, pagalba susideda iš dvejų dalių: 

▪  dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis 

asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu.   

▪  slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos 

asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos 

poreikius namų sąlygomis. 

Dienos socialinės globos namuose paslaugas organizuoja ir kontroliuoja socialiniai 

darbuotojai, dienos socialinės globos namuose paslaugas tiesiogiai asmeniui teikia socialinio 

darbuotojo padėjėjai.  

Slaugos paslaugas organizuoja ir kontroliuoja slaugytojai, slaugos paslaugas tiesiogiai 

asmeniui teikia slaugytojo padėjėjai, masažo specialistai.  

Dienos globos ir slaugos paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, 

atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas 

bei šeimos narių galimybes padėti. 

Integralios pagalbos namuose trukmė: 

Dienos socialinė globa teikiama nuo 2 iki 4 valandų per dieną, iki 5 darbo dienų per 

savaitę asmens namuose. Valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas apsilankymo pas asmenį 

namuose metu, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba 

asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu). 

Slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį 

namuose metu, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba 

asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu), bet ne ilgiau kaip 4,5 valandas per dieną, iki 5 darbo 

dienų per savaitę asmens namuose. 

Asmenys už Dienos socialinę globą moka pagal Zarasų rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintą dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos vienos valandos kainą, atsižvelgiant 

į paslaugos trukmę, poreikį ir pajamas. Slaugos paslaugos asmenims teikiamos nemokamai. 

2020 m. dienos socialinė globa kliento namuose buvo teikiama 31 nuolatinę slaugą 

turintiems Zarasų miesto ir rajono gyventojui.  

Zarasų rajono  socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai teikė  asmenims 

gyvybiškai svarbias paslaugas, kad asmuo galėtų oriai gyventi savo namuose. Klientų artimieji buvo 

konsultuojami apie specialius neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius pagal šiuo metu 

galiojančius įstatymus, apmokėjimo už socialines paslaugas tvarką, tarpininkauta tarp įvairių 

institucijų, siekiant produktyviai suteikti socialines paslaugas. Įstaigoje pastoviai kaupiami duomenys 

apie teikiamų socialinių paslaugų poreikį. 

Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas teikia lankomosios priežiūros 

specialistai dirbantys  Zarasų mieste ir penkiose seniūnijose. 

Darbuotojų skaičius: pagalbos į namus ir dienos socialinės globos tarnyboje per 2020 

m. dirbo socialinis darbuotojas (1 pareigybė) ir lankomosios priežiūros darbuotojai (15,25 

pareigybės). Paslaugų gavėjų skaičius vienam lankomosios priežiūros darbuotojui priklauso nuo: 

paslaugų teikimo trukmės ir dažnumo paslaugų gavėjams, teikiamų paslaugų  kiekio. Paslaugų gavėjų 

skaičių lankomosios priežiūros darbuotojui nustato Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 

socialinis darbuotojas. Lankomosios priežiūros darbuotojos  dirba pagal patvirtintus darbo grafikus.  

Paslaugų gavėjų sveikatos būklė, savarankiškumas, specialieji poreikiai, jų gyvenamoji 

vieta ir buitinės gyvenimo sąlygos turi tiesioginę įtaką lankomosios priežiūros darbuotojų darbo 

krūviui, apimčiai, individualiems paslaugų gavėjų poreikiams. Šie kriterijai periodiškai kinta ir 

keičiasi, atsižvelgiant į juos ir organizuojamas pagalbos į namus paslaugų teikimas. 
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Mažėjant Zarasų rajono gyventojų skaičiui, Zarasų mieste ir Dusetų seniūnijoje klientų 

skaičius išlieka pastovus arba auga,  Kaimiškose seniūnijose klientų skaičius mažėja.   

 

LAIKINO APGYVENDINIMO TARNYBA 

  

Asmeniui (šeimai) apnakvindinimo paslaugos (iki 3 parų) teikiamos nemokamai. Ši 

paslauga teikiama smurtą šeimoje patyrusioms mamoms ir vaikams. 3 parų laikotarpyje nepavykus 

išspręsti smurtą patyrusių asmenų problemų buvo kreipiamasi į Socialinės paramos skyrių siekiant 

gauti siuntimą Laikino apgyvendinimo paslaugoms gauti  Nakvynės namuose ar Laikinuose mamos ir 

vaiko gyvenimo namuose. 

