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Socialinių darbuotojų 
darbui su šeimomis  
skaičius

7 etatai

Pagalbą gaunančių šeimų 
skaičius 

120

Atvejo vadybininkų 
(socialinių darbuotojų) 
skaičius 

6,5 etato

Šeimų skaičius 350
Socialinių darbuotojų 
padėjėjų skaičius

4 etatai

Šeimų skaičius 30

01 01 261,3
01

Atsakingi vykdytojai

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai

Pavadinimas

 2019 metų Socialinės apsaugos plėtojimo programos (03) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai
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Priemonės  
pavadinimas

Finansavimo 
šaltiniai

Organizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos paramos bei paslaugų asmenims ir šeimoms teikimą
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Veiklos/darbo/veiksmo pavadinimas

Iš viso uždaviniui
Iš viso tikslui

Socialinių paslaugų pagalbos 
stokojančioms šeimoms teikimas 
Kėdainių mieste 

R
ei

kš
m
ė

Organizuoti ir užtikrinti socialin ę paramą

2019 m. 
asignavimai, 
tūkst., Eur.

01

2 Atvejo 
vadybininkas

01 101,6

SBVB

1 Socialinis 
darbuotojas 
darbui su  
šeimomis

Atvejo vadybos paslaugų šeimoms, 
auginančioms vaikus, teikimas 
Kėdainių r. savivaldybėje 

104,5

Socialinis 
darbuotojas 
darbui su  
šeimomis

Socialinės priežiūros paslaugų 
organizavimas  ir teikimas laikino 
apgyvendinimo namų motinoms ir 
vaikams klientams

3

 Teikti socialinę 
priežiūrą socialinės 
rizikos šeimoms

04 SBVB

55,2SB



Planas

02

02 01
1 Tinkamo globojamų (rūpinamų) vaikų,  

apgyvendinimo organizavimas, 
paslaugų, atitinkančių jų poreikius 
užtikrinimas 

Socialiniai 
darbuotojai

Sudarytų individualių 
socialinės globos planų, 
skaičius

36

2 Sveikatos priežiūros, informavimo, 
konsultavimo, tarpininkavimo, 
atstovavimo, aprūpinimo 
medikamentais paslaugų 
organizavimas, sveikatos priežiūros 
paslaugų  paslaugų užtikrinimas 
globojamiems (rūpinamiems) vaikams 

Socialiniai 
darbuotojai

Suteiktų šeimos gydytojo 
ir kitų gydytojų 
specialistų konsultacijų 
skaičius, aprūpinimas 
paskirtais 
medikamentais, suteiktos 
paslaugos,  proc.

100

Pagalbos rengiantis, maitinantis, 
maudantis, prausiantis ir kito pobūdžio 
paslaugų organizavimas

Socialinių 
darbuotojų 
padėjėjai 

Kvalifikuotos 
individuolios pagalbos 
vaikams  teikimas, proc.

100 proc.

3 Maitinimo paslaugų organizavimas 
127,4 GL; 19,2 ALI

Dietistas 
Socialiniai 
darbuotojai 
Socialinių 
darbuotojų 
padėjėjai 

Maitinimo paslaugas 
gaunančių vaikų skaičius

36
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Pavadinimas
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Veiklos/darbo/veiksmo pavadinimas
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Atsakingi vykdytojai
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Priemonės  
pavadinimas

Finansavimo 
šaltiniai

Užtikrinti socialini ų paslaugų teikimą

Užtikrinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų veiklą ir socialinių paslaugų teikimą

Užtikrinti 
stacionarių ir 
nestacionarių 
socialinių paslaugų 
teikimą Kėdainių 
pagalbos šeimai 
centre

0301

2019 m. 
asignavimai, 
tūkst., Eur.

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai

ĮP 146,6

SB 513,5



4  Kasdienių gyvenimo įgūdžių 
palaikymas ir ugdymas, laisvalaikio ir 
užimtumo organizavimas

Socialiniai 
darbuotojai 
Socialinių 
darbuotojų 
padėjėjai 

Paslaugas gaunančių 
vaikų skaičius proc.

100

5 Globojamų (rūpinamų) vaikų 
aprūpinimo medikamentais paslaugų 
organizavimas, sveikatos priežiūros 
paslaugų  paslaugų užtikrinimas

Socialiniai 
darbuotojai 

Paslaugas gaunančių 
vaikų skaičius proc.

100

Pagalbą gaunančių vaikų 
skaičius 

250 vaikų

Specialistų skaičius 5 etatai socialinio 
darbuotojo (globos 
koordinatoriaus) 1 
etatas psichologo 

(globos Budinčio globotojo paslaugų 
organizavimas 

SB (lėšos 
BG veiklai 
apmokėti) 

50 Paslaugas gaunančių 
vaikų skaičius

10 vaikų

Paslaugas gaunančių 
vaikų skaičius

30

Specialistų skaičius 1 etatas 

Paslaugų gavėjų skaičius 100

Specialistų skaičius 1 etatas

Kompleksinių paslaugų šeimai 
projekto vykdymas 

8

6

7 5,7/4,7

87,5Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams    

Globos centro paslaugų Kėdainių r. 
savivaldybėje teikimas 

ES/SB

Bendruomeninių 
šeimos namų 
koordinatorius 

ES 16,9

Socialinis 
darbuotojas 
Užimtumo 
specialistas

SB/VB (vdc 
projektas 

sadm 10,4



9 Tinkamo paslaugų teikimo, valdymo ir 
administravimo užtikrinimas

Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams    
Vyriausieji 
socialiniai 
darbuotojai  

SB 55,6 Suorganizuotų 
susirinkimų skaičius 
socialines paslaugas 
teikiantiems 
darbuotojams

Kartą per mėnesį

10 Darbuotojų kompetencjų tobulinimas   
1,6 SB;  4,9 VB

Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams    
Vyriausieji 
socialiniai 
darbuotojai  

SB/VB 
(lėšos 

kvalifikacijai
)

6,5 Tobulinusių kvalifikaciją 
socialinių paslaugų 
srities darbuotojų 
skaičius, proc. 

100

11 Klientų gyvenamųjų patalpų remontas, 
aprūpinimas reikalingais baldais, 
buitine technika. Infrastruktūros 
gerinimas

Direktorius    
Ūkvedys

SB/KT 22,5 Einamaisiais metais 
numatytų darbų 
įgyvendinimas, proc.

100

02 01 909,5
02

1.170,8

677,3
206,1

19,2

0

140,8
0,0

127,4

Skolintos lėšos SK

Iš viso programai

Iš viso uždaviniui
Iš viso  tikslui

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP

iš jų:
SAVIVALDYB ĖS LĖŠOS

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
Valstybės biudžeto lėšos VB
Privačios – investuotojų lėšos PR
Kiti finansavimo šaltiniai KT  (Globos išmokos)

KITOS L ĖŠOS
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP

Savivaldybės biudžetas SB

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF


