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PATVIRTINTA 

Kėdainių pagalbos šeimai centro direktoriaus  

2021 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-63 

 

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS 

(savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

 

2021 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.kedainiupsc.lt. Bendruomeniniai vaikų globos namai 

veikia adresais Respublikos g. 46-75, Kėdainiai, Respublikos 34-7, 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. 

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.    

Kėdainių pagalbos šeimai centro veikla 2020 m. buvo vykdoma vadovaujantis įstaigos 2020-

2022 metų strateginiu veiklos planu bei 2020 m. metiniu veiklos planu. 

Rengdama 2021 m. veiklos planą, Kėdainių pagalbos šeimai centro bendruomenė vadovavosi 

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Kėdainių r. savivaldybės 2021-2023 metų 

strateginiu veiklos planu, Kėdainių r. savivaldybės Socialinių paslaugų planu, Kėdainių pagalbos 

šeimai centro 2020-2022 strateginiu planu, Kėdainių pagalbos šeimai centro nuostatais, kitais 

socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais.  

Įstaigos metinis planas – Savivaldybės 2021-2023 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 2021 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. 

http://www.kedainiupsc.lt/
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03 programa. Socialinės apsaugos plėtojimas.  

Kėdainių pagalbos šeimai centro 2021 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. 2021 m. veiklos planas sudarytas siekiant suderinti 

bendruomenės interesus, įgalinti visus bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos 

veiksmingumo ir nukreipti bendruomenės narių veiklą tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.  

Kėdainių pagalbos šeimai centras vykdo veiklą šiose srityse: 

1. teikia 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. teikia socialinės priežiūros paslaugas ir laikiną apgyvendinimą laikino apgyvendinimo 

centre;  

3. teikia 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; 

5. koordinuoja ir teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms; 

6. teikia globos centro paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka; 

7. teikia atvejo vadybos paslaugas šeimoms teisės aktų nustatyta tvarka; 

8. organizuoja ir koordinuoja kompleksinių paslaugų šeimai teikimą; 

9. teikia palydimosios globos paslaugas institucijoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams 

nuo 16 metų amžiaus ir suaugusiems asmenims nuo 18 iki 24 metų, kuriems iki 18 metų buvo 

nustatyta globa (rūpyba) vaikų globos institucijoje;  

Žmogiškieji ištekliai ir jų valdymas. 

2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu darbuotojų skaičius nekito: nuo 95 

iki 95. Iš viso 90,96 etato. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis: administracija - 5 etatai, kiti 

specialistai  – 3,75 etato, ūkinio personalo – 3,25 etato; socialinę globą teikiančių darbuotojų - 33,96 

etato (bendras skaičius su vyr. socialine darbuotoja, psichologu, maisto organizavimo ir higienos 

priežiūros specialistu), 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. 84,5 % tobulino darbuotojų kvalifikaciją,  išklausė 6253 mokymų 

valandas. 

Finansinių išteklių valdymas.  

Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmata 2020 metais  įvykdyta 95,2 %.  Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudos sudarė 70,9 %, komunalinių paslaugų sąnaudos 2,8 %, kitoms prekėms 

ir paslaugoms  15,1% biudžeto išlaidų sąmatos. Visos lėšos panaudotos tikslingai ir racionaliai. 

Neatsiradus planuotam skaičiui budinčiųjų globotojų , liko nepanaudotos šiai paslaugai skirtos lėšos, 

kurios bus perkeliamos į 2021 metų biudžetą. Globos išmokos naudojamos: vaikų maitinimui, 

maistpinigiai globėjams (45,3 proc.), aprangos ir patalynės (4,6 proc.), medikamentų, vaistų 

įsigijimui (5,2 proc.), įvairioms prekėms vaikams (6,4 proc.), kurui (0,3proc.), informacinių 

technologijų ir paslaugų įsigijimui (0,2 proc.), kitoms prekėms ir paslaugoms (13,9 proc.), 

kišenpinigių mokėjimui, paslaugoms už ugdymą darželiuose, vaikų gyvybės draudimo įmokoms. 

