PATVIRTINTA
Kėdainių pagalbos šeimai centro direktoriaus
2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-54A
KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS
(savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Kėdainių pagalbos šeimai centras (toliau-Centras) yra Kėdainių rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas 191017583, adresas Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177, tel. Nr. 8
(347) 5 55 31, interneto svetainės adresas www.vgnsaulute.lt. Bendruomeniniai vaikų globos namai
veikia adresu Respublikos g. 46-75, Kėdainiai.
Centro pagrindinės veiklos rūšys: kita stacionarinė globos veikla, (kodas 87.90) kita,
nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (kodas 88.9). Įstaiga turi licenciją, Nr.
L000000625, licencijos rūšis – Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su
negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos įstaigoje,
išskyrus šeimyną. Licencija išduota 2015 m. sausio 21 d., patikslinta 2017 m. liepos 26 d. ,
papildyta 2018 m. rugpjūčio 27 d.
2018 metais įstaiga papildyta naujomis veiklos funkcijomis: atvejo vadybos funkcija (nuo
2018 m. liepos 1 d.); įsteigtas Globos centras, vykdoma budinčio globotojo veikla (nuo 2018 m.
sausio 1 d.); vykdomas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių r.
savivaldybėje (nuo 2018 m. kovo 1 d.).
Kėdainių pagalbos šeimai centro veikla 2018 m. buvo vykdoma vadovaujantis įstaigos
2018-2020 metų strateginiu veiklos planu bei 2018 m. veiklos planu.
Rengdama 2019 m. veiklos planą, Kėdainių pagalbos šeimai centro bendruomenė
vadovavosi Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Kėdainių r. savivaldybės 20192021 metų strateginiu veiklos planu, Kėdainių r. savivaldybės Socialinių paslaugų planu, Kėdainių
pagalbos šeimai centro 2019-2021 strateginiu planu, Kėdainių pagalbos šeimai centro nuostatais,
kitais socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais.
Įstaigos metinis planas – Savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programų ar
jų dalies ( tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių) už kurias atsakinga įtaiga, įgyvendinimą
detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2019 m. biudžete skirtus
asignavimus.
Įstaigos metinis planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus
gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir
atsiskaitymą už rezultatus.
MISIJA
Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono
vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą.
Kėdainių pagalbos šeimai centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, dalyvauja
įgyvendinant šiuos Savivaldybės veiklos prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos
programas:

VEIKLOS PRIORITETAI
I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo
užtikrinimas.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR JUOS ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
1 strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir
ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas.
03 programa. Socialinės apsaugos plėtojimas.
Kėdainių pagalbos šeimai centro 2019 m. metinis veiklos planas (toliau-Planas) nustato
metinius veiklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti. Veiklos plane
laikomasi Kėdainių pagalbos šeimai centro strateginėse kryptyse deklaruotų vertybių, principų,
realizuojant numatytą Centro misiją ir viziją. 2019 m. veiklos panas sudarytas siekiant suderinti
bendruomenės interesus, įgalinti visus bendruomenė narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos
veiksmingumo ir nukreipti bendruomenės narių veiklą tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
Kėdainių pagalbos šeimai centras teikia:
1. Centre globojamam (rūpinamam) vaikui, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa
(rūpyba), ir budinčio globotojo šeimoje paslaugas gaunančiam vaikui globos (rūpybos),
ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kol bus išspręstas jų
grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas;
2. socialinės priežiūros paslaugas ir laikiną apgyvendinimą motinoms ir vaikams laikino
apgyvendinimo centre motinoms ir vaikams;
3. dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikų dienos centre;
4. vykdo įvadinius ir tęstinius globėjų (rūpintojų) mokymus, konsultavimą pagal Bendrą
globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą. Veiklą vykdo atestuoti socialiniai darbuotojai;
5. teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms;
6. koordinuoja socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimą ir teikia metodinę
pagalbą socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis Kėdainių rajono kaimiškosiose
seniūnijose;
7. teikia globos centro paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
8. teikia atvejo vadybos paslaugas šeimoms teisės aktų nustatyta tvarka;
9. organizuoja ir koordinuoja kompleksinių paslaugų šeimai teikimą.
Žmogiškieji ištekliai ir jų valdymas.
2018 m. sausio 1-2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu darbuotojų skaičius pakito nuo 73 iki
78. 2018 m. sausio 1-2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, atsiradus naujoms veiklos sritims,
išsiplėtus įstaigos funkcijoms, įstaigos etatų skaičius padidėjo nuo 60,96 iki 73,76.
2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis: administracija – 5,75 etato, ūkinio personalo – 3,5
etato, socialinę globą teikiančių darbuotojų iš viso 35,96 etato (iš jų 12,46 etato soc. darbuotojo, 1
etatas soc. pedagogo, 0,5 etato dietisto, 0,75 etato psichologo, 21 etatas socialinio darbuotojo
padėjėjo, 0,25 etato neformaliojo ugdymo pedagogo, iš jų bendruomeniniuose vaikų globos
namuose dirba 6 etatai – 2 etatai socialinio darbuotojo ir 4 etatai socialinio darbuotojo padėjėjo),
Globos centro specialistų – 7 etatai, atvejo vadybininkų – 6,5 etato, socialinių darbuotojų (darbui
su šeimomis) – 7 etatai, socialinių darbuotojų padėjėjų LAN- 4 etatai, vaikų dienos centro
specialistų – 1 etatas, kitų specialistų – 2,75 etato. Iš viso 73,46 etato. Įgyvendinant projektą
„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“, įstaigoje dirba
bendruomeninių šeimos namų koordinatoriaus, 1etatas.
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Visiems darbuotojams buvo sudarytos sąlygos
periodiškai tobulinti kvalifikaciją. 86,6 % darbuotojų kvalifikaciją tobulino, 18 procentų netobulino

