
 

 

 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO               

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 

 

2016 m.  gegužės 26 d. Nr. TS-157 

Kupiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

19 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 10.1.17 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba    

n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Dainius Bardauskas 
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PRITARTA 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-157 

 

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2015 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 
 

I SKYRIUS 

STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PADALINYS 

 

Kupiškio socialinių paslaugų centro Stacionarių socialinių paslaugų padalinyje (toliau 

– padalinys) buvo dirbama vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Kupiškio 

socialinių paslaugų centro nuostatais, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. 

gruodžio 2 d. sprendimu Nr. TS-288. Paslaugų organizavimas paremtas padalinyje galiojančiomis 

taisyklėmis, tvarkos aprašais. Veikla orientuota į Stacionarių socialinių paslaugų padalinio 2015 

metų Socialinio darbo plane iškeltus tikslus ir uždavinius, numatytas priemones (veiklas).  

Padalinio veiklos tikslas – teikti pagalbą asmeniui dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių 

problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai 

rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, tenkinti realius gyventojų 

poreikius, prioritetą skiriant bazinių paslaugų teikimui, siekiant aukštesnio paslaugų ir 

gyvenamosios aplinkos standarto. Klientai buvo skatinami puoselėti darnius tarpusavio santykius, 

motyvuojami formuoti pozityvių santykių vystymąsi ir palaikymą panaudojant vidinius klientų 

resursus aktyviai pagelbėti šalia esantiems ir patiems sau. Stiprinant gyventojų atsakomybės 

jausmą, buvo sudaromos sąlygos dalyvauti asmeninių bei padalinio gyventojų problemų sprendime. 

Siekiant dvasinio pasitenkinimo stengtasi atnaujinti bei plėtoti klientų jungtį su bendruomene, pagal 

galimybes atstatyti nutrūkusius ryšius su giminėmis ir artimaisiais bei padėti kurti naują ryšių 

tinklą. 

Nuo 2009 metų padalinys teikia trumpalaikę socialinę globą. 2015 metais paslauga 

suteikta vienam klientui. Ilgalaikės socialinės globos paslaugas per ataskaitinį laikotarpį gavo 46 

klientai. Klientų skaičiaus padidėjimą lėmė santykinai didelis mirtingumas. Nuo 2015 m. 

Stacionarių socialinių paslaugų padalinys persikėlė į naujai pastatytas patalpas Subačiaus mieste, 

atitiko visus šioms įstaigoms keliamus reikalavimus ir gavo visas reikalingas licencijas, higienos 

pasus. 

2015 metų pradžioje buvo 28 paslaugų gavėjai: 16 moterų ir 12 vyrų. Metų eigoje 

klientų skaičius kito: 

 atvyko 18 naujų paslaugų gavėjų: 15 moterų, 3 vyrai; 

 išvyko 2 gyventojai: 1 moteris ir 1vyras; 

 mirė 14 klientų: 8 moterų, 6 vyrai; 
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Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu atvykimų skaičius padidėjo daugiau nei 

10 proc. Per metus iš globos įstaigos išvyko du klientai: vienas pagerėjus būklei išvyko į namus, 

antras - į kitą socialinės globos įstaigą. 

2015 metų pabaigoje Stacionarių socialinių paslaugų padalinyje ilgalaikės socialinės 

globos paslaugomis naudojosi 30 klientų, iš kurių 22 moterys. Jos sudarė beveik tris ketvirtadalius 

(73 proc.) visų padalinio gyventojų. 

Gyventojų kaita 2015 metais 
1 lentelė 

 

Eil.nr. Rodiklio pavadinimas  Skaičius  

1. Gyventojų skaičius metų pradžioje 28 

Ilgalaikei socialinei globai 27 

Trumpalaikei socialinei globai 1 

2. Atvyko per metus : 19 

Ilgalaikei socialinei globai 19 

Trumpalaikei socialinei globai - 

Iš jų 

atvyko 

iš 

kitos globos įstaigos  1 

savų ar giminių, globėjų namų 6 

ligoninės 10 

Kitur: Krizių centre pasibaigus trumpalaikei socialinei globai, 

Stacionarių socialinių paslaugų padalinyje pradėta teikti 

ilgalaikė socialinė globa.  

