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                     PRITARTA     

                                                                                   Kėdainių rajono savivaldybės tarybos                                                                                                         

                                                                            2022 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. TS-109 
 

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Įstaigos pristatymas: Kėdainių pagalbos šeimai centras, toliau tekste – Centras. Įmonės kodas 

191017583, Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177, 8 (347) 5 55 31, interneto svetainės adresas  

www.kedainiupsc.lt. Įstaiga turi licenciją, Nr. L000000897, licencijos rūšis – Institucinė socialinė globa 

(ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną. Licencija išduota 2020 

m. gruodžio 14 d., patikslinta 2021 m. sausio 15 d., pakeista 2022 m. sausio 26 d.  

Veiklos rūšys:  kita stacionarinė globos veikla (kodas 87.90) kita, nesusijusi su apgyvendinimu, 

socialinio darbo veikla (kodas 88.9).  

Įstaigos vadovas: Sandra Sagatienė.  

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Socialinės globos paslaugos vaikams, likusiems be tėvų globos institucijoje ir bendruomeniniuose 

vaikų globos namuose, palydimoji globa. Tikslas: užtikrinti socialinės globos paslaugas likusiems be 

tėvų globos vaikams, teikti palydimosios globos paslaugas institucijoje užaugusiems jaunuoliams.  

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis įstaigoje  socialinės globos paslaugos likusiems be tėvų globos 

vaikams buvo teikiamos 21 globojamų (rūpinamų)  vaikų nuo 1 iki 18 metų amžiaus. Per 2021 m. 

globojamų vaikų skaičius sumažėjo nuo 24 iki 21.  

Informacija institucinėje globoje esančių apie vaikų judėjimą 2021 metais.  
Iš viso vaikų 

2021-12-31 d. 

duomenimis 

Atvyko per 

2021 m. 

 

Išvyko per 2021 metus:4vaikai 

Išvykimo priežastys: 

Iš viso institucinėje 

globoje globojamų 

vaikų 2021-12-31 

duomenimis/iš jų 

gyvena BVGN 
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21 1 1 - - - - 3 - 21/15 

100 proc. globojamų (rūpinamų) vaikų buvo užtikrinamas sveikatos priežiūros, maitinimo, ugdymo, 

laisvalaikio praleidimo paslaugos. Organizuoti vaikų skiepijimai: Covid – 19 vakcina (19 vaikų); gripo 

vakcina (17 vaikų); kokliušo, difterijos, stabligės vakcina (4 vaikai). Vykdytas vaikų hospitalizavimas 

dėl šių priežasčių: ištyrimui dėl tuberkuliozės ir gydymo (1 vaikas); apsinuodijimas psichotropinėmis 

medžiagomis (1 vaikas). Institucijoje globojami vaikai sistemingai pagal poreikį  buvo konsultuoti 

įvairių medicinos specialistų. Psichiatro konsultacijos suteiktos 8 vaikams, iš kurių 2 vaikai buvo gydomi 

psichiatrijos stacionare. Gydytojo otorinolaringologo konsultacijos suteiktos 6 vaikams; chirurgo-

traumatologo paslaugos suteiktos 7 vaikams; ortopedo-traumatologo paslaugos suteiktos 1 vaikui; 

endokrinologo  paslaugos suteiktos 1 vaikui; gydytojo pulmonologo konsultacijos buvo suteiktos 3 

vaikams; reabilitologo paslaugos suteiktos 3 vaikams; konsultuoti gydytojo oftalmologo 11 vaikų; 

gydytojo ginekologo 2 vaikai; kardiologo  paslaugas gavo 2 vaikai; odontologų konsultacijos – 22 

vaikai; šeimos gydytojo konsultacijas – 23 vaikai. 5 institucijoje globojami vaikai turi nustatytą 

neįgalumo lygį. 7 vaikams nustatyti elgesio ir emocijų sutrikimai. 100 % bendradarbiaujama su visomis 

ugdymo įstaigomis, darbuotojai lankosi klasių susirinkimuose, užtikrina vaikų dalyvavimą renginiuose. 

Pašalintų iš mokyklos nėra, tačiau mokyklos lankymo problemų turi 30 % paauglystės amžiaus vaikų. 