dėl objektyvių priežasčių. Iš viso darbuotojai išklausė 2431 valandas mokymų. Vadovas
mokymuose dalyvavo 48 valandas, direktoriaus pavaduotojas soc. reikalams išklausė 48 mokymų
valandas.
Finansinių išteklių valdymas.
Biudžetinės įstaigos išlaidos per 2018 metus. Savivaldybės biudžeto lėšos
Eil.
Išlaidų pavadinimas
Patvirtintas
Gauti
Kasinės išlaidos
Nr.
planas (tūkst.)
asignavimai
(tūkst.)
(tūkst.)
1.
Darbo užmokestis
379,5
379,5
379,5
2.
Socialinio draudimo įmokos
116,2
116,2
116,2
3.
Mityba
0
0
0
4.
Medikamentai
0,3
0,3
0,3
5.
Ryšių paslaugos
1,4
1,4
1,4
6.
Komunalinės paslaugos
30,3
30,3
30,3
7.
Spaudiniai
0
0
0
8.
Ūkinis inventorius
15,2
15,2
15,2
9.
Kvalifikacijos kėlimas
1,6
1,6
1,6
10.
Kitos paslaugos
23,8
20,4
20,4
11.
Ilgalaikio turto įsigijimas
11,1
11,1
11,1
12.
Transporto išlaidos
4,6
4,6
4,6
13.
Komandiruotės
0
0
0
14.
Darbdavių socialinė parama
1,5
1,5
1,5
pinigais
15.
Materialiojo turto
remonto
19,6
19,6
19,6
išlaidos
16.
Apranga ir patalynė
0
0
0
17.
Informacinių technologijų
3,0
3,0
3,0
išlaidos
VISO:
608,1
604,7
604,7
Biudžeto išlaidų sąmata 2018 metais įvykdyta 99,4 %. Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos sudarė 81,5 %, komunalinių paslaugų sąnaudos 5,0 %, kitoms prekėms ir
paslaugoms 13,5% biudžeto išlaidų sąmatos. Visos lėšos panaudotos tikslingai ir racionaliai.
3,4 tūkst. Eur liko nepanaudota palydimosios globos paslaugai. Jie bus pridėti prie 2019 m
biudžeto tai pačiai paslaugai vykdyti.
Biudžetinės įstaigos gautų tikslinių lėšų išlaidos per 2018 metus
Eil.
Lėšų šaltiniai
Gauta
(tūkst. Išlaidos(tūkst. Eur.)
Nr.
Eur.)
1.
Valstybės biudžeto lėšos
134,2
134,2
2.
Savivaldybės biudžeto lėšos (įstaigos
609,7
609,7
pagrindinei veiklai ir kompensuojamoms
kelionės išlaidoms)
3.
Kiti šaltiniai (alimentai)
12,9
12,9
4.
Kiti šaltiniai (parama/labdara)
1,4
1,4
5.
Kiti šaltiniai (globos išmoka)
80,5
80,5
VISO:
838,7
838,7
Iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo įsigyta ilgalaikio turto už 11,1 tūkst.Eur (lengvasis
automobilis OPEL CORSA.) Iš savivaldybės biudžeto lėšų pirktas turtas ir inventorius už 15,2
tūkst.Eur.

Įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas.
2018 metais plėtotas bendradarbiavimas su institucijomis, plėtojama jau užmegzta
partnerystė, pasirašytos 9 bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais. Iš jų pasirašytos 4
sutartys su kitų savivaldybių įstaigomis, fondais: pasirašyta sutartis su „Žiburio“ labdaros ir
paramos fondu, dėl savanoriškos veiklos ir emocinio palaikymo Kėdainių pagalbos šeimai centro
ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie hospitalizuojami Vilniaus ir Kauno vaikų ligoninėse;
pasirašyta sutartis su Kauno Vyriausiuoju policijos komisariatu, vaikų užimtumo stiprinimui;
sutartys su Raseinių pagalbos šeimai namais ir Prienų r. Jiezno paramos šeimai centru.
Įstaigos problemos ir jų sprendimas. 2018 m. lapkričio 20 d. Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos įvertino įstaigos atitiktį Lietuvos higienos
normai HN 124:2014, „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.
Pažeidimų nenustatyta.
Centro šeimynose gyvenančių vaikų skaičius neatitinka teisės aktų reikalavimų. Atsiras
galimybė šią problemą dalinai išspręsti, įkūrus daugiau bendruomeninių vaikų globos namų
padalinių, ir perkėlus ten gyventi vaikus.
Socialinės globos paslaugas teikiančių socialinių darbuotojų atlyginimai žymiai mažesni, nei
socialinių darbuotojų, teikiančių paslaugas šeimoms, kurių atlyginimai mokami iš Valstybės
biudžeto lėšų. Bus ieškoma galimybių atlyginimų suvienodinimui.
Reikalinga sutvarkyti garažo stogą ir sutvarkyti įstaigos teritorijoje esančius nesaugia danga
padengtus takelius. Siekiant apsaugoti turtą, reikalinga papildomai įdiegti signalizaciją Globos
centro, bendruomeninių šeimos namų patalpose. Įstaigoje reikalinga įrengti dar 4 vaizdo stebėjimo
kameras, žmonių ir turto apsaugai. Šios problemos bus sprendžiamos kreipiantis į savivaldybę dėl
asignavimų skyrimo.
Siekiant globojamų vaikų užimtumo kokybės, bus rengiami projektai, pasitelkiami rėmėjai.
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (03)
Programa tęstinė.
Informacija apie globojamus (rūpinamus) vaikus, 2018 m. gruodžio 31 d. duomenys.
Našlaičiai
IŠ VISO
48

7

Visiški
našlaičiai (mirę
abu tėvai)
1

Nustatyta
laikinoji globa

Nustatyta
nuolatinė globa

Nustatytas
neįgalumas

13

35

5

Nustatyti emocijų
ir elgesio
sutrikimai
6

Informacija apie vaikų judėjimą 2018 metais.
ATVYKO PER 2018 m.
17 vaikų
Iš globėjų
Iš kt. globos
Iš tėvų šeimos
šeimos
įstaigos

3

1

13

Pas tėvus

6

IŠVYKO PER 2018 m.
19 vaikų
Nustatyta
Gyventi
globa
savarankiškai,
šeimoje
sulaukus
pilnametystės
1
11

Nustatyta globa
kitoje globos
įstaigoje
1

Informacija apie globojamus vaikus (lytis ir amžius)
Amžius
Berniukai
Mergaitės

1-6 metai
5
1

7-12 metų
5
10

13-14 metų
7
5

15-17 metų
8
7

Iš viso:
25
23

Informacija apie atvejo vadybos funkcijos vykdymą 2018 metais
Šeimų, kurioms
taikoma atvejo
vadyba, skaičius, iš
viso

Šeimų, kuriose nustatytas I
grėsmės lygis vaikui, skaičius

Šeimų, kuriose nustatytas II
grėsmės lygis vaikui, skaičius

Šeimų, kuriose
nenustatytas grėsmės
lygis vaikui, skaičius

347

36

22

289

Suteiktos paslaugos Globos centre per 2018 metus.
Bendras šeimų,
kurioms
teikiamos
globos centro
paslaugos,
skaičius

Šeimų, kurioms
globos
koordinatoriaus
paslaugas teikia
globos
koordinatoriai
GIMK
specialistai,
skaičius

