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PATVIRTINTA 

Kėdainių pagalbos šeimai centro direktoriaus  

2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-43 

 

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS 

(savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

 

2023 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, Mindaugo 12-13, 

Kėdainiai, Respublikos g. 46-63, 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., pakeista 2022 m. sausio 26 d.    

Kėdainių pagalbos šeimai centro veikla 2022 m. buvo vykdoma vadovaujantis įstaigos 2020-

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

Įstaigos metinis planas – Savivaldybės 2023-2025 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 2023 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 2023 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. 2023 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. globos (rūpybos) ir socialines paslaugas:  

http://www.kedainiupsc.lt/
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1.1. Centre globojamiems (rūpinamiems) vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė 

globa (rūpyba); 

1.2. budinčio globotojo šeimoje paslaugas gaunantiems vaikams;  

1.3. be tėvų globos likusiems vaikams, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos 

(rūpybos) nustatymo klausimas;  

2. socialinės priežiūros paslaugas, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas, laikinos 

priežiūros paslaugas motinai (tėvui ar kitam vaiko atstovui pagal įstatymą) ir vaikams laikino 

apgyvendinimo namuose;  

3. dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikų dienos centre; 

4. vykdo įvadinius ir tęstinius globėjų (rūpintojų) mokymus, konsultavimą pagal Bendrą 

globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą. Veiklą vykdo valstybinės vaiko teisių apsaugos 

institucijos atestuoti asmenys. 

5. koordinuoja ir teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms. 

6. teikia pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų 

dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslaugas globos centre teisės aktų nustatyta tvarka; 

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

8. organizuoja ir koordinuoja kompleksinių paslaugų šeimai teikimą; 

9. teikia palydėjimo paslaugas jaunuoliams Kėdainių rajono savivaldybėje teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

10. vykdo smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemones Kėdainių rajono savivaldybėje 

teisės aktų nustatyta tvarka  

 

Žmogiškieji ištekliai ir jų valdymas. 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. 

laikotarpiu darbuotojų skaičius kito: nuo 94 iki 101. Iš viso 96,96 etato. 2022 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis: administracija - 3 etatai, kiti specialistai  – 8,75 etato aptarnaujančio personalo – 4,25 

etato; socialinę globą teikiančių darbuotojų - 27,96 etato, Globos centro specialistų – 10 etatai, atvejo 

vadybininkų – 10 etatų, socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis  – 21 etatas, individualios 

priežiūros darbuotojas laikino apgyvendinimo namuose – 5 etatai, individualios priežiūros 

darbuotojai (šeimų) – 6 etatai,  vaikų dienos centro specialistų – 1 etatas. Įgyvendinant projektą 

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“, įstaigoje dirbo iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. bendruomeninių šeimos namų koordinatoriaus, 1 etatas. Įstaigoje suformuota optimali 

personalo struktūra, leidžianti užtikrinti socialinių paslaugų kokybę visose įstaigai pavestose srityse, 

siekiant įstaigos veiklos tikslų. 2022 metais 100 % darbuotojų tobulino darbuotojų kvalifikaciją, 

išklausė 6113,5 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 Profesinės 

rizikos vertinimas darbuotojams, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose, atliktas 

darbuotojų saugos ir sveikatos situacijos įstaigoje tyrimas, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas. 

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. 
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Finansinių išteklių valdymas.  

Biudžetinės įstaigos išlaidos per 2022 metus. Savivaldybės biudžeto lėšos  
Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtintas 

planas 

(tūkst.) 

Gauti 

asignavimai 

(tūkst.) 

Kasinės 

išlaidos 

(tūkst.) 

Įvykdymas, 

proc. 