1 

3. Išvyko per metus: 16 

Į kitą globos įstaigą 1 

Nuolat gyventi į namus, pas gimines ar globėjus 1 

Mirė  14 

4. Gyventojų skaičius metų pabaigoje 30 

Ilgalaikei socialinei globai 30 

Trumpalaikei socialinei globai - 

Iš jų vieniši (neturintys vaikų ir artimųjų arba jų nelankomi) 5 

5. Šeimyninė padėtis  

Susituokę 5 

Iš jų sutuoktiniai gyvena kartu globos įstaigoje 2 

Išsituokę 6 

Našliai 10 

6. Gyventojai, turintys vaikų  17 

 

Beveik visi stacionarių socialinių paslaugų padalinio gyventojų metų pabaigoje buvo 

pensinio amžiaus asmenys, kurie sudarė 97 proc. visų paslaugų gavėjų. Iš jų 15 asmenų patenka į 

70-79 metų tarpsnį. Tai pusė visų klientų. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, vyresnių, 

nei 85 metų amžiaus asmenų skaičius nesikeitė- 6. Tik vienas paslaugų gavėjas darbingo amžiaus 

asmuo. Jo būklei blogėjant, darbingumo lygis sumažintas nuo 40 proc. iki 25proc., nustatytas 

specialusis nuolatinės priežiūros poreikis. 
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Dėl darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo į Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybą (toliau - NDNT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo kreiptasi 14 

kartų, iš jų 6 kartus pakartotinai. Pablogėjus asmens būklei nuolatinės slaugos poreikis vietoj 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatytas 4 gyventojams. Dėl lengvesnių sutrikimų 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas 8 gyventojams. Atlikus senyvo amžiaus 

asmens/suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimus ir atsižvelgus į gautus 

socialinio ir fizinio savarankiškumo rezultatus nesavarankiškiems gyventojams buvo nustatyta 

sunki negalia. Naujai sunki negalia nustatyta 8 gyventojams. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį 

paslaugas gavo 26 asmenys su sunkia negalia. 

Išanalizavus gyventojų poreikius ir interesus, juos apibendrinus parinkti alternatyvūs 

įgyvendinimo būdai. Kartu su klientu stengtasi rasti iškilusių problemų sprendimo kelius. Visuomet 

gyventojas skatinamas panaudoti savo vidinius resursus problemos sprendimo būdų paieškai bei 

pačiam sprendimo procesui. Gyventojai buvo raginami  siekti konstruktyvių santykių, pozityvių 

pokyčių, galinčių padaryti gyvenimą padalinyje visaverčiu, gražesniu ir komfortiškesniu. Nuolat 

buvo stengiamasi motyvuoti ir ugdyti gyventojų poreikį pagal galimybes ir supratimą tvarkyti savo 

buitį, prisitaikyti prie aplinkos ir asmeninių pokyčių. Skatinta atsakomybė už save ir už esantį šalia.  

Įvairiais, jiems aktualiais klausimais, gyventojai galėjo kreiptis ne tik į darbuotojus, bet 

ir į padalinyje veikiančią Gyventojų bei Stacionarių socialinių paslaugų padalinio tarybas.  

 

II SKYRIUS 

BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PADALINYS 

 

Bendrosios paslaugos 

 

Į Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinį, kaip paslaugų teikėją, kreipėsi 

įvairių socialinių sluoksnių asmenys: vieniši ir neįgalūs senyvo amžiaus, suaugę asmenys su 

negalia, pensinio amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, 

benamiai, bedarbiai, krizinėse situacijose atsidūrę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos ir 

vaikai, socialiai remtini asmenys ir kiti asmenys atsidūrę probleminėje situacijoje ir kuriems reikėjo 

pagalbos sprendžiant įvairias materialines, teisines, sveikatos, ūkines, buitines, problemas, tvarkant 

dokumentus, tarpininkaujant tarp institucijų atskirų specialistų ir kita. 