2018 m. spalio mėn. įgyvendinus projektą “Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 

nakvynės namų modernizavimas ir plėtra” Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0001, vienu metu Nakvynės 

namuose gali gyventi iki 14 asmenų, pagerėjo paslaugų kokybė ir prasiplėtė galimybė patenkinti 

laikino apgyvendinimo socialinių paslaugų poreikį Zarasų rajone.  

Laikino apgyvendinimo paslaugos teikiamos Nakvynės namuose ir Laikinuose mamos 

ir vaiko gyvenimo namuose. 

Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo 

ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, 

neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja 

naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į 

visuomenę. 

2020 m. Nakvynės namuose gyveno 13 asmenų: vienišų darbingo amžiaus, bet 

nedirbančių, neįgalių, pensinio amžiaus, grįžusių iš įkalinimo įstaigų. Paslaugos teikiamos iki 12 mėn. 

ir ilgiau.  

Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo 

ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, 

neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja 

naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į 

visuomenę. 

Teikiant apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas, asmuo kartu ruošiamas 

savarankiškam gyvenimui: per individualius susitikimus skatinamas imtis veiksmų ir ieškoti 

sprendimų dėl gyvenamosios vietos, galimybių įsidarbinti ar pan. Siekiant sėkmingos socialinės 

rizikos asmens integracijos į visuomenę, nakvynės namams, teikiantiems apgyvendinimo nakvynės 

namuose paslaugas, rekomenduojama stiprinti individualų socialinį darbą su asmeniu. Individuali ir į 

asmens poreikius orientuota pagalba turi skatinti asmenį didinti savivertę, motyvaciją pačiam spręsti 

savo problemas. Asmeniui turi būti padedama stiprinti savikontrolę, kontroliuoti emocijų, jausmų ir 

elgesio raišką, suprasti ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. 

Galima išskirti šiuos benamystės veiksnius: ilgalaikis nedarbas ir skurdas, alkoholizmas, 

psichinės ligos, būsto praradimas, neįgalumas, asocialumas (nenoras dirbti, būti naudingam 

visuomenei)  šeimos praradimas, teistumas,  busto praradimas gaisro metu, skolos.  

Nakvynės namų benamiai dar vadinami „elitiniais“, nes dažniausiai jie yra nusiprausę, 

neserga sunkiomis ligomis.   

Norėdami gyventi nakvynės namuose, jie turi pateikti sveikatos patikros knygelę, nebūti 

apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. Nakvynės namai turi savo taisykles, kurių benamis 

turi laikytis.  

Pagrindinės visų benamių pajamos yra socialinė pašalpa. Asmenims gyvenantiems 

nakvynės namuose yra sudėtinga padėti dėl jų pačių daugelį metų vedamo gyvenimo būdo, 

nesugebėjimo/nenoro/motyvacijos stokos integruotis į visuomenę, atstatyti ir ugdyti socialinius ir 

darbinius įgūdžius. Sunkiai sekasi laikytis nustatytų taisyklių. Turėdami minimalias pajamas 

(dažniausias pajamų šaltinis – socialinė pašalpa), asmenys neišgali nuomotis būsto, todėl nakvynės 

namuose gyvena nuo 6 mėn. iki 2 m.   
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Kelia nerimą Nakvynės namų darbuotojų darbo sauga ir klientų sauga, nes Nakvynės 

namų  gyventojai dažnai yra priklausomi nuo alkoholio, keletas gyventojų turi nuolat gydytis 

Psichikos sveikatos centre, tačiau jie gydosi epizodiškai, o tai vienu ar kitu atveju  turi įtakos jų 

agresyviam elgesiui.  

Laikinuose mamos ir vaiko gyvenimo namuose 2020 m.  gyveno 6 šeimos. 

 

 

 
 

4 pav.  Šeimų gyvenančių Laikinuose mamos ir vaiko gyvenimo namuose pokytis. 

