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Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
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GYVENTOJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIUS SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI
 Visuomenės senėjimas. 2020 m. Savivaldybėje gyveno 8 628 pensinio amžiaus asmenys (24,9 proc. visų
Savivaldybės gyventojų).
Reikalingos bendrosios, pagalbos į namus, institucinės socialinės globos paslaugos.
 Negalia. 2020 m. Savivaldybėje gyveno 1 189 suaugę asmenys su negalia ir 158 neįgalūs vaikai, kuriems
nustatyti specialieji poreikiai (priežiūra, slauga) (3,9 proc. visų Savivaldybės gyventojų).
Reikalinga pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose / institucijoje, apgyvendinimas globos
namuose.
 Nedarbas. Bedarbystė − viena iš pagrindinių socialinių problemų atsiradimo priežasčių. Savivaldybėje
nedarbo lygis 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 21,7 proc. (lyginant su 2019 m. išaugo 11,7 proc.),
registruotų bedarbių skaičius – 4 561 asmuo (lyginant su 2019 m. – išaugo beveik 116 proc.) .
Aktualios informavimo, konsultavimo, maitinimo ir kt. bendrosios socialinės paslaugos.
 Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti
socialinę atskirtį. 2020 m. Savivaldybėje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teiktos 247
šeimoms, kuriose augo 461 vaikas. Reikalingos bendrosios, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
intensyvios krizių įveikimo paslaugos.
 Alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas bei psichologinė, fizinė ar
seksualinė prievarta. Šie veiksniai lemia vaikų, suaugusių asmenų ir šeimų priskyrimą socialinės rizikos
grupei. Reikalinga kompleksinė pagalba, psichologinės, socialinės, reabilitacijos įstaigų teikiamos
paslaugos.
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Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje 25 suaugusiems
asmenims (nuo 18 m. iki 40 m.) su proto negalia.


Pagalbos namuose paslaugos suaugusiems asmenims su negalia (šeimoms) bei senyvo amžiaus asmenims
(šeimoms). 2020 m. šias paslaugas gavo 246 asmenys.

Integralios (socialinės globos ir slaugos) paslaugos asmens namuose. 2020 m. šios paslaugos buvo teiktos
97 asmenims, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos. 2020 m. šios paslaugos teiktos
247 šeimoms, kuriose auga 461 vaikas.

Transporto organizavimo paslaugos asmenims su negalia (šeimoms), senyvo amžiaus asmenims (šeimoms),
socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (neįgaliųjų vežimėliais, ramentais, vaikštynėmis, funkcinėmis
lovomis ir kt.). 2020 m. 196 asmenims skirtos 267 įvairios techninės pagalbos priemonės.

Laikino atokvėpio paslauga (teikiama kartu su neįgaliu asmeniu (kuriam nustatyti specialieji poreikiai)
gyvenantiems šeimoms nariams, artimiesiems, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintiems jais pasirūpinti).

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
GUDKAIMIO GLOBOS NAMAI

 Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir
suaugusiems asmenims su negalia.
Vietų skaičius – 79 (iš jų: 1 vieta numatyta laikino atokvėpio paslaugos
teikimui).

VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Laikinoji (nuolatinė) globa
be tėvų globos likusiems vaikams

Institucijoje
9 vaikai

Socialinės
priežiūros
paslaugos

3 VGN
(2 Vilkaviškio
mieste,
1 Kybartuose)

vaikams su tėvais
(vienu iš tėvų),
besilaukiančioms
moterims,
patekusioms į
krizinę situaciją

15 vaikų

4 šeimos
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darbingo
amžiaus
neįgaliesiems,
turintiems proto ir
(ar) psichikos
negalią

15 asmenų
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erdvė
30 asmenų
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centras
20 vietų

INSTITUCINĖS GLOBOS SISTEMOS PERTVARKA

VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ CENTRAS
3 BVGN
(2 Vilkaviškio
mieste,
1 Kybartuose)

Socialinės
priežiūros
paslaugos

Socialinės
dirbtuvės

Atvira
jaunimo
erdvė

Vaikų
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centras

Projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio
rajono savivaldybėje“
Projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir
psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“.
PLANUOJAMA:
3 BVGN (2 butai Kybartuose,1 – Vilkaviškio m.)
2 grupinio gyvenimo namai Kybartų m.
Dienos užimtumo centras senjorams, fizinę bei proto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims virš 40 m.
Palydimoji globa jaunuoliams

VILKAVIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA
 Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams)
kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“;
 GLOBOS CENTRAS:
3 budintys globotojai, globojantys 5 be tėvų globos likusius vaikus;
43 globėjai, globojantys 58 tėvų globos netekusius vaikus savo šeimose.
 BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI:
Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje”
įgyvendinimas.
 PASLAUGOS IR PAGALBA:
Budintiems globotojams; globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais; globėjams giminaičiams;
įtėviams; globojamiems vaikams; įvaikintiems vaikams; budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams;
šeimynų dalyviams, BVGN darbuotojams; asmenims, norintiems tapti globėju (rūpintoju).