Šeimų,
kurioms
globos
koordinatoriau
s paslaugas
teikia globos
koordinatoriai

Šeimų,
kurioms
atliktas
įvertinimas
dėl vaiko
svečiavimosi,
skaičius

Šeimų, kurioms
suteiktos GIMK
specialistų
konsultacijos,
skaičius

Įvadinių
GIMK
mokymų
paslaugą
gavusių
šeimų
skaičius

Savipagalbo
s grupių
globėjams
skaičius

46

20

26

6

219

7 šeimos

2

2018 m. GIMK įvadiniuose mokymuose dalyvavo 7 šeimos, 6 šeimos mokymus baigė, 1
šeima mokymų nebaigė, 2 šeimos atsisakė GIMK išvados. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai
suteikė 230 konsultacijų ir 163 informavimo paslaugas. Sudaryta dvi tęstinių mokymų grupės
esamiems ir budintiems globėjams, joje dalyvavo 13 šeimų.
Informacija apie laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams klientų skaičiaus kitimą per
2018 metus
Atvyko per
2018 m.

Išvyko per 2018
m.

Motinų

Vaikų

Motinų

Vaikų

19

24

16

24

Paslaugų gavėjų skaičius
2018 m. gruodžio 31 d.
duomenimis/iš viso paslaugą
gavo per 2018 metus
Motinos
Vaikai
26

Patekimo į namus priežastys
Smurtas
Socialinių
Kitos
šeimoje
įgūdžių stoka
priežastys
_

24

2 (dėl ligos)

35

Įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“
Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-16-0001, finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros. Įkurti
Bendruomeniniai šeimos namai, dirba bendruomeninių šeimos namų koordinatorius. 2018 m. kovo
1 – gruodžio 31 d. į projekto veiklas įsitraukė 332 dalyviai (planuota 400 dalyvių per ketverius
metus) iš visos Kėdainių rajono savivaldybės.
Įgyvendinant Savivaldybės 2019-2021 strateginio veiklos plano 03 programą „Socialinės apsaugos
plėtojimas Kėdainių pagalbos šeimai centras, įvykdydamas savo veiklą, siekia šių tikslų:
1. 01 tikslo „Organizuoti ir užtikrinti socialinę paramą“ 01 uždavinio „Organizuoti Lietuvos
Respublikos teisės aktuose numatytos paramos bei paslaugų asmenims ir šeimoms teikimą“
priemonę:
04 Teikti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms:
1) Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas pagalbos stokojančioms šeimoms Kėdainių
mieste (120 šeimų);
2) Teikti atvejo vadybos paslaugas Kėdainių r. savivaldybėje ( 350 šeimų)
3) Teikti paslaugas Kėdainių pagalbos šeimai centro laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir
vaikams ( 30 šeimų)
4) Teikti vaikų dienos centro paslaugas vaikams ( 30 vaikų) .

2. 02 tikslo „Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą“ 01 uždavinio „Užtikrinti socialines
paslaugas teikiančių įstaigų veiklą ir socialinių paslaugų teikimą“ priemonę:
03 Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą Kėdainių pagalbos šeimai centre:
1) Teikti socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams institucijoje ir
bendruomeniniuose vaikų globos namuose (36 vaikai);
2) Teikti Globos centro paslaugas Kėdainių r. savivaldybėje (250 vaikų);
3) Organizuoti budinčio globotojo paslaugas ( 10-čiai vaikų);
4) Vykdyti kompleksinių paslaugų šeimai projektą ( įtraukta 100 dalyvių);
5) Koordinuoti paslaugų šeimoms teikimą ir teikti metodinę pagalbą socialiniams darbuotojams,
dirbantiems su šeimomis Kėdainių r. savivaldybės kaimiškosiose seniūnijose ( 10 seniūnijų).
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Užtikrintas kokybiškų socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams, socialinių ir
kompleksinių paslaugų šeimoms, auginančioms ir globojančioms vaikus, teikimas Kėdainių
pagalbos šeimai centre.
Įstaiga, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi LR Konstitucija, LR vyriausybės, LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, LR Socialines paslaugas reglamentuojančiais įstatymais,
Kėdainių r. savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei Kėdainių pagalbos šeimai
centro nuostatais.

PRITARTA Kėdainių pagalbos šeimai centro visuotinio susirinkimo 2019 m. sausio 30 d. metu,
protokolo Nr. 1.
Planą parengė Kėdainių pagalbos šeimai centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V137, „Dėl darbo grupės 2019 metų veiklos planui parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė.