Ataskaitiniais metais bendrosiomis socialinėmis paslaugomis, kaip neatsiejama dalimi 

nuo visų kitų socialinių paslaugų, naudojosi visi paslaugų gavėjai. Didžioji dalis šių paslaugų 

vartotojų – šeimos, įrašytos į socialinės rizikos šeimų apskaitą, socialinių paslaugų gavėjai, 

gaunantys socialines paslaugas namuose, asmenys, gaunantys konkrečią materialinę ir 

nematerialinę pagalbą. Poreikis šiai paslaugai buvo pilnai tenkinamas. 
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Informavimo ir konsultavimo paslaugos teiktos darbo valandomis telefonu, atvykus į 

Padalinį, elektroniniu paštu, vizitų į namus metu. Rajono gyventojai šiomis paslaugomis naudojosi 

nemokamai ir be apribojimų. 2015 metais informavimo, konsultavimo paslaugos suteiktos 6968 

kartus. 

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teiktos tais atvejais, kai asmuo dėl 

sveikatos būklės ar kitų priežasčių nepajėgus savarankiškai išspręsti iškilusių socialinių problemų. 

Atlikdami tarpininkavimo ir atstovavimo funkciją socialiniai darbuotojai bendradarbiavo su 

policijos pareigūnais, sveikatos priežiūros, socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos, savivaldybės 

administracijos ir kt. įstaigų, organizacijų ir institucijų specialistais. Ataskaitiniais metais suteikta 

šių paslaugų per 5968 kartus. 

Maitinimo organizavimo paslaugos buvo teikiamos socialiai remtiniems asmenims 

gyvenantiems ne tik Kupiškio mieste, bet ir rajone, skiriant išmokas maisto produktams pirkti iš 

savivaldybės biudžeto lėšų ir šia paslauga naudojosi miesto ir visų seniūnijų mažas pajamas 

gaunantys senatvės pensininkai, neįgalūs ne tik pensinio amžiaus, bet ir suaugę neįgalūs asmenys ir 

kiti socialiai remtini asmenys, kuriems dėl objektyvių priežasčių nepakako, ar neturėjo lėšų maisto 

produktams nusipirkti. Maitinimo paslaugų organizavimui ir teikimui savivaldybės biudžeto lėšų 

panaudota 2,6 tūkst. eurų. 

Rajono gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugos. Bendrųjų 

socialinių paslaugų padaliniui viena iš funkcijų priskirta - techninės pagalbos priemonėmis 

aprūpinimo, išdavimo, šių priemonių surinkimo (grąžinimo) rajono gyventojams funkcija. 

Padalinyje buvo išduodamos techninės pagalbos priemonės rajone gyvenantiems asmenims, 

kuriems nustatytas neįgalumas arba specialiųjų poreikių lygis. 2015 metais techninės pagalbos 

priemonių gauta už 22244 eurus. Bendras techninės pagalbos priemonių patenkinimo lygis 99,4 

procento. 

Transporto paslaugų organizavimas ir teikimas. Transporto paslaugos teikiamos 

neįgaliems asmenims, kurie turi nustatytus didelių ar vidutinių specialių poreikių lygį, t.y. 

neįgalieji, neįgalieji turintys judėjimo funkcijų sutrikimus, negalintys naudotis visuomeniniu 

transportu, neįgalūs vaikai su fizine, proto ar kompleksine negalia, kiti materialinių sunkumų 

turintys asmenys, sergantys sunkiomis ligomis, po traumų, sužeidimų. Ataskaitiniais metais 

transporto paslaugos suteiktos 1080 kartų, pravažiuoti 31365 kilometrai. Didžiausią transporto 

paslaugos pasinaudojimo dalį sudarė socialinės rizikos šeimos. Per 2015 m. už transporto paslaugos 

į įstaigos biudžetą surinkta 986,47 eurai. 

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Bendroji socialinė paslauga – asmens 

higienos ir priežiūros paslaugos (dušo ir skalbimo) buvo teikiamos dviejose rajono teritorijose - 

Šimonių ir Skapiškio seniūnijos gyventojams. Pagrindinai teikiamomis paslaugomis naudojosi: 



6 

 

 

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, neįgalūs asmenys ir jų šeimos nariai, senyvo amžiaus asmenys 

bei asmenys neturintis pragyvenimo šaltinio. Dėl gaunamų menkų pajamų, paslaugos teiktos 

nemokamai. Per 2015 metus Šimonių ir Skapiškio seniūnijose skalbimo ir maudymo paslaugomis 

pasinaudota per 991 kartų, tai 7,95 proc. daugiau nei 2014 metais. 