Pašalpų gavėjai (Budintys globotojai) - 24,1 proc.). Alimentų už vaikų išlaikymą metų pradžioje 
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likutis sudarė 354,83 Eur. Surinkta per 2020 metus  ir pervesta į Kėdainių savivaldybės biudžetą 

9926,10 Eur. Susigrąžinta ir panaudota 9926,10 tūkst. Eur, apmokant už maisto produktus, 

sunaudotus vaikų maitinimui, maistpinigių išmokėjimui globėjams (3,4 tūkst. Eur), transporto 

išlaidoms, kurui (0,3 tūkst. Eur.), vaikų aprangai, avalynei (0,1 tūkst. Eur),medikamentų ir 

medicininių paslaugų įsigijimui (0,2 tūkst.Eur), prekėms, paslaugoms (5,9 tūkst. Eur). Visos gautos 

lėšos panaudotos vaikų išlaikymui. Likutis nepanaudotų lėšų 2021 metams sudaro 354,83 Eur, 

kadangi alimentai buvo gauti 2020 m. gruodžio mėnesio pabaigoje.  Šios lėšos bus naudojamos 2021 

metais vaikų poreikiams. 

Biudžetinės įstaigos išlaidos per 2020 metus. Savivaldybės biudžeto lėšos  

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtintas 

planas 

(tūkst.) 

Gauti 

asignavimai 

(tūkst.) 

Kasinės 

išlaidos (tūkst.) 

Įvykdymas, 

proc. 

1. Darbo užmokestis 666,2 666,2 666,2 100 

2. Socialinio draudimo įmokos 10,8 10,8 10,8 100 

3. Mitybos išlaidos 15,3 15,3 15,3 100 

4. Kvalifikacijos kėlimas 2,2 2,1 2,1 95,5 

5. Medikamentai 1,4 1,4 1,4 100 

6. Ryšių paslaugos 2,2 2,2 2,2 100 

7. Komunalinės paslaugos 27,1 27,1 27,1 100 

8. Transporto išlaidos 40,8 40,8 40,8 100 

9. Aprangos ir patalynės įsigijimo 

išlaidos 

0,2 0,1 0,1 50 

10. Informacinių technologijų išlaidos 7,2 7,2 7,2 100 

11. Materialiojo turto  remonto išlaidos 4,4 4,4 4,4 100 

12. Kitos prekės ir paslaugos 144,3 98,9 98,9 68,5 

13. Transporto priemonių įsigijimas 17,9 17,9 1,9 100 

14. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo 

išlaidos 

10,0 10,0 10,0 100 

15. Kompiuterinės programinės įrangos ir 

licencijų įsigijimo išlaidos 

1,1 1,1 1,1 100 

16. Darbdavių socialinė parama pinigais 4,1 4,1 4,1 100 

 VISO: 955,2 909,6 909,6  

Biudžetinės įstaigos gautų tikslinių lėšų išlaidos per 2020 metus  
Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltiniai Gauta 

(tūkst. Eur.) 
Išlaidos 

(tūkst. 

Eur.) 
1. Valstybės biudžeto lėšos (142l) 

Dotacija pagal LRV nutarimus (144 L) Covid-19 premijos 

592,7 

15,7 
540,5 

15,7 
2. Savivaldybės biudžeto lėšos (įstaigos pagrindinei  veiklai ir 

kompensuojamoms kelionės išlaidoms) 

0,5 0,5 

3. Kiti šaltiniai (alimentai) 9,9 9,9 
4. Kiti šaltiniai (parama/labdara) 3,2 2,5 
5. Kiti šaltiniai (globos išmoka) 58,1 58,1 
6. Kiti šaltiniai (tikslinis globos išmokos priedas) 15,3 15,3 
7. Kiti šaltiniai (vaiko pinigai) 0 0 
8. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM 

projektas „Šeimos modelio bendruomeninių globos namų paslauga 

vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Kauno regione“ 

14,6 14,6 

9. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, 

projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 

08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“. 

65,2 65,2 

10. ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr.08.4.1-ESFA-

V-16-0001 „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono 

savivaldybėje 

16,6 16,6 

VISO: 791,8 738,9 
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            Centro įsiskolinimai. Bendra įsiskolinimų suma Socialinio draudimo fondui -8853,63 Eur, 

darbuotojams – 24031,66 Eur,  GPM mokestis 6426,62 Eur. Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas 

– 4633,01 Eur. Įsiskolinta už einamąjį 2020 m. gruodžio mėn., kadangi sąskaitos gaunamos už 

gruodžio mėn. tik kitų metų sausio mėnesį. 