VŠĮ ALVITO ŠV.
KAZIMIERO NAMAI

 Laikinos (nuolatinės) globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams.
Vykdant institucinės globos pertvarką nuo 2020-01-01 tėvų globos netekę
vaikai į įstaigą nepriimami, paslaugos teikiamos iki 2020-01-01 apgyvendintiems
vaikams (9 vaikai).

INSTITUCINĖS GLOBOS SISTEMOS PERTVARKA

VšĮ Alvito šv. Kazimiero
namai
PLANUOJAMA:

1 BVGN
(1 namas Alvito k.)

DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

 Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims,
turintiems proto ir (ar) psichikos negalią. Vietų skaičius – 245.
 1 grupinio gyvenimo namai Vilkaviškio mieste. Vietų skaičius – 10.

 Laikino atokvėpio paslaugos.

INSTITUCINĖS GLOBOS SISTEMOS PERTVARKA

DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS
GLOBOS NAMAI
(245 vietos)

PLANUOJAMA

2
grupinio gyvenimo namai
Vilkaviškio m.

1 grupinio gyvenimo
namai Vilkaviškio m.
(10 vietų)

GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS
SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

 Socialinės priežiūros paslaugos senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su
negalia (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią), suaugusiems
asmenims, patiriantiems socialinę riziką. Vietų skaičius – 20.
 Paslaugos teikiamos nuo 2019 m.
 Paslaugų gavėjų skaičius – 14.

10 NEĮGALIŲJŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ:


Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugija;



Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga;

 VšĮ LASS pietvakarių centras (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Vilkaviškio
rajono filialas);



Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;



Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija;



Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“;



Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija;



Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija „Suartėkim“;

 Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Vilkaviškio pirminė
organizacija;


Onkologinių ligonių asociacija „Viltis“.

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS
BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2020 M.

•
Įgyvendinti
9 projektai

•
•

•

Vykdytos veiklos:
Neįgaliųjų dienos
užimtumas;
Individuali pagalba
neįgaliajam;
Meninių gebėjimų
lavinimas;
Pagalba neįgaliųjų
šeimos nariams.

Bendras paslaugas
gavusių neįgaliųjų
skaičius – 490 ir
59 neįgaliųjų
šeimos nariai.

Skirta 84 967 Eur, iš jų 71 967 Eur VB lėšos ir 13 000 Eur SB lėšos.

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIA 10 AKREDITUOTŲ VAIKŲ
DIENOS CENTRŲ:
Eil.
Nr.

Vaikų dienos centro
pavadinimas

Steigėjas

Teisinė
forma

Vietų
skaičius

VDC adresas

Mokyklos g. 6,
Šiaudiniškių k., Kybartų sen.
Aguonų g. 1A, Pūstapėdžių k.,
Šeimenos sen.
Mokyklos g. 3, Lakštučių k.,
Bartninkų sen.
Matlaukio g. 4, Matlaukio k.,
Kybartų sen.
Pakalnės g. 2, Bartninkai,
Bartninkų sen.
Bokšto g. 9, Dailučių k., Virbalio
sen.
Karklinių k., Keturvalakių sen.

1.

„Išgirskime kaimo vaiką“

Šiaudiniškių kaimo bendruomenė

Asociacija

25

2.

„Vaikai laimingi“

Pūstapėdžių kaimo bendruomenė

Asociacija

15

3.

Lakštučių kaimo bendruomenė

Asociacija

15

4.

„Lai vaikai pračiulba kaip
lakštingalos“
„Atžalynas“

Matlaukio kaimo bendruomenė

Asociacija

15

5.

„Vaikai – mūsų ateitis“

Bartninkų bendruomenė „Aista“

Asociacija

15

6.

„Jaunučiai“

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“

Asociacija

15

7.

„Aukštyn kojom“

Karklinių kaimo bendruomenė

Asociacija

15

8.

„Ateitis“

Sūdavos kaimo bendruomenė

Asociacija

15

9.

„Atžala“

Gudkaimio kaimo bendruomenė

Asociacija

15

10.