Aprūpinimo būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne) paslaugos. Ši paslauga 

teikiama aprūpinant asmenis drabužiais, avalyne ar kitais reikmenimis (baldais, buitine technika, 

maisto produktais ir kita), kuri dovanojimo pagrindu gaunama iš įstaigų, organizacijų ar pavienių 

asmenų ir ji išdalinama tiems asmenims, kuriems labiausiai jos reikia. Ataskaitiniais metais surinkta 

per 872 vienetus įvairios paskirties labdaros, kuria pasinaudojo 150 nepasiturinčių asmenų, iš kurių 

didžiąją dalį, net 98,6 proc. sudaro socialinės rizikos šeimos auginančios nepilnamečius vaikus.  

Sociokultūrinės paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo srityje, 

sociokultūrinė veikla yra viena iš būdų, siekiant pozityvumo kiekvieno žmogaus gyvenime. 

Socialiniai darbuotojai veikia kaip patarėjai, tarpininkai, įgalintojai, kurie veda švietėjišką veiklą, 

aiškinamuosius pokalbius, stimuliuoja klientą pasitikėti savimi, bendrauja su bendruomenių nariais, 

siekdami asmenis, šeimas ir vaikus paskatinti užsiimti viena ar kita veikla, dalyvauti jų 

gyvenamosiose teritorijose organizuojamuose renginiuose. 2015 m. eigoje 257 vaikai iš socialinės 

rizikos šeimų ir 63 suaugę socialinės rizikos šeimos nariai 320 kartų dalyvavo ne tik mokyklos, bet 

ir kaimo bendruomenių vykdomuose įvairiose sociokultūriniuose renginiuose.  

 

Bendrųjų socialinių paslaugų palyginamoji 2014-2015 m. suvestinė 

(Duomenys pateikti skaičiais ir procentine išraiška) 
2 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

 

Socialinės paslaugos 

Paslaugų gavėjai 

2014 m. 

suteikta 

paslaugų 

(kartais) 

2015 m. 

suteikta 

paslaugų 

(kartais) 

Poreikis 

išaugo  

(kartais) 

Poreikis 

sumažėjo  

(kartais) 

1. Informavimas, konsultavimas 5672 6968 1,23  

2. Atstovavimas, tarpininkavimas 3091 5968 1,93  

3. Maitinimo paslaugų teikimas 123 121  0,98 

4. Aprūpinimas techninės pagalbos 

priemonėmis  

399 307  0,77 

5. Transporto paslaugų teikimas 869 1080 1,24  

6. Asmens higienos ir priežiūros 

paslaugų teikimas 

918 991 1,08  

7. Aprūpinimas būtiniausiais daiktais 

(drabužiais, avalyne) 

1584 872  0,55 

8. Sociokultūrinės paslaugos, žm. sk. 62 320 5,16  

 Iš viso 12718 16626   
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Specialiosios - socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos 

 

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys organizuoja ir teikia specialiąsias 

– socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas asmens namuose (pagalbą į namus, dienos 

socialinę globą, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. 

Socialinės priežiūros - pagalbos į namus paslaugos. 2015 metais pagalbos į namus 

paslaugos buvo teikiamos 119 paslaugų gavėjų palyginus su 2014 metais, gavėjų skaičius išaugo 

11,2 proc. Pagrindiniai pagalbos į namus paslaugų gavėjai suaugę neįgalūs, sudarantys 6,7 proc. ir 

senyvo amžiaus asmenys, sudarantys 93,3 proc. nuo visų paslaugų gavėjų. Iš bendro paslaugų 

gavėjų skaičiaus 48,7 procentai vieniši asmenys. Didžiausią pagalbos į namus paslaugų gavėjų 

poreikį sudarė senyvo ir pagyvenusio amžiaus asmenys. Socialinės priežiūros – pagalbos į namus 

paslaugos yra mokamos. Už paslaugų teikimą, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir paslaugų 

teikimo trukmę, mokėjo 82,2 proc. paslaugų gavėjų. 