Vaikams sudarytos visos sąlygos lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus, mokyklas. 3 vaikai išvyko 

mokytis profesijos į Kauno miestą. Vaikai lanko neformaliojo ugdymo užsiėmimus mokyklose, kuriose 

http://www.kedainiupsc.lt/
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mokosi. Vasaros metu 15 vaikų stovyklavo įvairiose stovyklose, vyko ilsėtis prie jūros. 12 vaikų vyko į 

10 dienų poilsio stovyklą prie jūros „Žilvitis“, 7 vaikai rugpjūčio mėn. vyko 10 dienų stovyklauti prie 

jūros, 15 vaikų dalyvavo 7 parų vasaros užimtumo turistinėje stovykloje Pikelių kaime. Vaikams per 

2021 metus suorganizuota 32 įvairios išvykos. 30 %. vaikų vasaros atostogas leido paimančių svečiuotis 

asmenų šeimose. Nustatyta mitybos kaina vaikui per dieną sudarė 5 Eur. Maisto produktus planuojasi ir 

perkasi patys. 3 vaikai (paaugliai) maitinasi patys savarankiškai, pervedant jiems maistui skirtas lėšas. 

Nuo 2021 m. sausio 15 d. gauta licencija tretiems bendruomeniniams vaikų globos namams, 

apgyvendinti 5 vaikai. Parengti licencijai gauti 4 bendruomeniniai vaikų globos namai, licencija suteikta 

2022 m. sausio 26 d. 

Palydėjimo paslauga 2021 m. buvo teikiama 17 –kai pilnamečių jaunuolių, užaugusių vaikų globos 

namuose ar globėjų šeimose. 2021 metus: pasirašytos 3 naujos sutartys su jaunuoliais, užaugusiais vaikų 

globos namuose, ir 3 naujos sutartys su jaunuoliais, užaugusiais globėjų šeimose. 2 jaunuoliai nutraukė 

sutartis palydėjimo paslaugai gauti, kadangi išvyko gyventi į užsienį. 1 klientui dėl sutarties sąlygų 

nesilaikymo (nebendradarbiavo visus 2021 metus) sutartis palydėjimo paslaugai gauti buvo nutraukta. 

Globos centro paslaugos. Tikslas: paslaugų globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei 

prieinamumo plėtra. Įgyvendinamas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams)  kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001. 

Išplėstas paslaugas globėjams (įtėviams), šeimynų dalyviams teikiančių specialistų tinklas: nuo 2021 

metais globos centre paslaugas teikia 6 etatai socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus), 1 etatas 

psichologo (globos koordinatoriaus), Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys 

(toliau-VVTAI atestuotas asmuo) (3 etatai). 5 etatai yra išlaikomi projekto lėšomis. Budinčio globotojo 

paslaugas Globos centre globojamiems vaikams ir vaikams kriziniais atvejais 2021 metais teikė 6 

budintys globotojai, kurie savo namuose prižiūrėjo 21 be tėvų globos likusių vaikų, kuriems globa 

nustatyta Globos centre, iš jų 2 vaikams nustatyta nuolatinė globa Globos centre, ir 28 vaikus, kai globa 

nenustatyta (kriziniai atvejai). Per 2021 metus į Budinčio globotojo šeimą atvyko 13 ir išvyko 8 vaikai 

(laikinoji globa). Globos centro paslaugos suteiktos 196 vaikams, netekusiems tėvų globos. Surengta 8 

savitarpio pagalbos grupės globėjams (įtėviams), budintiesiems globotojams, šeimynų dalyviams. 2021 

m. surengtos 6 mokymų grupės pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių ir bendruomeninių 

vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą ( GIMK). Pagrindiniuose 

mokymuose dalyvavo 14 dalyvių, iš jų 5 globėjai, 5 globėjai giminaičiai, 1 budintis globotojas. 