1. Darbo užmokestis 968500 968500 968500 100 

2. Socialinio draudimo įmokos 14000 14000 14000 100 

3. Mitybos išlaidos 1100 1100 1100 100 

4. Kvalifikacijos kėlimas 3900 3897 3897 99,92 

5. Medikamentai 2000 1999,98 1999,98 100 

6. Ryšių paslaugos 3200 3200 3200 100 

7. Komunalinės paslaugos 35600 35540,87 35540,87 99,83 

8. Transporto išlaidos 55200 55200 55200 100 

9. Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 0 0 0 0 

10. Informacinių technologijų išlaidos 9800 9784,33 9784,33 99,84 

11. Materialiojo turto  remonto išlaidos 4400 4400 4400 100 

12. Kitos prekės ir paslaugos 179600 179600 179600 100 

13. Komandiruočių išlaidos 1000 1000 1000 100 

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 11100 11100 11100 100 

 IŠ VISO: 1289400 1289322,18 1289322,18 99,99 % 

Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmata 2022 metais  įvykdyta 99,99 %. Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudos sudarė 76,2 %, komunalinių paslaugų sąnaudos 2,76 %, kitoms 

prekėms ir paslaugoms-13,93 % biudžeto išlaidų sąmatos. Visos lėšos panaudotos racionaliai ir 

tikslingai. Globos išmokų gauta 102,4 tūkst. Eur. Šių lėšų panaudojimas: vaikų maitinimui, 

maistpinigių išmokėjimui globėjams (23,48 %), aprangos įsigyjimui (4,7%),  medikamentų, vaistų 

įsigijimui (3,02 %) kitoms prekėms ir paslaugoms (13,0 %), tai kišenpinigių išmokėjimui, 

paslaugoms už ugdymą darželiuose, vaikų gyvybės draudimo įmokoms. Pašalpų gavėjams – 54,48 % 

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

pradžioje likučio nebuvo. Surinkta per 2022 metus ir pervesta į Kėdainių savivaldybės biudžetą 

5994,55 Eur. Susigrąžinta ir panaudota 4959,61 tūkst. Eur, pervedant į banko sąskaitas šeimynoms, 

maisto produktų pirkimui,  maistpinigių išmokėjimui globėjams (1,2 tūkst. Eur), medikamentų ir 

medicininių paslaugų įsigijimui (0,1 tūkst. Eur), prekėms, paslaugoms (3,7 tūkst. Eur). Šių lėšų 2022 

metų pabaigoje likutis sudarė 1034,94 Eur.. Visos gautos lėšos panaudotos vaikų išlaikymui. 

Biudžetinės įstaigos gautų tikslinių lėšų išlaidos per 2022 metus  
Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltiniai Gauta 

(tūkst. Eur.) 

Išlaidos 

(tūkst. Eur.) 

1. 1.1.Valstybės biudžeto lėšos (142) 828800 828800 

1.2.Dotacija pagal LRV nutarimus (144) SD atlyginimams 46300 46300 

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

įsipareigojimams 

2800 2800 

1.4.VDC veiklai VB (7700 ir dirbantiems su Ukr .šeimomis 700) 

 

8400 8400 

 1.5.Dotacija pagal LRV nutarimus (144) vadovaujančių darbuotojų min.pareiginės 

algos koef.didinti 

2400 2400 

 1.6. Dotacija pagal LRV nutarimus „Socialinės priežiūros šeimoms teikimas“ IPD 55000 11871 

 1.7. Dotacija pagal LRV nutarimus (144) Kompensacija patirtoms išlaidoms, 

valdant nepaprastąją padėtį dėl užsieniečių 

3304,41 3304,41 

2. 2.1. Vaikų dienos centro veiklai  9504 9504 

2.2. Neįgalumo šalpos išmokos 356,04 356,04 

3. Kiti šaltiniai (alimentai) 5994,55 4959,61 

4. Kiti šaltiniai (parama/labdara) 3377,43 3941,90 

5. Kiti šaltiniai (globos išmoka) 79617,49 79617,49 

6. Kiti šaltiniai (tikslinis globos išmokos priedas) 22776,13 22776,13 
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7. VVTAĮT prie SADM projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų 

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

102661,10 102661,10 

8. ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų 

šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“ 

7304,34 7304,34 

IŠ VISO: 1178595,49 1134996,02 

Centro įsiskolinimai. Bendra įsiskolinimų suma 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 15,5 tūkst. Eur. Tai 

skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas 15,0 tūkst .Eur. Iš jų: budintiems globėjams už 12 mėnesio 

paslaugą 7,9 tūkst. Eur. Sodros įmokoms - 0,2 tūkst. Eur., darbdavio socialinė parama 0,3 tūkst. 

Eur.(kompensacijos už kelionę į darbą ir iš darbo). Įsiskolinta už einamąjį 2022 m. gruodžio mėn., 

kadangi sąskaitos gaunamos už gruodžio mėn. tik kitų metų sausio mėnesį.  