             Parama. Paramos lėšos pinigais yra kaupiamos Centro paramos lėšų sąskaitoje. 2020 m. 

sausio 1 d. jos sudarė  3 948,04 EUR. Per metus piniginės įplaukos sudarė 3225,94  Eur, išlaidos 

sudarė 2 485,78  Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, likutis paramos lėšų sąskaitoje sudarė  

4 688,20 EUR Eur.  

Informacija apie paramos gavimą per 2020 metus  

Piniginė parama 

(įskaitant 1,2 % GPM 

paramą) 

Maisto 

produkt

ai 

Rūbai, 

avalynė 

kitos prekės, 

menkavertis turtas 

Iš viso gauta paramos, 

tūkst. Eur 

3225,94 16812,

14 

9,40 1030,54 21078,02 

            Projektinė veikla.  

2020 metais parengti ir gautas finansavimas 12-ai trumpalaikių projektų, kurių metu pritraukta 14920 

Eur. Iš šios sumos įsisavinta 10789,00 Eur. 4131 Eur buvo grąžinti, nes dėl COVID -19 sukeltos 

pandemijos sąlygoto karantino veiklų nebuvo galima įgyvendinti. Centre vykdomi 3 tęstiniai 

projektai, finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis.  

 

Įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas.  

Plėtojant bendradarbiavimą socialinių paslaugų teikimo procese, 2020 m. pasirašytos 4 

bendradarbiavimo sutartys vykdant projektines veiklas, gerinant paslaugų kokybę. Su socialiniais 

partneriais, su kuriais jau buvo užmegzti ryšiai,  toliau plėtojami ryšiai. 

 

Įstaigos problemos ir jų sprendimas. 2020 metais bendruomeninių vaikų globos namų 

tinklas buvo išplėstas, įrengti ir gauta licencija 1 bendruomeniniams vaikų globos namams, įrengti 

dar vieni bendruomeniniai vaikų globos namai ir pateikti dokumentai licencijai gauti. Karantino 

sąlygotas budinčiųjų globotojų tinklo plėtros poreikis įvykdytas, tinklas išplėstas iki 8 budinčiųjų 

globotojų, ir užtikrintas vaikų nepatekimas į institucinę globą. 2020 m. liepos mėn. tikrinta gaisrinės 

saugos būklė, trūkumų nenustatyta. 2020 m. rugsėjo mėn. tikrinta Globos centro veikla, esminių 

trūkumų nenustatyta, rekomendacijos po patikrinimo įgyvendintos 100 %. Gerinant darbuotojų darbo 

sąlygas ir klientų gyvenimo sąlygas, įstaigoje ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose įrengti 13 

kondicionierių. Atnaujinta prasta kiemo takelių danga, išklota trinkelėmis. Dėl COVID situacijos, 

siekdama užtikrinti asmens apsaugos priemonių rezervą, įstaiga patyrė nenumatytų išlaidų, tačiau 

visiškai užtikrino darbuotojų ir klientų saugumą, suvaldyta situacija karantinų metu. 
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SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (03) 

 

Programa tęstinė. 

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

vaikų globos namuose, palydimoji globa. 

Informacija institucinėje globoje esančių apie vaikų judėjimą 2020 metais.  

Iš viso 

vaikų 

2019-12-

31 d. 

duomenim

is 

Atvyk

o per 

2020 

m. 

 

Išvyko per 2020 metus: 7 vaikai 

Išvykimo priežastys: 

Iš viso 

institucinėje 

globoje 

globojamų vaikų 

2020-12-31 

duomenimis/iš 

jų gyvena 

BVGN 
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30 1 - 2 2 - - 3 - 24/10 

 

Per 2020 m. institucijoje ir bendruomeniniuose globos namuose globojamų vaikų skaičius sumažėjo 

nuo 30 iki 24. 