Specializuotuose mokymuose dalyvavo 7 budintys globotojai. Mokymuose pagal Tęstinę programą 

dalyvavo 8 dalyviai, iš jų 6 budintys globotojai, 1 šeimynos dalyvis, 1 globėjas giminaitis. 2021 metais 

paruoštas 1 globėjas,  3 globėjai artimi giminaičiai, 2 budintys globotojai. VVTAI atestuoti asmenys 

suteikė 150 konsultacijų ir 160 informavimo paslaugų. Globos centro VVTAI atestuotas asmuo skaitė 

pranešimą tema "Vaikų, netekusių tėvų globos, adaptacija budinčio globotojo šeimoje“ Respublikinėje 

Globos centrų konferencijoje „Sėkmingos globos link.2021“. Kėdainių rajone visi vaikai, kuriems kilo 

grėsmių, atsidūrė budinčiųjų  globotojų šeimose. LR SADM nuomone, Kėdainių r. savivaldybė šiuo 

aspektu yra viena iš lyderių Lietuvoje.  

Atvejo vadybos ir socialinio darbo su šeimomis paslaugos. Tikslai: organizuoti savalaikį ir kokybišką 

atvejo vadybos procesą, įgalinant šeimas funkcionuoti savarankiškai; teikti socialines paslaugas 

stokojančioms šeimoms užtikrinant vaiko gerovę ir pagalbą šeimai. Atvejo vadybos procesą šeimoms 

taiko 10 atvejo vadybininkų. 2021 m. sausio mėn. atvejo vadybos paslaugos teiktos 375 Kėdainių rajone 

gyvenančioms šeimoms, 2021 m. gruodžio mėn. paslaugos teiktos 354 šeimoms, kuriose auga 694 

vaikai. Iš jų tik atvejo vadybos procesas vykdomas 3 šeimoms, kuriose auga 4 vaikai. Vienas atvejo 

vadybininkas 2021 m. vidutiniškai dirbo su 36 šeimomis, kurioms taikomas atvejo vadybos procesas. 

2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu Kėdainių rajone 138 šeimoms paslaugų teikimas 

buvo nutrauktas, 113 šeimų pradėtas atvejo vadybos procesas ir socialinių paslaugų teikimas. 7 šeimoms 

neterminuotai apribota tėvų valdžia. 2021 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu 14 šeimų atvyko iš 

kitų rajonų, kur jiems jau buvo pradėtas atvejo vadybos procesas. 2021 m. gruodžio 31 d. Kėdainių 

rajone 92 socialines paslaugas gaunančioms šeimoms ribotos socialinės išmokos, iš jų 47 šeimoms 100 

proc., 45 šeimoms išmokos ribotos 45-50 proc. Socialines paslaugas šeimoms teikia 21 socialinis 

darbuotojas darbui su šeimomis. 2021 m. sausio mėn. duomenimis socialinės darbuotojos darbui su 
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šeimomis socialinės priežiūros paslaugas teikė 355 Kėdainių rajono šeimoms, kuriose auga 690 vaikų, 

2021 m. gruodžio mėn. duomenimis socialinės priežiūros paslaugos teikiamos 351 Kėdainių rajono 

šeimai, kuriose auga 690 vaikų. Vienas socialinis darbuotojas 2021 m. vidutiniškai dirbo su 17 šeimų. 

2021 m. teiktos socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas – 10934 kartus; tarpininkavimas ir 

atstovavimas – 3645 kartus; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 6912 kartų; darbinių 

įgūdžių ugdymas – 1532 kartus, asmens higienos ir gyvenamųjų patalpų dezinfekcijos paslaugų 

organizavimas – 18 kartų; finansinio raštingumo gebėjimai formuoti – 2580 kartų; aprūpinimas 

būtiniausiais rūbais ir avalyne – 458 kartus, sociokultūrinės paslaugos – 327 kartus. Suteikta parama 

baldais, buitine technika, namų apyvokos daiktais – 422 kartus; teikta parama maisto produktais, gautais 

labdaros-paramos būdu – 187 kartus. Per 2021 m. iš šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba, paimti 27 

vaikai, (iš jų 2 vaikams taikoma laikina priežiūra tėvų prašymu, nes jie išvykę į užsienį, 3 vaikai buvo 

trumpam paimti pas globėjus mamos ligos atveju). Vaikų paėmimo iš šeimos priežastys: priklausomybė 

(alkoholiui, narkotikams); smurtas prieš vaikus; silpni tėvystės įgūdžiai; įstatyminio atstovo mirtis. 