 

Laikinuose mamos ir vaiko gyvenimo namuose: socialinę riziką patiriančios šeimos, 

turinčios vaikų, kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios 

moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos). 

Teikiamų paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir 

atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė - psichoterapinė pagalba, minimalių buitinių ir asmens 

higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas, kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos 

įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto 

ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, 

apsipirkimas, kt.), darbo įgūdžių ugdymas, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos 

asmeniui individualiai. 

Laikino apgyvendinimo paslaugomis siekiama atstatyti savarankiškumą, galimybę 

formuoti naują problemos supratimą ir savarankiškai spręsti šeimoje iškilusias krizines situacijas, 

kartu su klientu ieškoti problemos sprendimo alternatyvos. Laikino apgyvendinimo paslaugas 

dažniausiai teikiamos  šeimoms, kurioms  yra taikoma atvejo vadyba ir teikiamos socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugos, patyrusios  smurtą artimoje aplinkoje.  

Darbuotojų skaičius: socialinis darbuotojas (0,5 pareigybė), socialinio darbuotojo 

padėjėjai (8 pareigybės) dirbantys pamainomis.  

 

PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA 

 

Nuo 2018 m. liepos 1 d., vadovaujantis  Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 

„Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu, Zarasų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. Nr. I(6.6E) - 334, Zarasų rajono 
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socialinių paslaugų centras įgaliotas vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos 

procesus. Centre dirba trys atvejo vadybininkai ir 14 socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis. 

Atvejo vadybininkai - organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, vertina šeimos 

poreikius pagalbai, parengia pagalbos planą, vykdo jo stebėjmą, parengia ir teikia išvadą sprendimui 

dėl socialinių paslaugų skyrimo. 

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis – teikia socialines paslaugas vaikams 

ir šeimai, juos konsultuoja (individualiai ir grupėmis), teikia emocinę bei socialinę pagalbą ir didina 

šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, 

pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo 

programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose.  

Atvejo vadybininkas iki pirmojo atvejo nagrinėjimo posėdžio, pasitelkęs socialinį 

darbuotoją, dirbantį su šeima, surenka visą atvejo vadybos procesui reikalingą informaciją apie vaiką 

ir jo šeimą, pareikalaudamas iš švietimo, teisėsaugos institucijų, sveikatos priežiūros įstaigų 

išvadas dėl vaikui suteiktų ir reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų. 

Visais atvejais su šeima dirba atvejo vadybininko sudaryta specialistų komanda, kurioje 

dalyvauja atvejo vadybininko kviečiami: socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, sveikatos 

priežiūros, švietimo, atitinkamų teisėsaugos institucijų atstovai ar kitų sričių specialistai pagal vaiko 

poreikius.  

Specialistai atvejo vadybos posėdyje sudaro šeimai pagalbos planą, siekiant rasti 

geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko 

ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko 

saugumą, jo interesus. 

Po atvejo nagrinėjimo posėdžių, atvejo vadybininkas parengia ir teikia išvadą, 

sprendimui dėl socialinių paslaugų skyrimo priimti Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka, 

jeigu nustatomas socialinių paslaugų šeimai poreikis. 

2020 m. gruodžio 31 d. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos 

buvo teikiamos 84 šeimoms, kuriose augo 173 vaikai. 

Priežastis dėl ko pradedamas atvejo vadybos procesas: tėvų girtavimas, fizinis ar 

psichologinis  smurtas šeimoje, tėvystės įgūdžių stoka, vaikų nepriežiūra.  

Pagrindiniai veiksniai, apsunkinantys darbą su šeimomis, 2020 metais buvo šie:  

• žema paslaugų gavėjų motyvacija – asmenų nenoras keistis bei siekti teigiamų  

pokyčių, bendradarbiauti su specialistais;  

• priklausomybės nuo alkoholio problema, kurios dažniausiai piktnaudžiaujantys  

alkoholiu asmenys nepripažįsta bei nenori spręsti;  

• motyvacijos ieškotis darbo nebuvimas, kadangi dauguma turi skolų, kurias išieško  
antstoliai ir jiems įsidarbinti tiesiog finansiškai „nenaudinga“, todėl jie renkasi paprastesnį kelią 

gyventi iš pašalpų.   
Intensyvus šiuolaikinio gyvenimo ritmas ir aplinka sąlygoja aplinkybes, jog šeimos, 

nesugebančios prisitaikyti prie sparčios gyvenimo kaitos, patiria sunkiai savarankiškai 

išsprendžiamas problemas, kurios sąlygoja tapimą šeimomis patiriančiomis socialinę riziką.  