Parama. Paramos lėšos pinigais yra kaupiamos Centro paramos lėšų sąskaitoje. 2022 m. sausio 1 d. 

jos sudarė  4146,76 Eur. Per metus piniginės įplaukos sudarė 3377,43 Eur, išlaidos sudarė 3941,90 

Eur. 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, likutis paramos lėšų sąskaitoje sudarė 3582,29 Eur.  

Informacija apie paramos gavimą per 2022 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 

3377,43 15502,98 120,90 2228,05 21229,36 

 

           Projektinė veikla.  
Centre vykdomi 2 tęstiniai projektai, finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis. Vykdomi projektai: 

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas 

bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“; 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“. 

 

Įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas.  

Plėtojant bendradarbiavimą socialinių paslaugų teikimo procese, 2022 m. pasirašytos 5 

bendradarbiavimo sutarčių. Su socialiniais partneriais, su kuriais jau buvo užmegzti ryšiai,  toliau 

plėtojami ryšiai.  

 

Įstaigos problemos ir jų sprendimas.  

2022 m. rugsėjo mėn. tikrinta Globos centro veikla, trūkumų nenustatyta, rekomendacijos po 

patikrinimo įgyvendintos 100 %. 2022 m. tikrinta globos namų atitiktis higienos reikalavimams, 

trūkumų nenustatyta. Atnaujinta interneto svetainė. 2022 m. gruodžio mėn. įvykdyta 1 paslaugos 

akreditacija. Įvykdytas patalpų įrengimas ir teikiamos socialinės paslaugos  iš Ukrainos dėl karo 

pabėgusiems piliečiams.  
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SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (03) 

 

Programa tęstinė. 

Socialinės globos paslaugos vaikams, likusiems be tėvų globos bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose, Tikslas: užtikrinti socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, teikti 

palydimosios globos paslaugas institucijoje užaugusiems jaunuoliams.  

2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis įstaigoje  socialinės globos paslaugos likusiems be tėvų globos 

vaikams buvo teikiamos 16 globojamų (rūpinamų)  vaikų nuo 1 iki 18 metų amžiaus. Per 2022 m. 

globojamų vaikų skaičius sumažėjo nuo 21 iki 16. Per 2022 metus atvyko 4 vaikai, išvyko 9 vaikai 

(1 nustatyta globa šeimoje; 8 išvyko gyventi savarankiškai). 100 proc. globojamų (rūpinamų) vaikų 

buvo užtikrinamas sveikatos priežiūros, maitinimo, ugdymo, laisvalaikio praleidimo paslaugos. 

Organizuoti vaikų skiepijimai: Covid – 19 vakcina (5 vaikai); gripo vakcina (15 vaikų); kokliušo, 

difterijos, stabligės vakcina (1 vaikas). Vykdytas vaikų hospitalizavimas dėl šių priežasčių: 

apsinuodijimas psichotropinėmis medžiagomis (1 vaikas). Institucijoje globojami vaikai sistemingai 

pagal poreikį  buvo konsultuoti įvairių medicinos specialistų. Psichiatro konsultacijos suteiktos 10 

vaikų, iš kurių 2 vaikai buvo gydomi psichiatrijos stacionare. Gydytojo otorinolaringologo 

konsultacijos suteiktos 5 vaikams; chirurgo-traumatologo paslaugos suteiktos 4 vaikams; ortopedo-

traumatologo paslaugos suteiktos 1 vaikui; endokrinologo  paslaugos suteiktos 1 vaikui; gydytojo 

pulmonologo konsultacijos buvo suteiktos 2 vaikams; reabilitologo paslaugos suteiktos 3 vaikams; 

konsultuoti gydytojo oftalmologo 11 vaikų; gydytojo ginekologo 4 vaikai; odontologų konsultacijos 

– 23; šeimos gydytojo konsultacijas – 21. 6 institucijoje globojami vaikai turi nustatytą neįgalumo 

lygį. 8 vaikams nustatyti elgesio ir emocijų sutrikimai. 100 % bendradarbiaujama su visomis ugdymo 

įstaigomis, darbuotojai lankosi klasių susirinkimuose, užtikrina vaikų dalyvavimą renginiuose. 3 

vaikai išvyko mokytis profesijos į Kauno miestą. Vaikai įtraukiami į neformaliojo ugdymo veiklas. 