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

laisvalaikio praleidimo paslaugos. Organizuoti vaikų skiepijimai: gripo vakcina ( 25  vaikai); erkinio 

encefalito vakcina (27 vaikai); kokliušo, difterijos, stabligės vakcina (1 vaikas). Vykdytas 

institucijoje globojamų vaikų hospitalizavimas dėl šių priežasčių: ištyrimui dėl tuberkuliozės ir 

gydymo (4 vaikai); apsinuodijimas psichotropinėmis medžiagomis (4 vaikai). Institucijoje globojami 

vaikai sistemingai pagal poreikį  buvo konsultuoti įvairių medicinos specialistų. Psichiatro 

konsultacijas gavo 20 vaikų per metus. Iš jų 3 vaikai buvo gydomi psichiatrijos stacionare. Gydytojo 

otorinolaringologo (LOR) konsultacijas gavo 8 vaikai; chirurgo-traumatologo paslaugas gavo 14 

vaikų;  konsultuoti gydytojo pulmonologo buvo 2 vaikai; gavusių reabilitologo paslaugas – 6 vaikai; 

konsultuoti gydytojo oftalmologo 8 vaikai; gydytojo ginekologo 1 vaikas; odontologų konsultacijos 

– 39; šeimos gydytojo konsultacijas – 44 vaikai; 5 institucijoje globojami vaikai turi nustatytą 

neįgalumo lygį. 11 vaikų 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 33 %  paauglystės 

amžiaus vaikų. Vaikams sudarytos visos sąlygos lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus, 

mokyklas. Vaikai lanko neformaliojo ugdymo užsiėmimus mokyklose, kuriose mokosi. Vasaros metu 

23 vaikai stovyklavo įvairiose stovyklose, vyko ilsėtis prie jūros. 10 vaikų vyko į 10 dienų poilsio 

stovyklą prie jūros „Žilvitis“, 10 vaikų rugpjūčio mėn. vyko 5 dienoms stovyklauti prie jūros. 

Vaikams per 2020 metus suorganizuota 30 įvairių išvykų. 30 %. vaikų vasaros atostogas leido 

paimančių svečiuotis asmenų šeimose. Nustatyta mitybos kaina vaikui per dieną sudarė 5 Eur. 

Maistas gaminamas šeimynose kartu su vaikais tik šeimynų virtuvėse, įstaigos virtuvė nuo 2020 m. 

rugsėjo mėn. uždaryta. Maisto produktus perkasi patys. Nuo 2020 m. gruodžio 15 d. gauta licencija 

antriems bendruomeniniams vaikų globos namams, apgyvendinti 5 vaikai. Palydimosios globos 

paslaugos teikiamos 10-čiai pilnamečių jaunuolių, užaugusių vaikų globos namuose. 

Atvejo vadybos veikla.  

Kėdainių r. savivaldybėje dirbant su šeimomis taikoma atvejo vadyba, šiai veiklai skirti 

valstybės biudžeto asignavimai. Atvejo vadybos procesą šeimoms taiko 9 atvejo vadybininkai, 

įsteigta 10 etatų. 2020 m. sausio mėn. atvejo vadybos paslaugos teiktos 337 Kėdainių rajone 
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gyvenančioms šeimoms, 2020 m. gruodžio mėn. paslaugos teiktos 375 šeimoms, iš jų tik atvejo 

vadybos procesas vykdomas 16 šeimų, kuriose auga 31 vaikas. 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. 

gruodžio 31 d. laikotarpiu Kėdainių rajone 76 šeimoms paslaugų teikimas buvo nutrauktas, 118 šeimų 

pradėtas atvejo vadybos procesas ir socialinių paslaugų teikimas. 18 šeimų neterminuotai apribota 

tėvų valdžia. 

Socialinių paslaugų teikimas šeimoms.  

Nuo 2020 m. Centras vykdo socialinių paslaugų teikimą šeimoms Kėdainių rajono savivaldybėje. 

Paslaugas teikia 19 socialinių darbuotojų darbui su šeimomis. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

Centro socialinės darbuotojos darbui su šeimomis teikė socialinės priežiūros paslaugas 359 Kėdainių 

rajono šeimoms. 176 šeimoms, kuriose auga 338 vaikai paslaugos teikiamos Kėdainių mieste. 183 

šeimoms, kuriose auga 383 vaikai socialinės priežiūros paslaugos teikiamos kaimiškose Kėdainių 

rajono seniūnijose. Kėdainių mieste šeimoms 2020 m. teiktos paslaugos informavimas, 

konsultavimas – 12768 kartus; tarpininkavimas ir atstovavimas – 1065 kartus; kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 2288 kartus; darbinių įgūdžių ugdymas – 136 kartus, asmens 

higienos ir gyvenamųjų patalpų dezinfekcijos paslaugų organizavimas – 31 kartą; finansinio 

raštingumo gebėjimas formuoti – 706 kartus; aprūpinimas būtiniausiais rūbais ir avalyne – 87 kartus, 

sociokultūrinės paslaugos – 158 kartus. Suteikta parama baldais, buitine technika, namų apyvokos 

daiktais – 19 kartų; teikta parama maisto produktais, gautais labdaros-paramos būdu – 199 kartus. 