Alternatyva socialinės priežiūros – pagalbos į namus paslaugoms – pagalbos pinigai. 

Ataskaitiniais metais pagalbos išmoka buvo skiriama paslaugų gavėjams sumokėti kitiems 

asmenims už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką socialinės priežiūros paslaugoms ir kai šią pagalbą 

veiksmingiau organizuoti pinigine forma nei teikti socialines paslaugas. Pagalbos pinigų dydis per 

mėnesį sudarė1/8 minimalios algos. 2015 metais pagalbos pinigų išmokos buvo mokamos 9 

asmenims. 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir 

vaikams teiktos šeimoms, įrašytoms į socialinės rizikos šeimų, auginančioms nepilnamečius vaikus, 

apskaitą. Paslaugų teikimo tinklas orientuotas į užtikrinimą ir į galimybes šeimoms suteikti būtiną 

pagalbą, kuri padėtų ugdyti šeimos gebėjimus ir įgūdžius savarankiškai spręsti savo socialines 

problemas, ją stiprinti ir motyvuoti, bei kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką augti juose vaikams. 

Paslaugas teikė 9 darbuotojai, sudarydami 8,5 pareigybes. Ataskaitiniu laikotarpiu vidutiniškai 

vienam socialiniam darbuotojui teko 20,11 šeimų ir 45,2 vaikai, kas sudaro 18.2 proc. daugiau 

šeimų nei reglamentuota teisės aktuose (17 šeimų). Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės 

rizikos šeima ir vaikais nuo 2012 m. rudens įsijungę į pagalbos teikimą šeimai, auginančiai 

nepilnamečius vaikus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka privalomas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas šią veiklą tęsė ir 2015 metais. Ataskaitiniais metais augančių socialinės 

rizikos šeimose vaikų nuo 3 iki 5 metų amžiaus, kuriems privalomas ikimokyklinis ugdymas 

apskaitytas visame rajone. 

Specialiosios socialinės - dienos socialinės globos paslaugos teikiamos senyviems 

asmenims, turintiems sunkią negalią, kuriems nustatytas slaugos poreikis. Šias paslaugas metų 
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eigoje gavo 18 paslaugų gavėjų, kuriems suteiktos per 16200 paslaugų. Nutrauktos paslaugos. 5 

paslaugų gavėjams. Ataskaitinių metų pabaigai eilėje laukė 4 asmenys, Iš bendro paslaugų gavėjų 

skaičiaus – 27,7 proc. vieniši asmenys.  

 

Specialiųjų socialinių paslaugų palyginamoji 2014-2015 m. suvestinė 
(Duomenys pateikti skaičiais ir procentine išraiška) 

3 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

 

Socialinės paslaugos 

Paslaugų gavėjai 

2014 m. 

(žm.sk.) 

2015 m. 

žm.sk. Poreikis 

išaugo (%) 

Poreikis 

sumažėjo (%) 

1. Pagalba į namus 107 119 11,2  

2. Alternatyva pagalbai į namus- 

pagalbos pinigai 

11 9  18,2 

3. Dienos socialinė globa 16 18 12,5  

4. Socialinių įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas 

153 157 2,6  

 Iš viso 287 303 5,57  

 

 

Kitos socialinio darbo veiklos teikiant pagalbą ir paramą Kupiškio miesto gyventojams 

palyginamoji 2014-2015 m. suvestinė 

(duomenys pateikti skaičiais) 
4 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

 

Socialinės paslaugos 

Palyginamieji 2014-2015 metai 

2014 m. 2015 m. 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Suteiktų 

paslaugų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Suteiktų 

paslaugų 

skaičius 

1. Priimta prašymų iš miesto gyventojų 

paramai gauti iš ES struktūrinių fondų 

ir vienkartinei socialinei pašalpai 

761 2283 591 850 

2. Ištirtos miesto gyventojų buities ir 

gyvenimo sąlygos 

654 654 1391 1391 

3. Suteikta įvairaus pobūdžio socialinių 

paslaugų (palydėjimas pas gydytojus, 

socialinio būsto  gavimo, asmens dokumentų, 

ištuokos, gimimo liudijimo, gyvenamosios 

vietos deklaravimo dokumentų gavimo, 

darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymo ir 

kt.) 