Vaikų dienos centras

Vilkaviškio rajono Kybartų
socialinių paslaugų centras

Biudžetinė
įstaiga

20

Beržų g. 2, Sūdavos k.,
Klausučių sen.
Dvaro g. 5, Gudkaimio k.,
Kybartų sen.
Darvino g. 4, Kybartai

AKREDITUOTŲ VAIKŲ DIENOS
CENTRŲ FINANSAVIMAS
(NUO 2021-01-01)

 Nuo 2021 m. akredituoti vaikų dienos centrai finansuojami per savivaldybes.
 Kiekvienam vaikų dienos centrui (NVO) numatyta skirti po 16 800 Eur
metams, biudžetinės įstaigos VDC 7 200 Eur metams iš valstybės biudžeto
lėšų.
 Iš Savivaldybės biudžeto lėšų kiekvieno vaiko dienos socialinės priežiūros
paslaugoms finansuoti numatyta skirti po 27,50 Eur per mėnesį.

NVO TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS SAVIVALDYBĖJE:

Transporto
paslaugos
neįgaliesiems:
•
•
•
•

Vilkaviškio rajono
neįgaliųjų draugija;
Vilkaviškio rajono
nefrologinių ligonių
draugija;
Vilkaviškio rajono
neįgaliųjų žmonių
sąjunga;
Vilkaviškio krašto
neįgaliųjų draugija.

2 labdaros
valgyklos:
1 Vilkaviškio mieste
(Vilkaviškio Švč. M.
Marijos apsilankymo
parapija)
1 Kybartuose
(Vilkaviškio rajono
neįgaliųjų draugija)

Asmeninio
asistento paslaugos
(asmenims turintiems
fizinę ir (ar) kompleksinę
negalią):

Vilkaviškio kaimo
bendruomenių sąjunga

Kompleksinės
paslaugos šeimai:
•

•
•

Pozityvios tėvystės
mokymai
Psichosocialinė pagalba
Šeimos įgūdžių
ugdymas ir
sociokultūrinės ir kt.
paslaugos

Vilkaviškio dekanato
šeimos centras
Vilkaviškio rajono
švietimo pagalbos
tarnyba

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SAVIVALDYBĖJE PAKANKAMUMO LYGIS

Savivaldybėje yra sukurtas socialinių paslaugų tinklas, gyventojams teikiamos tiek
bendrosios, tiek specialiosios socialinės paslaugos:
 Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, maitinimo organizavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės
paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas.
 Specialiosios socialinės paslaugos: socialinė priežiūra (pagalba į namus, socialinių
įgūdžių ugdymas ir palaikymas), socialinė globa (dienos socialinė globa, ilgalaikė
(trumpalaikė) socialinė globa, laikino atokvėpio paslaugos).

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SAVIVALDYBĖJE
PAKANKAMUMO LYGIS
Tam tikroms

gyventojų

grupėms

išlieka

socialinių

paslaugų

poreikis

(2020-12-31 duomenimis laukiančių eilėje asmenų skaičius):

 Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims
(Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai – 1 asmuo,
Didvyžių socialinės globos namai – 3 asmenys);

 Trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims –
1 asmuo;
 Pagalba į namus (Vilkaviškio socialinės pagalbos centras – 3 asmenys).

TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS SAVIVALDYBĖJE
2020 M. PASTEBĖTOS PROBLEMOS:

 sparčiai auga pagalbos į namus paslaugų poreikis, tačiau, esant ekstremaliai
situacijai šalyje, dalis asmenų, kuriems skirtos paslaugos, atideda paslaugų
gavimą dėl baimės užsikrėsti COVID-19 virusu;
 nėra dienos centro neįgaliems asmenims (virš 40 m.). Vilkaviškio
socialinės pagalbos centro neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje dienos
socialinės globos paslaugas gauna neįgalūs jaunuoliai iki 40 metų.

 nėra savarankiško gyvenimo namų asmenims su proto ir (ar) psichikos
negalia, trūksta grupinio gyvenimo namų asmenims su proto ir (ar) psichikos
negalia.

PLANUOJAMA:
Vištyčio miestelyje įkurti 60 vietų Senjorų globos namus
(planuojamos teikti kokybiškos ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos ir slaugos paslaugos);
Šiaudiniškių kaime įkurti mišrių paslaugų centrą
(planuojamos teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas
nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems asmenims,
kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, suaugusiems
asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų).

PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ RŪŠYS SAVIVALDYBĖJE

 Socialinės priežiūros paslaugos:

pagalba į namus senyvo amžiaus vienišiems ir neįgaliems asmenims, į šios
paslaugos teikimą įtraukiant ir nevyriausybines organizacijas;
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos asmens namuose
socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams;
vaikų dienos socialinė priežiūra vaikų dienos centruose;
pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams.
 Dienos socialinė globa asmens namuose asmenims su sunkia negalia.

SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS VERTINIMAS (1)
 Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros
kokybės kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. birželio 26 d. Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-465, siekiant įvertinti teikiamų paslaugų kokybę
Savivaldybėje, 2020 m. atliktas bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės
tyrimas (toliau – tyrimas).
 Tyrime dalyvavo:
 57 socialinių paslaugų gavėjai;
 40 socialinių paslaugų gavėjų artimųjų;

 Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2 socialiniai darbuotojai ir 10 socialinių darbuotojų padėjėjų.
 Tyrimas atliktas anketinės apklausos metodu.

SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS VERTINIMAS (2)
TYRIMO IŠVADOS:
 Daugiausiai apklaustų paslaugų gavėjų bendrąsias bei socialinės priežiūros paslaugas gavo nuo 1 iki
3 metų;
 Dažniausiai apie socialines paslaugas socialinių paslaugų gavėjai sužinojo iš socialinių darbuotojų,
o jų artimieji – iš pažįstamų asmenų;
 Dauguma paslaugų gavėjų prašymo pateikimo galimybes (41 respondentas), informacijos apie
socialines paslaugas prieinamumą, aiškumą (38 respondentai) teikiamų socialinių paslaugų kokybę
(42 respondentai), mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sąlygas (39 respondentai) bei skundo
ar siūlymų pateikimo galimybes (32 respondentai) įvertino aukščiausiu balu;

 Didžioji dalis paslaugų gavėjų, prieš pradedant gauti paslaugas, savo savijautą įvertino žemiausiais
balais, o pradėjus gauti paslaugas – jų savijauta pastebimai pagerėjo;
 Socialinių paslaugų gavėjų artimieji prašymo pateikimo galimybes (33 respondentai) bei informacijos
apie socialines paslaugas prieinamumą, aiškumą (22 respondentai) įvertino aukščiausiu balu.
Artimųjų nuomone, pradėjus teikti socialines paslaugas paslaugų gavėjų savijauta pastebimai
pagerėjo;

SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS VERTINIMAS (3)
TYRIMO IŠVADOS:
 Didžioji dauguma paslaugų gavėjų yra patenkinti teikiamomis socialinės priežiūros
paslaugomis: 91,2 proc. respondentų nurodė, kad teikiamos socialinės paslaugos atitinka jų
lūkesčius, 84,2 proc. – kad skiriama pakankamai laiko paslaugai suteikti, 93 proc. – kad
atsižvelgiama į paslaugos gavėjo prašymus, 94,7 proc. – kad darbuotojas į darbą atvyksta laiku, 98,2
proc. – kad darbuotojas yra atidus, mandagus. 94,7 proc. apklaustųjų nurodė, kad problemos
sprendžiamos operatyviai ir sėkmingai;
 Viena iš didžiausių soc. darbuotojų padėjėjų nurodytų problemų, su kuriomis susiduria darbe –
patiriamas stresas. Susiduriama ir su psichologiniu spaudimu iš kliento, pasigendama glaudesnio
bendradarbiavimo su medicinos darbuotojais. 40 proc. darbuotojų savo darbo praktikoje teko
susidurti su bet kokio smurto atveju;
 Socialiniai darbuotojai 5 balais įvertino darbo sąlygas, darbui turimas reikalingas priemones, darbo
organizavimą, profesinės etikos laikymąsi ir darbo užmokestį;
 Tiek socialiniai darbuotojai, tiek socialinio darbuotojo padėjėjai nurodė, kad, pradėjus teikti
socialines paslaugas, klientai tapo savarankiškesni, laimingesni.

Teikiamų socialinių paslaugų efektyvumas vertinamas pagal socialinių paslaugų efektyvumo
vertinimo kriterijus, patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 įsakymu
Nr. A1-104.
 Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios 1 Savivaldybės gyventojui:
2018 m.
49,4 Eur

2019 m.
54,3 Eur

2020 m.
73,2 Eur

2018 m.
13,2 proc.

2019 m.
12 proc.

2020 m.
11,69 proc.

 Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru
Savivaldybės gyventojų skaičiumi:

 Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų
skaičiumi:
2018 m.
2,2 proc.

2019 m.
2,4 proc.

2020 m.
3,1 proc.

 Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius Savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst.
savivaldybės gyventojų:
2018 m.
39,9

2019 m.
40,9

2020 m.
43,1

 Socialinių paslaugų poreikio patenkinimo procentas (asmenų (šeimų), kuriems patenkintas socialinių
paslaugų poreikis, santykis su asmenų (šeimų) skaičiumi, kuriems įvertintas socialinių paslaugų poreikis):
2018 m.
92,6 proc.

2019 m.
91,6 proc.

2020 m.
98,2 proc.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