Kėdainių rajono kaimiškose seniūnijose 2020 m. šeimoms teiktos paslaugos informavimas, 

konsultavimas – 5890 kartus; tarpininkavimas ir atstovavimas – 2662 kartus; kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 4848 kartus; darbinių įgūdžių ugdymas – 1487 kartus, asmens 

higienos ir gyvenamųjų patalpų dezinfekcijos paslaugų organizavimas – 297 kartus; finansinio 

raštingumo gebėjimas formuoti – 3755 kartus; aprūpinimas būtiniausiais rūbais ir avalyne – 387 

kartus, sociokultūrinės paslaugos – 534 kartus. Suteikta parama baldais, buitine technika, namų 

apyvokos daiktais – 138 kartų; teikta parama maisto produktais, gautais labdaros-paramos būdu – 513 

kartų. 

Laikino apgyvendinimo namų (toliau – LAN) veikla. Teikiamos bendrosios ir socialinės 

priežiūros paslaugos šeimoms. Suteikiama laikino apgyvendinimo paslauga, gyvenamosios vietos 

deklaracija, organizuojamas kompleksas paslaugų:  formuojamas atsparumas neigiamai socialinei 

aplinkai, vykdoma žalingų įpročių prevencija, ugdomas finansinis raštingumas, vyksta pozityvios 

tėvystės mokymai, organizuojamos individualios psichologo konsultacijos, paskaitos, parama maistu, 

rūbais, avalyne, namų apyvokos daiktais, higienos priemonėmis, organizuojamos sociokultūrinės 

paslaugos. Siekiant sėkmingos integracijos pasibaigus paslaugų teikimui LAN, tarpininkaujama 

gerinant gyvenimo savarankiškai sąlygas, teikiama pagalba pritaikant būstą tinkamam vaikų poreikių 

tenkinimui.  

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

įstatymą vaiko laikinoji priežiūra teikta 5  šeimoms. 

Informacija apie LAN klientų skaičiaus kitimą per 2020 metus 

Atvyko per 

2020 m. 

Išvyko per 

2020 m. 

Paslaugų gavėjų skaičius  

2020 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis/iš viso paslaugą 

gavo  per 2020 metus 

Patekimo į namus 

priežastys  

Smurtas 

šeimoje 

Socialinių 

įgūdžių 

stoka 

Kitos 

priežastys  

Tėvų Vaikų Tėvų Vaikų Tėvų Vaikai 7 9 15 

23 34 22 33 24 27  
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Globos centro paslaugos.  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 2020 m. kovo 1 d. globos centre paslaugas teikia 6 etatai socialinio darbuotojo 

(globos koordinatoriaus), 1 etatas psichologo (globos koordinatoriaus), Valstybinės vaiko teisių 

apsaugos institucijos atestuoti asmenys (2 etatai). 5 etatai yra išlaikomi projekto lėšomis. 2020 m. 

Kėdainių r. savivaldybėje išplėstas Budinčio globotojo paslaugų tinklas, budinčiųjų globotojų 

padidėjo nuo 6 iki 8. Paslaugas Globos centre globojamiems vaikams ir vaikams kriziniais atvejais 

2020 metais teikė 8 budintys globotojai, kurie savo namuose prižiūrėjo 15 be tėvų globos likusių 

vaikų, kuriems globa nustatyta Globos centre ir 23 vaikus, kai globa nenustatyta (kriziniai atvejai).  