 

336 

 

336 

 

262 

 

262 

4. Aplankyti socialinių paslaugų gavėjai 

dėl poreikių pervertinimo ir teikiamų 

socialinių paslaugų kokybės 

įvertinimo 

191 191 177 177 

5. Aplankyti globojami/ rūpinami 

asmenys vykdant globėjams priskirtų 

30 93 32 130 
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funkcijų kontrolę (4 k. per metus) 

6. Aplankytos globėjų šeimos, 

globojančios vaikus, kuriems įsteigta 

laikina globa 

17 25 34 136 

7. Aplankyti socialiai remtini asmenys 

prieš Kalėdines šventes 

5 5 5 5 

8. Aplankyti vieniši asmenys 99 99 106 170 

9. Aplankyti suaugę neįgalūs asmenys 21 21 29 29 

10. Suteiktos įvairaus pobūdžio socialinės 

paslaugos suaugusiems socialinės 

rizikos asmenims 

34 83 39 354 

11. Suteikta konkreti parama ir pagalba  

priklausomybę turintiems asmenims 

3 7 10 22 

12. Išpildytos vaikų “Kalėdinės svajonės“ 35  35  49 49 

13. Suteikta įvairaus pobūdžio 

vienkartinių paslaugų pagal įvairių 

rajono institucijų, žinybų ir 

organizacijų prašymus 

141 141 115 115 

 Iš viso: 2327 3973 2840 3690 

 

III SKYRIUS 

KRIZIŲ CENTRAS 

 

Ataskaitiniais metais Krizių centre, pagal jo paskirtį, buvo teikiama socialinė pagalba 

ir prieglobstis asmeniui ar šeimai atsidūrusiam krizinėje situacijoje: šeimoje smurtą ir prievartą 

patyrusiems asmenims ir jų vaikams, asmenims nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, prekybos 

žmonėmis aukoms ir kitiems asmenims, kuriems kyla grėsmė sveikatai ar gyvybei ir dėl to asmuo ar 

šeima negalėjo gyventi savo namuose. Metų eigoje teikiamomis paslaugomis pasinaudojo144 

asmenys, suteikta 1014 paslaugų.  

Iš bendro krizių centre paslaugas gavusių unikalių gavėjų skaičiau – 40 asmenų 

nukreipti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu.  

Metų pabaigoje Krizių centre gyveno 11 gyventojų, iš kurių - 4 vaikai.  

 

Krizių centre suteiktų paslaugų 2015 m. suvestinė 

(Duomenys pateikti skaičiais ) 
5 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

 

Socialinės paslaugos 

Paslaugos suteiktos: 

Krizių centre Krizių centro 

Paslaugų 

gavėjų sk. 

Paslaugų sk. Paslaugų gavėjų 

sk. 

Paslaugų sk. 

1. Bendrosios socialinės paslaugos 10 44 13 52 

2. Laikino apnakvindinimo 

/apgyvendinmo  paslaugos 

4 36   

3. Trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 

14 169   

4. Intensyvi krizių įveikimo pagalba 15 140 13 13 
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5. Socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos 

22 330 12 24 

6. Psichosocialinės (psichologo) 

paslaugos 

10 88 6 6 

7. Organizuota švietėjiška  veikla 31 93 34 34 

8. Darbo su grupe paslaugos 38 114 21 21 

9. Transporto paslaugos 36 105   

10. Aprūpinimo maisto produktais 

paslaugos per labdaros ir paramos 

fondą „Maisto bankas“ 

2 2   

11. Parama daiktais, rūbais ir kt. 

paslaugos 

13 39   

 Iš viso 195 1160 99 150 

 

IV SKYRIUS 

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Centre dirbančių darbuotojų išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija ataskaitiniais 

metais atitinko visus socialiniam  darbui keliamus reikalavimus. 

2015 metais Centre 68 darbuotojai užimantys 59,25 pareigybės, su kuriais sudarytos 

neterminuotos darbo sutartys.  