Tai šeima, kurioje narių bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas yra sutrikę ir 

kurios neigiama aplinka neskatina sveiko ir produktyvaus asmenybės augimo ir vystymosi. Tokios 

šeimos nesugeba tenkinti vaiko emocinių ir fizinių reikmių, be to, bendravimo būdas tokiose šeimose 

žymiai apriboja vaiko galimybes išreikšti poreikius ir jausmus. Vaikai, augantys tokiose šeimose, 

labai žemai save vertina, nesitiki, kad jų poreikiai yra svarbūs ir gali būti patenkinti, neturi tinkamų 

socialinių įgūdžių.  

Vaikas, užaugęs šeimose, patiriančiose riziką vėliau dažniausiai pats sukuria šeimą, kuri 

anksčiau ar vėliau pakliūna socialinę riziką patiriančių šeimų grupę. Nuolatinis stresas, smurtas, 

prievarta ir skurdas, vyraujantis socialinės rizikos šeimų aplinkoje, neigiamai veikia vaiko asmenybės 

formavimąsi. Šeimoms reikalinga visapusiška socialinio darbuotojo ir kitų komandoje dirbančių 

specialistų pagalba. Socialinis darbas su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką yra nukreiptas į 

problemų sprendimą ir pokyčių siekimą. Socialinis darbuotojas bendrauja su šeimomis, lankosi jų 
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namuose, kartu su šeimų nariais sudaro socialinių problemų sprendimo darbo planą, teikia socialines 

paslaugas šeimoms bei bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais.  

Socialinis darbas su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką yra įvairiapusiškai 

sudėtingas, reikalaujantis didžiulės emocinės investicijos. Teikdami socialines paslaugas socialiniai 

darbuotojai dažnai  patiria šeimų narių pasyvumą, priimant paslaugas, nenorą keisti nusistovėjusio 

gyvenimo būdo, įsipareigojimų nevykdymą, melavimą. 

Socialiniai darbuotojai dažnai susiduria su problemomis, kurios kelia grėsmę 

psichologiniam ir fiziniam jų saugumui. Dažnai socialinę riziką patiriančių  šeimų nariai priešinasi 

socialinio darbuotojo intervencijai į jų gyvenimą, neigia savo problemas, vengia bendravimo, būna 

priešiškai nusiteikę. Socialiniai darbuotojai išreiškia nepasitenkinimą, kad jų profesinė veikla vis dar 

turi per žemą prestižą visuomenėje, jaučiasi nepakankamai įvertinami kitų profesijų atstovų. . 

Socialiniai darbuotojai ne kartą yra pajutę savo, kaip socialinio darbuotojo profesijos 

atstovo, pažeminimą, veiklos nuvertinimą. Ypač tai pasireiškia įvairių dalykinių susitikimų, aptarimų 

metu. Socialiniai darbuotojai dažnai jaučiasi neišgirsti, nesuprasti, ignoruojama jų nuomonė, jų 

darbas laikomas ne tokiu svarbiu kaip kitų sričių darbuotojų. Darbuotojai pažymi tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo stoką sprendžiant rizikos šeimų problemas. 

Ne mažiau svarbus veiksnys, sunkinantis socialinių darbuotojų darbą – jų pačių 

patiriamas perdegimo sindromas. Socialiniai darbuotojai paslaugas teikia padidintos rizikos paslaugų 

gavėjų grupei, kasdien susiduria su itin komplikuotais šeimų atvejais, todėl jie jaučia nuolatinį stresą 

bei įtampą.  

Tačiau, nežiūrint į visus negatyvius veiksnius turinčius įtakos socialiniam darbui su 

šeimomis, šeimų patiriančių riziką skaičius mūsų rajone išlieka stabilus. 