Per 2020 metus į Budinčio globotojo šeimą atvyko 5 vaikai, išvyko 10 vaikų. Globos centre teikiamos 

įvairios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į individualius poreikius. Globos centro paslaugos 

suteiktos 113 šeimų, globojančių 197 vaikus, surengta 9 savitarpio pagalbos grupės globėjams 

(įtėviams), budintiesiems globotojams, šeimynų dalyviams.  2020m. surengtos 6 mokymų grupės 

pagal Globėjų (rūpintojų) , budinčių globotojų, įtėvių ir bendruomeninių vaikų globos namų 

darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą ( GIMK). Pagrindiniuose mokymuose dalyvavo 21 

dalyvis, Specializuotuose mokymuose dalyvavo 35 dalyviai, Artimųjų giminaičių mokymuose 

dalyvavo Kėdainių pagalbos šeimai centro 9 socialiniai darbuotojai ir 18 socialinio darbuotojo 

padėjėjų.  Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys suteikė 59 konsultacijas ir  

190 informavimo paslaugų. Surengta metodinė diena, kurioje dalyvavo Globos centrų specialistai iš 

11 Lietuvos Globos centrų kitose savivaldybėse. 

Vaikų dienos centro veikla (toliau – VDC). 2020 m. Vaikų dienos centrą lankė vidutiniškai 

20 vaikų. Per metus paslaugos buvo suteiktos 36 vaikams ir 30 šeimų, kuriose auga šie vaikai. 

Paslaugų kokybę užtikrino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas vaikų dienos 

centro projektas „Smagu kartu pažinimo keliu“. Jo įgyvendinimui skirta 7830,00 Eur.  

Šio projekto lėšomis vaikams buvo užtikrintas dalinis aprūpinimas maistu, socialinių įgūdžių 

ugdymas, neformalaus užimtumo veiklos.  

Kompleksinės paslaugos šeimai Kėdainių rajono savivaldybėje. Nuo 2018 m. kovo 1 d. 

kartu su Kėdainių rajono Moterų krizių centru vykdomas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai 

teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“  Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-16-0001, finansuojamas Europos 

socialinio fondo agentūros.   

 2020 m. sausio 1 – gruodžio 31 d. projektinėje veikloje dalyvavo 593 dalyviai (iš viso buvo 

planuota suteikti paslaugas  400 dalyvių per ketverius metus).  Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. projekte dalyvavo 927 dalyviai iš visos Kėdainių rajono savivaldybės. 

Per 2020 metų laikotarpį projekto sklaida vykdyta 4 kartus. Projekto veiklos pagerino 

paslaugų šeimai kokybę Kėdainių rajono savivaldybėje.  

 

Įgyvendinant Savivaldybės 2020-2022 metų 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  ir skatinti socialinę integraciją“ 

01 uždavinio „Organizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos paramos bei 

paslaugų asmenims ir šeimoms teikimą“ įgyvendinant priemonę: 

04 Teikti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms: 
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1) Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas pagalbos stokojančioms šeimoms 

Kėdainių savivaldybėje (380 šeimų); 

2) Teikti atvejo vadybos paslaugas Kėdainių r. savivaldybėje (380 šeimų)  

3) Teikti paslaugas Kėdainių pagalbos šeimai centro laikino apgyvendinimo namuose (30 

šeimų) 

4) Teikti vaikų dienos centro paslaugas vaikams (25 vaikai) . 

5) teikti priklausomybių konsultanto paslaugas (30 asmenų) 

 

2. 02 tikslo „Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą, užtikrinti jų teikimą bei didinti 

socialinių paslaugų ir jų teikėjų įvairovę“ 01 uždavinio „Užtikrinti, plėsti ir gerinti socialinių 

paslaugų teikimą“ įgyvendinant priemones:  

03 Užtikrinti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų teikimą Kėdainių 

pagalbos šeimai centre:  

1) Teikti socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams institucijoje ir 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose (20 vaikų); 

2) Teikti Globos centro paslaugas Kėdainių r. savivaldybėje (250 vaikų);  

3) Organizuoti budinčio globotojo paslaugas (20-čiai vaikų);  

4) teikti palydimosios globos paslaugas institucijoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams 

nuo 16 metų amžiaus ir suaugusiems asmenims nuo 18 iki 24 metų, kuriems iki 18 metų buvo 

nustatyta globa (rūpyba) vaikų globos institucijoje (20 vaikų/10 suaugusių asmenų). 

08 teikti kompleksines paslaugas šeimai Kėdainių rajone ( įtraukta 150 dalyvių);  

 

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 tarybos posėdžio metu, 2021 m. vasario 18 d.   

 

 

Planą parengė Kėdainių pagalbos šeimai centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-

404 sudaryta darbo grupė. 