Vasaros metu 12 vaikų stovyklavo įvairiose stovyklose, vyko ilsėtis prie jūros. 2 vaikai vyko į 10 

dienų poilsio stovyklą prie jūros „Žilvitis“, 7 vaikai dalyvavo 7 parų vasaros užimtumo turistinėje 

stovykloje Pikelių kaime. Vaikams per 2022 metus suorganizuota 34 įvairios išvykos. 2 vaikai 

vasaros atostogas leido paimančių svečiuotis asmenų šeimose. Maisto produktus, asmens higienos 

prekes, rūbus, avalynę  planuojasi ir perkasi patys. 3 vaikai (paaugliai) maitinasi patys savarankiškai, 

pervedant jiems maistui skirtas lėšas. Nuo 2022 m. sausio 26 d. gauta licencija ketvirtiems 

bendruomeniniams vaikų globos namams, apgyvendinti 5 vaikai.  

Globos centro (toliau-GC) paslaugos. Paslauga akredituota. 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 2022 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 (tolia-BG) paslaugas GC 

globojamiems vaikams ir vaikams kriziniais atvejais 2022 metais teikė 6 pastovūs BG, kurie 

prižiūrėjo 16 be tėvų globos likusių vaikų, kuriems globa nustatyta GC, iš jų 2 vaikams nustatyta 

nuolatinė globa GC, ir 38 vaikus, kai globa nenustatyta. GC paslaugos suteiktos 205 vaikams, 

netekusiems tėvų globos. Surengta  18 savitarpio pagalbos grupės globėjams (įtėviams), 

budintiesiems globotojams, šeimynų dalyviams. 2022 m. surengtos 12 mokymų grupių pagal Globėjų 

(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir 

konsultavimo programą ( GIMK). Pagrindiniuose mokymuose dalyvavo 26 dalyvių, iš jų paruošta 10 

globėjų šeimų (11 asmenų) ir 2 įvaikintojų šeimos (4 asmenys), 7 artimųjų giminaičių šeimos (7 

asmenys), 4 BVGN darbuotojai. Specializuotuose mokymuose dalyvavo 3 asmenys. Mokymuose 

pagal Tęstinę programą dalyvavo 95 dalyviai. Mokymuose pagal Artimųjų giminaičių programą 

dalyvavo 4 dalyviai. VVTAI atestuoti asmenys suteikė 142 konsultacijas ir 110 informavimo 

paslaugų. Globėjams suteiktos 225 psichologo konsultacijos. Šeimose globojamiems vaikams 

suteiktos 307 psichologo konsultacijos. Kėdainių rajone visi vaikai, kuriems kilo grėsmių, atsidūrė 

budinčiųjų  globotojų šeimose. Vėliau 2 vaikai buvo apgyvendinti BVGN. Kartu su Kauno kolegija 
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surengta mokslinė-praktinė Kauno regiono konferencija „Alternatyvi globa: teorijos ir praktikos 

dermė”. 

Atvejo vadybos veikla. Paslaugas teikia 10 atvejo vadybininkų. 2022 m. sausio mėn. atvejo vadybos 

paslaugos teiktos 354 Kėdainių rajone gyvenančioms šeimoms, kuriose auga 694 vaikai, 2022 m. 

gruodžio mėn. paslaugos teiktos 326 šeimoms, kuriose auga 618 vaikai. Iš jų tik atvejo vadybos 

procesas vykdomas 3 šeimoms, kuriose auga 2 vaikai. 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. 

laikotarpiu Kėdainių rajone 144 šeimoms paslaugų teikimas buvo nutrauktas, 116 šeimų pradėtas 

atvejo vadybos procesas ir socialinių paslaugų teikimas. 12 šeimų neterminuotai apribota tėvų 

valdžia. 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 13 šeimų atvyko iš kitų rajonų, kur 

jiems jau buvo pradėtas atvejo vadybos procesas. 2022 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone 79 

socialines paslaugas gaunančioms šeimoms ribotos socialinės išmokos, iš jų 44 šeimoms 100 proc., 

35 šeimoms išmokos ribotos 50 proc. 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 202 

šeimos įtrauktos į prevencinės pagalbos teikimo procesą (pozityvios tėvystės mokymai, šeimos 

stiprinimo programos, nesmurtinio elgesio mokymo programos ir t.t.) 