Darbuotojų skaičius: atvejo vadybininkai (3,5 pareigybės), socialiniai darbuotojai, 

dirbantys su šeimomis (10 pareigybių).  

 

GLOBOS CENTRAS 

 

Globos centras – Zarasų rajono socialinių paslaugų centro padalinys, kuriam Zarasų 

rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl skyrimo vykdyti Globos 

centro funkcijas ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-210 

“Dėl viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą 

Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą“ pakeitimo“, Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui buvo 

skirta vykdyti Globos centro funkcijas  ir kuris įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, 

pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką 

prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal 

poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), esant prašymui įtėviams ir 

bendruomeninių vaikų globos namų, bei globos grupės darbuotojams. 

 Globos centro pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, 

globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, 

budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems 

giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų 

prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant 

vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. 

GIMK pagalba globėjams (rūpintojams) ir įtėviams  - specialioji socialinės 

priežiūros paslauga, teikiama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims 

bei siekiantiems jais tapti, vykdant jų atranką, konsultavimą, organizuojant mokymus, 

suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus 

vaikus. Paslaugas teikia GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai. 

Globos koordinatoriaus socialinės paslaugos- koordinuota  socialinė pagalba 

Globos centro klientams: budinčiam globotojui, globėjams (rūpintojams), įtėviams,   šeimynos 

dalyviams, bendruomeniniams vaikų globos namams. 
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Socialinio darbuotojo paslaugos – teikti socialines paslaugas  ir koordinuoti 

socialinę pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų 

globojamiems vaikams. 

Psichologo paslaugos (konsultacijos) budintiems globotojams, globėjams 

(rūpintojams), įtėviams ir jų globojamiems vaikams. Paslauga perkama. Išlaidos už suteiktas 

paslaugas apmokamos iš ESF lėšų. 

Laikinosios globos paslauga budinčio globotojo šeimoje -  laikina globa, 

užtikrinanti vaiko emocinį ir fizinį saugumą, visavertį, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, 

auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą. Budintis globotojas dalyvauja rengiant individualų vaiko 

laikinosios globos planą ir užtikrinant jo įgyvendinimą. Paslaugą teikia budintis globotojas, 

jos priežiūrą ir kontrolę vykdo socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus 

funkcijas. 

Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio 

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sudarytą sutartį (toliau – sutartis. 

Budintis globotojas vykdo vaiko priežiūrą: kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką 

reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, siekiant suteikti laikiną 

atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, 

šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimties atvejais, pvz., susirgus kitam 

budinčiam globotojui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių), tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) 

ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus 

įvaikintas. 

Budintis globotojas, socialinis globėjas vienu metu prižiūri ne daugiau kaip 3 vaikus. 

Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 6. Prižiūrimų 

vaikų skaičius gali būti didesnis išimties atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys ir yra rašytinis 

budinčio globotojo sutikimas. 

Užmokestis budinčiam globotojui nustatytas už teikiamą laikinosios globos paslaugą 

nustatytas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-192 „Dėl globos 

centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo Zarasų rajono savivaldybės tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

 

     Atlygis budinčiam globotojui: 

• kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko, jam mokama  

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos minimalios mėnesinės algos (toliau MMA) 

dydžio išmoka.  

• išmoką už 1 prižiūrimą vaiką – 1,5 MMA už faktiškai suteiktas paslaugas.  

• išmoką už 2 prižiūrimus vaikus – 2 MMA už faktiškai suteiktas paslaugas.  

• išmoką už 3 (neišskiriant brolių (seserų), bet ne daugiau kaip 5) prižiūrimus vaikus 

– 2,5 MMA už faktiškai suteiktas paslaugas.  

• atlygis budinčiam globotojui didinamas ne mažiau kaip po 1 MMA dydžio per 

mėnesį už kūdikį ar neįgalų vaiką nuo laikotarpių, kai vaikas (ai) yra perduotas (i) prižiūrėti 

budinčiam globotojui. 

 Išmokos faktiškai skaičiuojamos proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena budinčio 

globėjo šeimoje, skaičiui.  