Iš bendro socialinių darbuotojų skaičiaus 9 darbuotojai turi aukštąjį universitetinį ir 5 

aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Iš bendro socialinio darbuotojo padėjėjų skaičiaus - 1 

darbuotojas turi universitetinį socialinio darbo bakalauro laipsnį, 1 - universitetinį kitą, ne socialinio 

darbo išsilavinimą, 1 - neuniversitetinį socialinio darbo išsilavinimą. Metų eigoje 8 socialinių 

darbuotojų padėjėjai pakėlė kvalifikaciją Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje. Individualios 

priežiūros personalo darbuotojai yra išklausę 40 valandų trukmės įžanginius mokymus, įgiję 

minimalias žinias apie socialines paslaugas, praktinę veiklą. Metų eigoje nutraukė darbo santykius 2 

socialiniai darbuotojai ir 3 socialinio darbuotojo padėjėjai. Ataskaitinių metų eigoje drausminių 

nuobaudų darbuotojams skirta nebuvo.  
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   V SKYRIUS 

   BIUDŽETAS 

 

Ataskaita apie  2015 m. sausio 1d.-gruodžio 31 d. išlaidas 
 

 

04 Programa                             6 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas 

VISO 

valstybės 

deleguotos + 

biudžetinės + 

pajamų 

įmokos 2015 m 

VALSTYBĖS DELEGUOTOS LĖŠOS  per 2015 m. 

10.01.02.02 10.04.01.01P 

Viso 

Soc. globa 

asmenims su 

sunkia 

negalia 

Subačiaus 

senelių 

namai 

Dienos 

socialinė 

globa - 

Kupiškis 

Soc. paslaugos-

rizikos šeimos 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 316070,00 31377,60 24076,40 58565,00 114019,00 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 97671,00 10590,05 6589,95 18144,00 35324,00 

2.2.1.1.1.1 Mityba 36082,00 11232,00 0,00 0,00 11232,00 

2.2.1.1.1.2 Medikamentai 14115,00 8278,00 0,00 0,00 8278,00 

2.2.1.1.1.5 Ryšiai 10352,08 695,00 0,00 0,00 695,00 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 11823,14 1065,00 433,50 0,00 1498,50 

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė 7219,25 1567,00 0,00 0,00 1567,00 

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 1160,00 520,00 0,00 0,00 520,00 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 23921,01 1988,05 237,95 0,00 2226,00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 2565,37 174,00 0,00 0,00 174,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 26450,96 2353,00 0,00 0,00 2353,00 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 13330,56 824,15 0,00 0,00 824,15 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.1.1.1 Socialinė parama pinigais 5481,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.1.1.2 Socialinė parama natūra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.15 Ilg. turto ein. remontas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iš viso: 567842,03 70663,85 31337,80 76709,00 178710,65 
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7 lentelė 

 

Kodas Straipsnio pavadinimas 

BIUDŽETO LĖŠOS per 2015 m 

10.02.01.02 10.07.01.02 10.04.01.01 10.07.01.02SI 10.07.01.02SK 10.07.01.02K 10.01.02.40P 10.02.01.40 

VISO Senelių 

globos namai 

Soc. 

paslaugos 

globa 

namuose 

Soc. 

paslaugos-

rizikos šeimos 

Soc. paslaugos 

- Šimonys 

Soc. paslaugos - 

Skapiškis 

Soc. paslaugos 

- Krizių 

centras 

Soc. 

paslaugos-

Liga ,Negalia 

Soc. paslaugos-

Senatvės 

pensininkai 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 78285,00 91066,00 0,00 2323,00 2100,00 9227,00 0,00 0,00 183001,00 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draud. įmok. 24254,00 28207,00 0,00 720,00 651,00 2859,00 0,00 0,00 56691,00 

2.2.1.1.1.1 Mityba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.2 Medikamentai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.5 Ryšiai 1102,87 521,00 1394,00 0,00 0,00 79,45 16,57 32,00 3060,24 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 1272,32 2810,00 3345,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 7507,32 

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 4464,00 367,00 300,00 359,00 266,00 602,00 0,00 0,00 6446,88 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 4991,21 1450,00 0,00 567,20 633,86 2562,63 0,00 0,00 10204,90 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 1116,37 292,99 348,15 56,42 84,27 433,58 0,00 0,00 2331,78 