Laikino apgyvendinimo namų (toliau LAN) veikla. Paslauga akredituota. LAN paslaugas šeimoms 

teikia 1 socialinis darbuotojas, 5 individualios priežiūros darbuotojai. LAN vaikui ir jo tėvams ar 

kitiems jo atstovams pagal įstatymą vaiko laikinoji priežiūra teikta 14 šeimų (priežastys: alkoholio 

vartojimas (13 šeimų)). 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu į LAN atvyko 30 

šeimų, kuriose auga 55 vaikai. Iš LAN išvyko 23 šeimos, kuriose auga 46 vaikai. 2022 m. gruodžio 

31 d. duomenimis, LAN paslaugą per 2022 metus gavo 30 šeimų, ir 55 vaikai. Patekimo į LAN 

pagrindinės priežastys: šeimos ir jų nariai, esantys krizinėje situacijoje dėl kitų priežasčių (skyrybos, 

darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) (4 šeimos), socialinių įgūdžių stoka (5 šeimos), šeimos, 

neturinčios gyvenamosios vietos (4 šeimos), smurtas artimoje aplinkoje (1 šeima), šeimos, atvykusios 

gyventi po gydymosi ilgalaikės reabilitacijos bendruomenėje (2 šeimos). 

Socialinių paslaugų teikimas šeimoms. Paslauga akredituota. Teikia 21 socialinis darbuotojas 

darbui su šeimomis. 2022 m. sausio mėn. duomenimis paslaugos teiktos 332 šeimoms, kuriose auga 

633 vaikai, 2022 m. gruodžio mėn. duomenimis paslaugos teiktos 314 Kėdainių rajono šeimų, kuriose 

auga 578 vaikai. 2022 m. teiktos paslaugos: informavimas, konsultavimas – 9973 kartus; 

tarpininkavimas ir atstovavimas – 3425 kartus; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas 

– 6848 kartus; darbinių įgūdžių ugdymas – 1538 kartus, asmens higienos ir gyvenamųjų patalpų 

dezinfekcijos paslaugų organizavimas – 73 kartus; finansinio raštingumo gebėjimai formuoti – 2129 

kartus; aprūpinimas būtiniausiais rūbais ir avalyne – 386 kartus, sociokultūrinės paslaugos – 472 

kartus. Suteikta parama baldais, buitine technika, namų apyvokos daiktais – 98 kartus; teikta parama 

maisto produktais, gautais labdaros-paramos būdu – 211 kartų. Nuo 2022 m. spalio mėn. šeimoms, 

auginančioms vaikus iki 12 mėnesių ir vaikus su negalia iki 36 mėnesių, paslaugas teikia 5 

individualios priežiūros darbuotojai. 2022 m. gruodžio 31 d. individualios priežiūros darbuotojo 

paslauga teikiama 24 Kėdainių r. savivaldybėje gyvenančioms šeimoms. 

Vaikų dienos centro veikla. Paslauga akredituota. Paslaugas teikia 0,5 etato socialinio darbuotojo ir 

0,5 etato užimtumo specialisto. Paslaugų gavėjų skaičius 25 vaikai. Perkamos grupinės psichologo 

konsultacijos, organizuojamos įvairios edukacijos, užimtumo veiklos, pamokų ruoša.   

Palydėjimo paslaugos jaunuoliams. Paslauga akredituota, teikiama nuo 2022 m. sausio mėn. Teikia 

2 palydėjimo paslaugos koordinatoriai. 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 

palydėjimo paslauga likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) 

socialinės globos įstaigoje buvo teikta 9 vaikams; socialinę riziką patiriantiems vaikams (nuo 16 m.), 

vaikams (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose, palydėjimo paslauga teikta 

30 vaikų, sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa 

(rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose, 

palydėjimo paslauga teikta 15 asmenų. Teikiant paslaugas per 2022 metus kontaktinės paslaugos ir 

konsultacijos suteiktos 353 kartus, nuotoliniu būdu teiktos konsultacijos 503 kartus. 