2020 m. globos centre dirbo 1 socialinis darbuotojas (1 etatas), 2 (GIMK specialistai) 

atestuoti socialiniai darbuotojai po 0,5 etato. Šios  pareigybės finansuojamos iš savivaldybės 

biudžeto.  1 globos koordinatorius (socialinis darbuotojas) - pareigybė finansuojama iš ESF lėšų.  

2020 m. Globos centras buvo sudaręs 4 sutartis su budinčiais globotojais.  

Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. laikina globa pas budinčius 

globotojus buvo suteikta 9 vaikams, nuo 1 mėn. iki 7 m.  

Zarasų rajono socialinių paslaugų centre socialinės paslaugos organizuojamos ir 

teikiamos pagal gyventojų poreikius atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius išteklius, materialinę bazę, 
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finansines galimybes. Įstaigos veiklą vertinama analizuojant gautus kokybinius ir kiekybinius veiklos 

rezultatus.  

Kilusi šalyje pandemija ir paskelbtas karantinas kuriam laikui stipriai paralyžiavo 

daugelio įstaigų veiklą. Tiesa, anaiptol ne visose įstaigose darbas galėjo nutrūkti. Viena iš tokių 

įstaigų – mūsų  Centras.  

Seni, neįgalūs, be tėvų šilumos ir rūpesčio likę vaikai bei jų globėjai, socialinę riziką 

patiriantys asmenys, bei šeimos, tai žmonės kurie negali laukti, kol pandemija išsikvėps ir karantinas 

baigsis. Pagalbos, dėmesio bei jautraus supratimo jiems reikėjo čia ir  dabar.  

Visoje šalyje paskelbus karantiną Globos centro specialistai su globėjais, budinčiais 

globotojais, šeimynų dalyviais ir be tėvų globos likusiais vaikais bendravo nuotoliniu būdu, – tai  šiek 

tiek pasikeitusi paslaugų teikimo forma,  tačiau nuo pat nuo pat pirmų karantino dienų nebuvo palikti 

vieni. Buvo siekiama, kad socialinė, psichologo pagalba nenutruktų, o būtų teikiama  nuotoliniu būdu. 

Globos centro specialistai intensyviai konsultuodavo globėjus, budinčius globotojus, šeimynų 

dalyvius ir be tėvų globos likusius vaikus, kad užtikrintų teigiamą psichologinį mikroklimatą ir 

emocinį stabilumą. 

Nenutruko darbas ir paramos šeimai tarnyboje, atvejo vadybos posėdžiai vyko 

nuotoliniu būdu Zoom, Taims programėlių pagalba, esant būtinumui socialiniai darbuotojai,  

laikydavosi ir šeimose, apsirengia apsaugos priemonėmis ir laikydamiesi būtinų saugumo 

reikalavimų.  

Didžiausią ir atsakingiausią darbą kilus  pandemija ir paskelbus karantiną, atliko ir 

atlieka lankomosios priežiūros darbuotojai, slaugytojo padėjėjai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

Teikdami paslaugas asmens namuose, užtikrindami tvarką ir saugumą nakvynės namuose, mamos ir 

vaiko laikino apgyvendinimo  namuose.  Jų paslaugos negali būti teikiamo nuotoliniu būdu.  

Šie darbuotojai stovėjo ir stovi priešakinėse kovos su Covid-19 viruso sukeltomis 

psichosocialinėmis pasekmėmis gretose, o jų teikiamos paslaugos padeda spręsti sudėtingas individų,, 

šeimų ir bendruomenių problemas. Maža to, socialinio darbo specialistai neretai yra vienintelis 

pagalbos išteklius ar žmoniškųjų santykių saitas tiems visuomenės nariams, kurie dėl pandemijos 

patiria dvigubą atskirtį. Visgi patirtis rodo, jog socialinio darbo specialistų vaidmuo ir svarba vis dar 

lieka šešėlyje, nors lankomosios priežiūros darbuotojai, slaugytojų padėjėjai eina pas gyventojus į 

namus, jiems iškyla reali grėsmė sveikatai ar net gyvybei, nes darbuotojai patiria realų fizinį kontaktą 

keliolika kartų per dieną, ne tik  asmens namuose, bet ir prekybos centruose, vaistinėse.   