Laikino apgyvendinimo namai (toliau-LAN). LAN vaikui ir jo tėvams ar kitiems jo atstovams pagal 

įstatymą vaiko laikinoji priežiūra teikta 7 šeimoms. 2021 m. sausio-gruodžio mėn. laikotarpiu į laikino 

apgyvendinimo namus atvyko 24  šeimos  ir 41 vaikas. Išvyko 20 šeimų, ir 33 vaikai. 2021 m. gruodžio 

31 d. duomenimis, laikino apgyvendinimo paslaugą per 2021 metus gavo 44 šeimos, ir 74 vaikai. 

Patekimo į LAN priežastys: smurtas šeimoje (5 šeimos), socialinių įgūdžių stoka (11 šeimų), kitos 

priežastys (13 šeimų (emancipuota-1, grįžo iš reabilitacijos įstaigos-3, alkoholio vartojimas- 9).  

Priklausomybių konsultanto paslauga teikiama nuo 2021 m. gruodžio 14 d. Paslaugos gavėjai  - 

suaugę asmenys, kuriems taikomas atvejo vadybos procesas, teikiamos socialinės paslaugos Kėdainių 

rajone. Priklausomybių konsultavimo paslaugą teikia du konsultantai, 1 etatas. 2021 m. gruodžio 14 d.  – 

2021 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu paslauga suteikta 30 paslaugų gavėjų, 32 kartus. Konsultacijos teiktos 

individualiai, kontaktiniu būdu. 

Vaikų dienos centras (toliau-VDC). 2021 m. Kėdainių pagalbos šeimai centro akredituotą vaikų dienos 

centrą lankė vidutiniškai 25 vaikai. Per metus paslaugos buvo suteiktos 39 vaikams ir 26 šeimoms, 

kuriose auga šie vaikai. Vaikams buvo užtikrintas socialinių įgūdžių ugdymas, atitinkantis vaiko 

individualius poreikius, užimtumo veiklos, įvairios edukacijos, įskaitant maisto gaminimo edukacijas, 

organizuojamos išvykos, aprūpinama priemonėmis veikloms, užimtumui, turtinama vaikų dienos centro 

edukacinės erdvės.  

Kompleksinės paslaugos šeimai Kėdainių rajono savivaldybėje. Tikslas: paslaugų šeimoms 

prieinamumo didinimas užtikrinant vieno langelio principą. 2021 m. sausio 1 – gruodžio 31 d. 

projektinėje veikloje dalyvavo 311 dalyvių. Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. projekte 

dalyvavo iš viso 1238 dalyviai iš visos Kėdainių rajono savivaldybės (iš viso buvo planuota suteikti 

paslaugas 400 dalyvių per ketverius metus). 2021 m. sklaida vykdyta 4 kartus.  

 

III SKYRIUS 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Žmogiškieji ištekliai. 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu darbuotojų skaičius 

nekito: nuo 95 iki 95. Iš viso 90,96 etato. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis: administracija - 5 etatai, 

kiti specialistai  – 3,75 etato, ūkinio personalo – 4,25 etato; socialinę globą teikiančių darbuotojų - 30,96 

etato, Globos centro specialistų – 9 etatai, atvejo vadybininkų – 10 etatų, socialinių darbuotojų (darbui 

su šeimomis) – 21 etatas, socialinių darbuotojų padėjėjų laikino apgyvendinimo namuose – 5 etatai, 

vaikų dienos centro specialistų – 1 etatas. Įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai 

teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“, įstaigoje dirba bendruomeninių šeimos namų koordinatoriaus, 

