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2016 metų Socialinės apsaugos plėtojimo programos (03) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir vertinimo kriterijai

01 Organizuoti ir užtikrinti socialinę paramą
01 01 Organizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos paramos bei paslaugų asmenims ir šeimoms teikimą
01 01 04 Teikti socialinę
priežiūrą socialinės
rizikos šeimoms

01
01
02
02
02

1

Socialinės priežiūros paslaugų organizavimas
Socialinis darbuotojas
laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams darbui su socialinės
klientams
rizikos šeimomis

VB

10,5

2

Motinų gebėjimo pasirūpinti savimi ir savo vaiku,
padėti jiems integruotis į visuomenę, ugdymas

Socialinis darbuotojas
darbui su socialinės
rizikos šeimomis,
socialinio darbuotojo
padėjėjai

SB

24,0

3

Teikti kompleksinę pagalbą į krizinę situaciją
patekusioms šeimoms, taikant prevencines ir
intervencines priemones krizės metu.

Socialinis darbuotojas
darbui su socialinės
rizikos šeimomis,
socialinio darbuotojo
padėjėjai

01

Socialinės priežiūros
paslaugos Laikino
apgyvendinimo namuose
motinoms vaikams, paslaugų
gavėjų skaičius 20.

Socialinio
darbuotojo su
socialinės rizikos
šeimomis (1
etatas)
Socialinio
darbuotojo
padėjėjų
atlyginimas (3
etatai)

Teikiamos socioalinės
priežiūros paslaugos be tėvų
globos likusiems vaikams,
sudaromos gyvenimo sąlygos
kuriuose globotiniai galėtų
saugiai vystytis ir tobulėti,

Socialinio
darbuotojo
atlyginimai (12,46
etato), socialinio
darbuotojo
padėjėjų

34,5
34,5

Iš viso uždaviniui

Iš viso tikslui
Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą
01 Užtikrinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų veiklą ir socialinių paslaugų teikimą
Socialiniai darbuotojai
Tinkamo globojamų (rūpinamų) vaikų
01 03 Užtikrinti stacionarių ir 1
apgyvendinimo organizavimas, paslaugų,
nestacionarių socialinių
atitinkančių jų poreikius užtikrinimas (individualių
paslaugų teikimą vaikų
poreikių vertinimas,individualių socialinės globos
globos namuose
planų sudarymas)
„Saulutė“

SB

401,8

2

Sveikatos priežiūros, informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo, atstovavimo, aprūpinimo
medikamentais paslaugų organizavimas

Socialiniai darbuotojai

3

Maitinimo paslaugų organizavimas globojamiems
(rūpinamiems) vaikams
Globojamų (rūpinamų) vaikų kasdienių gyvenimo
įgūdžių palaikymas ir ugdymas, laisvalaikio ir
užimtumo organizavimas
Įstaigos klientų kasdienių gyvenimo įgūdžių
palaikymas ir ugdymas, laisvalaikio ir užimtumo
organizavimas
Pagalbos rengiantis, maitinantis, maudantis,
prausiantis ir kito pobūdžio paslaugų
organizavimas
Maisto gaminimas šeimynose (savaitgaliais)

Maisto blokas

4

5

6

7

10

atlyginimai (19
etatų)

Socialiniai darbuotojai

Socialinio darbuotojo
padėjėjai
Socialiniai darbuotojai

Socialiniai darbuotojai

8

Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas
vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų
šeimoms
Infrastruktūros gerinimo darbų organizavimas

pasiruošti savarankiškam
gyvenimui visuomenėje.

Socialinis darbuotojas,
neformalaus ugdymo
pedagogas
Administracija

11

Klientų gyvenamųjų patalpų remontas,
Administracija
aprūpinimas reikalingais baldais, buitine technika.

12

Personalo kvalifikacijos kėlimas

Direktoriaus
pavaduotojas
socialiniams reikalams

Įgalinti šeimas pozityviai
Socialinio
atlikti savo socialinę misiją
darbuotojo
šeimos aplinkoje ugdant
atlyginimas (0,5
vaikus, orientuoti juos į
etato),
visuomenei priimtiną veiklą,
neformalaus
suteikti vaikams teigiamą
ugdymo
socialinį pavyzdį, stiprinti
pedagogas (0,5
vaiko kaip asmenybės augimą,
etato)
didinti vaiko savivertę,
teikiant kvalifikuotų
specialistų paslaugas
Administracijos darbuotojų
Direktorė (1
atlyginimams, kito personalo etatas), direktorės
atlygimams, darbuotojų
pavaduotoja
kvalicikacijos kėlimo išlaidų
socialiniams
reikalams (1
kompensavimas.
etatas), direktorės
pavaduotoja
administracijai ir
ūkiui (1 etatas),

13

Tinkamo paslaugų teikimo, valdymo ir
administravimo užtikrinimas

02 01
02

ūkiui (1 etatas),
vyr. buhalteris (1
etatas), buhalteris
(0,25 etato),
raštvedys (0,5
etato), kasininkas
(0,5 etato)

Direktoriaus
pavaduotojas
socialiniams reikalams

Iš viso uždaviniui

401,8

Iš viso tikslui

401,8

Iš viso programai

436,3

iš jų:

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
Skolintos lėšos SK
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP

401,8
10,5
#REF!

KITOS LĖŠOS
Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
Valstybės biudžeto lėšos VB
Privačios – investuotojų lėšos PR
Kiti finansavimo šaltiniai KT

425,8

114,2
109,4
4,8