2.7.3.1.1.2 Darbdavių socialinė parama 400,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 

2.7.2.1.1.1 Socialinė parama pinigais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1608,08 3876,81 5481,66 

2.7.2.1.1.2 Socialinė parama natūra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.15 Ilg.turto ein.remontas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iš viso: 116299,77 125033,99 5387,15 4025,62 3735,13 15843,66 1624,65 3908,81 275858,78 
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                                                                                                                                                               8 lentelė 

Kodas 
Straipsnio 

pavadinimas 

PAJAMŲ ĮMOKŲ LĖŠOS per 2015 m 

10.02.01.02 10.07.01.02 10.07.01.02SI 10.07.01.02SK 

VISO 
Senelių 

globos 

namai 

SPC 

Soc. 

paslaugos 

globa 

namuose 

Soc. 

paslaugos - 

Šimonys 

Soc. 

paslaugos - 

Skapiškis 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 15800,00 3250,00 0,00 0,00 19050,00 

2.1.2.1.1.1 
Socialinio draudimo 

įmokos 
4649,00 1007,00 0,00 0,00 5656,00 

2.2.1.1.1.1 Mityba 24850,00 0,00 0,00 0,00 24850,00 

2.2.1.1.1.2 Medikamentai 5837,00 0,00 0,00 0,00 5837,00 

2.2.1.1.1.5 Ryšiai 3998,84 2562,00 18,00 18,00 6596,84 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 2197,32 620,00 0,00 0,00 2817,32 

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė 5023,23 629,02 0,00 0,00 5652,25 

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 10700,00 4230,00 185,13 133,00 15248,13 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 1348,00 869,37 0,00 0,00 2217,37 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 11205,05 2444,58 105,00 138,43 13893,06 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 8201,25 1973,38 0,00 0,00 10174,63 

2.7.3.1.1.2 
Darbdavių socialinė 

parama 
600,00 280,00 0,00 0,00 880,00 

2.7.2.1.1.1 
Socialinė parama 

pinigais 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.1.1.2 Socialinė parama natūra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.15 Ilg. turto ein. remontas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iš viso: 94809,69 17865,35 308,13 289,43 113272,60 

 

VI SKYRIUS 

PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo artimiausi veiklos uždaviniai: 

 Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą visiems asmenims, kuriems jų reikia, 

ypatingai turintiems sunkią negalią, siekiant sudaryti sąlygas artimiesiems, slaugantiems senus ar 

neįgalius šeimos narius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, pradėjus įgyvendinti Integralios 

pagalbos paslaugas.  

 Atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, tęsti socialinį darbą su socialinės rizikos 

šeima ir vaikais, suaktyvinant ir stiprinant socialinių paslaugų, orientuotų į kompleksinę pagalbos 

plėtrą ir kokybę. Šeimos narių gebėjimams įveikti, psichologinių ir socialinių problemų sprendimo 

ugdymo stiprinimui, organizuoti ir vesti Tėvystės įgūdžių stiprinimo mokymus.  

Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą ir švietėjiškos veiklos mokymus 

tiesioginio ir netiesioginio smurto aukoms (liudininkams), skiriant ypatingą dėmesį į kompleksinių 

paslaugų teikimą nuo smurto šeimoje nukentėjusiems vaikams. 
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Skatinti socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimą ir 

jų mokymus tiek įstaigos organizuojamuose mokymuose, tiek už jos ribų. 

Ugdyti tinkamą visuomenės supratimą apie socialinių problemų sprendimą ir pagalbos 

teikimą, įjungiant bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas, savanorius, siekiant operatyvios 

partnerystės ir aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje. 

Platinti visose informavimo priemonės informaciją apie Centre teikiamas paslaugas, 

kuriomis siekiama užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių ir vaikų, augančių socialinės rizikos 

šeimose,  poreikių tenkinimą, globėjų (rūpintojų) paiešką, norinčių tapti vaiko globėjais 

(rūpintojais) galinčių priimti į savo šeimą vaiką ar jį įvaikinti. 

Inicijuoti Krizių centre gyvenantiems nepasiturintiems asmenims, jų aprūpinimą 

maistu per Paramos ir labdaros fondą “Maisto bankas”. Suintensyvinti bendradarbiavimą su šio 

fondo Panevėžio skyriumi.  

 

 

Direktorė            Aldona Ražauskienė 

 