Priklausomybės ligų (toliau –PLK) konsultantų veikla. PLK konsultuoja galimai priklausomybę 

turinčius asmenis, kurių šeimoms yra teikiamos socialinės paslaugos ir taikoma atvejo vadyba. 2022 

m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 2 PLK konsultavo 146 asmenis. Per 2022 m. 
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metus suteiktos 673 individualios ir 27 grupinės priklausomybės ligų konsultantų konsultacijos. 

Konsultacijos 370 kartų teiktos Kėdainių pagalbos šeimai centre, ir 330 kartų paslaugos gavėjai 

konsultuoti Kėdainių r. seniūnijose, savo namuose ar kitose jiems patogiose vietose. Po suteiktų 

konsultacijų 50 asmenų buvo nukreipti tolimesnei pagalbai (21 asmuo į sveikatos priežiūros įstaigas, 

29 asmenys psichologo konsultacijai, arba dalyvauti kitų bendruomenių veikloje (AA, ilgalaikės 

reabilitacijos bendruomenės). 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.  laikotarpiu PLK nutraukė 

konsultacijų teikimą 32 asmenims, dėl pasikeitusios asmenų gyvenamosios vietos, žalos mažėjimo – 

blaivybės palaikymo. 

Smurto artimoje aplinkoje prevencija. Parengta priemonė, plakatai, lankstinukai apie pagalbos 

priemones, vykdyti 10 šviečiamojo pobūdžio susitikimų su seniūnais, seniūnaičiais, bendruomenių 

pirmininkais. 

Kompleksinės paslaugos šeimai. Tikslas: paslaugų šeimoms prieinamumo didinimas užtikrinant 

vieno langelio principą. 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. 2022 m. sausio 1 

– gruodžio 31 d. projektinėje veikloje dalyvavo 266 dalyviai. Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. projekte dalyvavo iš viso 1504 dalyviai iš visos Kėdainių rajono savivaldybės ((iš viso 

buvo planuota suteikti paslaugas 400 dalyvių per ketverius metus). Sklaida vykdyta 4 kartus, 

organizuojamos veiklos viešinamos rajoninėje spaudoje, Facebook paskyroje,  interneto svetainėje. 

Įgyvendinant Kėdainių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano 03 

programą „Socialinės apsaugos plėtojimas“ Kėdainių pagalbos šeimai centras, įvykdydamas savo 

veiklą, siekia šių tikslų: 

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

paslaugų ir jų teikėjų įvairovę“  03 uždavinio “Užtikrinti ir gerinti stacionarias ir nestacionarias 

paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms, asmenims ir vaikams prieinamumą, 

užtikrinti jų teikimą bei didinti socialinių paslaugų ir jų teikėjų įvairovę, vykdant veiklą šiose 

srityse:  

1) Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas pagalbos stokojančioms šeimoms 

Kėdainių savivaldybėje (340 šeimų); 

2) Teikti atvejo vadybos paslaugas Kėdainių r. savivaldybėje (340 šeimų)  

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

šeimų) 

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

5) Teikti individualios priežiūros darbuotojo paslaugas šeimoms (30 šeimų) 

6) Teikti socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams bendruomeniniuose 

vaikų globos namuose (15 vaikų); 

7) Teikti Globos centro paslaugas Kėdainių r. savivaldybėje (200 vaikų);  

8) Organizuoti budinčio globotojo paslaugas (40-čiai vaikų);  

9) teikti palydėjimo paslaugą jaunuoliams (55 asmenys); 

10) organizuoti smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemones (4 priemonės); 

11) teikti priklausomybių konsultanto paslaugas (150 asmenų) 

12) teikti kompleksines paslaugas šeimai Kėdainių rajone.  

 

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, užtikrintos palydėjimo paslaugos jaunuoliams paslaugos teikimas 

ir priklausomybių konsultantų paslaugos pagalbos stokojančių šeimų nariams, turintiems 

priklausomybę alkoholiui. 

Įstaiga, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi LR Konstitucija, LR vyriausybės, LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, LR Socialines paslaugas reglamentuojančiais 
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įstatymais, Kėdainių r. savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei Kėdainių pagalbos 

šeimai centro nuostatais.  

 

PRITARTA Kėdainių pagalbos šeimai centro tarybos posėdžio metu 2023 m. vasario 3 d.   

 

Planą parengė Kėdainių pagalbos šeimai centro direktoriaus 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-

412 sudaryta darbo grupė. 