Esame labai dėkingi jiems, kad jie nepabūgo pandemijos ir karantino sukeltų sunkumų 

ir ištikimai tęsia savo darbą. 

2020 metais Zarasų rajono socialinių paslaugų centras rūpinosi pačiais 

pažeidžiamaisiais Zarasų rajono bendruomenės nariais. Bendras socialinių paslaugų gavėjų skaičius 

2020 m. – 567 asmenys (pagalbos į namus paslaugų gavėjai, dienos socialinės globos asmens namuose 

paslaugų gavėjai, laikino apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugų gavėjai, mamos ir vaiko 

laikinuose gyvenimo namuose, paramos šeimai tarnyboje socialinių įgūdžių ugdymo ir pagalbos 

paslaugų gavėjai, Globos centro teikiamų paslaugų gavėjai (globojami vaikai budintis globotojai, 

šeimynų nariai, nuolatiniai globėjai, globėjai globojantys vaikus tėvų prašymu). 

Kokybinius darbo rezultatus gauname vertindami paslaugų gavėjų pastebėjimus ir 

vertinimus, atlikdami anketines apklausas, vykdydami apklausas žodžiu. 

Direktorė kartu su įstaigos darbuotojais aptaria veiklos kiekybinius ir kokybinius 

rezultatus, juos vertina, numato pagrindines gaires gerinant paslaugų kokybę, bei veiklos prioritetus  

atsižvelgdama į klientų poreikius ir lūkesčius, paslaugų vertinimo nuomonę.  

Operatyviai reaguojama į paslaugų gavėjų skundus ir pasiūlymus, vykstama į klientų 

namus, sudėtingesniais atvejais organizuojami specialistų komandos pasitarimai, atskiri atvejai 

aptariami personalo susirinkimuose, pasitarimuose. Centro veiklos priežiūrą vykdo ir socialinių 

paslaugų teikimo kokybę tikrina Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyrius. 

Vienas iš svarbiausių Centro uždavinių -  gerinti teikiamų paslaugų kokybę, plėsti jų 

įvairovę. Įstaiga stengiasi lanksčiai ir operatyviai reaguoti į klientų problemines situacijas, 
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pasiūlydama jiems pačiais profesionaliausias socialines paslaugas. Centre siekiama stiprinti 

materialinę bazę, kelti darbuotojų kvalifikaciją.  

Komunikacijos technologijų galimybės, informacinės visuomenės plėtra leidžia mažinti 

darbo sąnaudas, paspartinti darbo procesus, bet ir tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, atsiranda 

galimybė operatyviai keistis informacija ir duomenimis su kitomis institucijomis.  

Galimybė naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis, komunikacinėmis priemonėmis 

skatina klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo modernizavimą. Kad būtų pasiekiami šie tikslai, 

reikalinga investuoti į kompiuterines technologijas.  

 

VIII. SKYRIUS 

BENDRADARBIAVIMAS IR PATIRTIES SKLAIDA 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais padeda sėkmingai plėtoti veiklą, atskleisti 

įstaigos savitumą. Gerinant socialinių paslaugų teikimą, 2020 m. toliau buvo tęsiamas 

bendradarbiavimas su Zarasų miesto ir rajono mokyklomis, Pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, 

NVO organizacijomis, užmegztas ryšys su Maltos ordinu, Ignalinos  rajono  savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru. Bendradarbiauta su valstybinio, nevyriausybinio ir privataus sektoriaus 

organizacijomis. Nuolat dalijamasi su kitomis institucijomis gerąja socialinio darbo patirtimi. 

Efektyviau sprendžiamos socialinės problemos buriant specialistų komandas iš įvairių institucijų: 

sveikatos priežiūros specialistų, mokymo institucijų darbuotojų, Zarasų rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų, švietimo 

įstaigų darbuotojų, policijos darbuotojų ir kt.  

Gebėjimas ir noras dalytis žiniomis, patirtimi skatino palaikyti glaudžius 

bendradarbiavimo ryšius su kitais Respublikos Socialinių paslaugų centrais: Rokiškio, Anykščių, 

Molėtų ir kt.  

 

Direktorė                                                                                                               Valentina Paliūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