1etatas. Įstaigoje suformuota optimali personalo struktūra, leidžianti užtikrinti socialinių paslaugų 

kokybę visose įstaigai pavestose srityse, siekiant įstaigos veiklos tikslų. 2021 metais 100 % darbuotojų 

tobulino darbuotojų kvalifikaciją, išklausė 5815 mokymų valandas. Visiems darbuotojams, buvo 

sudarytos sąlygos tobulėti. Tobulinant darbuotojų kvalifikaciją, skirtas ypatingas dėmesys jų 

psichosocialinių darbo sąlygų gerinimo, mobingo darbe, perdegimo prevencijai. Atliktas darbuotojų 

saugos ir sveikatos situacijos įstaigoje tyrimas, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, didintos 
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darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijos. Sistemingai organizuojami darbuotojų susirinkimai, 

pasitarimai, metodiniai pasitarimai, intervizijos, supervizijos socialiniams darbuotojams, organizuojami 

operatyviniai pasitarimai einamaisiais klausimais. Darbuotojai skatinami ir motyvuojami nustatant 

kintamąsias dalis metinių vertinimų metu, esant galimybei, už darbo rezultatus mokamos premijos, 

darbuotojai pagerbiami profesinių švenčių, jubiliejų progomis, organizuojamos išvykos, įteikiamos 

padėkos už puikiai atliekamas pareigas. 

IV SKYRIUS 

 FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Biudžetinės įstaigos išlaidos per 2021 metus. Savivaldybės biudžeto lėšos  
Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtintas 

planas 

(tūkst.) 

Gauti 

asignavimai 

(tūkst.) 

Kasinės 

išlaidos 

(tūkst.) 

Įvykdymas, 

proc. 

1. Darbo užmokestis 808200 808200 808200 100 

2. Socialinio draudimo įmokos 12700 12700 12700 100 

3. Mitybos išlaidos 4600 4600 4600 100 

4. Kvalifikacijos kėlimas 2300 2313 2313 100 

5. Medikamentai 1900 1881 1881 100 

6. Ryšių paslaugos 2600 2591 2591 100 

7. Komunalinės paslaugos 30600 30588 30588 100 

8. Transporto išlaidos 41900 41900 41900 100 

9. Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 0 0 0 0 

10. Informacinių technologijų išlaidos 6100 6124 6124 100 

11. Materialiojo turto  remonto išlaidos 4000 4004 4003 100 

12. Kitos prekės ir paslaugos 115600 96547 96547 83,52 

13. Transporto priemonių įsigijimas 0 0 0 0 

14. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 0 0 0 0 

15. Kompiuterinės programinės įrangos ir licencijų 

įsigijimo išlaidos 

0 0 0 0 

16. Darbdavių socialinė parama pinigais 4200 4200 4200 100 

 IŠ VISO: 1 034 700 1 015 648 1 015 648 98,16 % 

Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmata 2021 metais  įvykdyta 98,16 %. Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudos sudarė 79,33 %, komunalinių paslaugų sąnaudos 2,96 %, kitoms prekėms 

ir paslaugoms-9,33 % biudžeto išlaidų sąmatos. Visos lėšos panaudotos tikslingai ir racionaliai. 

Neatsiradus planuotam skaičiui vaikų budinčiųjų globotojų šeimose, liko nepanaudotos šiai paslaugai 

skirtos lėšos, kurios bus perkeliamos į 2022 metų biudžetą. Globos išmokų gauta 47,8 tūkst. Eur. Šių 

lėšų panaudojimas: vaikų maitinimui, maistpinigių išmokėjimui globėjams (43,3 %), medikamentų, 

vaistų įsigijimui (6,85 %) kitoms prekėms ir paslaugoms (15,5 %), tai kišenpinigių išmokėjimui, 

paslaugoms už ugdymą darželiuose, vaikų gyvybės draudimo įmokoms. Pašalpų gavėjams – 34,37 % 

,tai globos išmoka ir tikslinis priedas budintiems globotojams. Alimentų už vaikų išlaikymą metų 

pradžioje likutis sudarė 354,83 Eur. Surinkta per 2021 metus ir pervesta į Kėdainių savivaldybės 

biudžetą 6441,49 Eur. Susigrąžinta ir panaudota 6796,32 tūkst. Eur, pervedant į banko sąskaitas 

šeimynoms, maisto produktų pirkimui,  maistpinigių išmokėjimui globėjams (5,8 tūkst. Eur), 

medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimui (0,2 tūkst. Eur), prekėms, paslaugoms (0,9 tūkst. Eur). 

Šių lėšų metų pabaigoje likučio nebuvo. Visos gautos lėšos panaudotos vaikų išlaikymui. 

Biudžetinės įstaigos gautų tikslinių lėšų išlaidos per 2021 metus  
Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltiniai Gauta 

(tūkst. Eur.) 

Išlaidos 

(tūkst. Eur.) 

1. 1.1.Valstybės biudžeto lėšos (142) 681700 681700 

1.2.Dotacija pagal LRV nutarimus (144) SD atlyginimams 27460,04 27460,04 

1.3.Dotacija pagal LRV nutarimus (144) Soc. paslaugų šakos kolektyvinės sutarties 

įsipareigojimams 

850 850 

1.4.VDC veiklai VB 7200 7200 

2. 2.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (įstaigos pagrindinei  veiklai ir kompensuojamoms 

kelionės išlaidoms) 

77,70 

 

77,70 

 

2.2. Vaikų dienos centro veiklai  7755,00 7755,00 
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2.3. Neįgalumo šalpos išmokos 184,05 184,05 

3. Kiti šaltiniai (alimentai) 6796,32 6796,32 

4. Kiti šaltiniai (parama/labdara) 4960,33 6101,77 

5. Kiti šaltiniai (globos išmoka) 39263,21 39263,21 

6. Kiti šaltiniai (tikslinis globos išmokos priedas) 8562,63 8562,63 

7. Kiti šaltiniai (vaiko pinigai) 0 0 

8. VVTAĮT prie SADM projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų 

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

81750,36 81750,36 

9. ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų 

šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“ 

19595,67 19595,67 

IŠ VISO: 886155,31 887296,75 

Centro įsiskolinimai. Bendra įsiskolinimų suma 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 19,2 tūkst. Eur. Tai 

skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas. Iš jų: budintiems globėjams už 12 mėnesio paslaugą 11,8 tūkst. 

Eur. Įsiskolinta už einamąjį 2021 m. gruodžio mėn., kadangi sąskaitos gaunamos už gruodžio mėn. tik 

kitų metų sausio mėnesį.  

Parama. Paramos lėšos pinigais yra kaupiamos Centro paramos lėšų sąskaitoje. 2021 m. sausio 1 d. jos 

sudarė   

4688,20 Eur. Per metus piniginės įplaukos sudarė 4960,33 Eur, išlaidos sudarė 6101,77 Eur. 2021 m. 

gruodžio 31 d. duomenimis, likutis paramos lėšų sąskaitoje sudarė 4146,76 Eur.  

Informacija apie paramos gavimą per 2021 metus  
Piniginė parama (įskaitant      

2 % GPM paramą) 

Maisto 

produktai 

Menkavertis 

turtas, 

Akiniai  

Atsargos, covid-19 buitinės 

chemijos priemonės, higienos 

prekės 

Iš viso gauta paramos, 

tūkst. Eur 

4960,33 17356,03 2789,38 478,90 25584,64 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS 

 

Plėtojant bendradarbiavimą socialinių paslaugų teikimo procese, 2021 m. pasirašyta 14 

bendradarbiavimo sutarčių ir 3 paramos teikimo sutartys. Su socialiniais partneriais, su kuriais jau buvo 

užmegzti ryšiai, vyksta bendradarbiavimas. Vykdomi projektai: „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, 

paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“; ES struktūrinių 

fondų bendrai finansuojamas projektas Nr.08.4.1-ESFA-V-16-0001 „Kompleksinių paslaugų šeimai 

teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“. Įsitraukta į VšĮ „Meda Project“ Kompleksinių paslaugų 

teikimo nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimų nariams projektą, VšĮ „Vaikų svajonės“ 

projektą, VšĮ „Vilties liepsna“ labdaros fondo projektą (vaikų aprūpinimas akiniais), Tarptautinio 

Rotaract Klubo projektą „Pirmoji kuprinė“.  

 

VI SKYRIUS 

 ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 

 

Karantino sąlygotas budinčiųjų globotojų tinklo plėtros poreikis įvykdytas, visiškai užtikrintas 

vaikų nepatekimas į institucinę globą. 2021 m. rugsėjo mėn. tikrinta Globos centro veikla, trūkumų 

nenustatyta, rekomendacijos po patikrinimo įgyvendintos 100 %. 2021 m. gruodžio mėn. įvykdyta 4 

paslaugų akreditacija.  

 

 

 


