KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
UŽ 2020 M.
I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Kėdainių bendruomenės socialinis centras, kodas 261657450, adresas P. Lukšio g. 16,
Kėdainiai. Įstaiga įkurta 2002 m. liepos 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl
Kėdainių bendruomenės socialinio centro steigimo“ 2002 m. kovo 22 d. Nr. 34. Veiklos rūšis:
Pagrindinė veikla: 853200 - Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu. Papildomos
veiklos: 853100 - Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Vadovas: Rūta Kaupienė.
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI
Pagalbos namuose padalinys
Tikslas – teikti paslaugos asmens namuose, kurios padeda asmeniui (šeimai) tvarkytis
buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslaugas apima: informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas arba
maisto nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje
(skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias
įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui, norint sudaryti galimybes gyventi namuose.
Pagalbos namuose gavėjų skaičius per 2020 m.:
Paslaugos teiktos
Pensinio amžiaus asmenys su negalia
Suaugę asmenys su negalia
Pensinio amžiaus asmenys be negalios
Iki 18 m.
Viso:

66
12
91
1
170

Paslaugos
nutrauktos
6
2
8
16

Paslaugos paskirtos
14
2
19
1
36

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė,
nuolatinė specialistų priežiūra dienos metu. Dienos socialinės globos paslaugų gavėjai yra suaugę,
senyvo asmenys su sunkia negalia. Dienos socialinės globos paslaugas namuose sudaro:
informavimas, konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas, kasdienių įgūdžių palaikymas
(planuojant ir atliekant namų ruošą, mokant mokesčius, apsiperkant ir kita), darbinių įgūdžių
ugdymas, pagalba rūpinantis asmens higiena, valgant ar ruošiant maistą, pagalba organizuojant
asmens sveikatos priežiūrą ir kitokios asmeniui reikalingos paslaugos pagal jo gebėjimus atlikti
veiksmus savarankiškai.
Dienos socialinės globos gavėjų skaičius per 2020 m.:
Paslaugos teiktos
Senyvo amžiaus asmenys su negalia
Suaugę asmenys su negalia
Viso:

40
18
58

Paslaugos
nutrauktos
9
9

Paslaugos paskirtos
8
2
10

Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinys
Tikslas - teikti neįgaliesiems ir pensinio amžiaus asmenims kokybiškas, visiems
prieinamas bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, kurti draugišką, saugią aplinką, nugalėti
bendravimo sunkumus, mokyti pozityvumo, kūrybiškumo, taip gerinant paslaugų gavėjų gyvenimo
kokybę.

Socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinyje:
Teikiamos socialinės paslaugos
Paslaugų gavėjų
Paslaugų skaičius
skaičius per 2020
per 2020 metus
metus
Kirpimas

946

1014

Masažas

60

515

Kineziterapija

58

290

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

381

629

Socialinės paslaugos (epizodinės, tarpininkavimas,
atstovavimas ir kt.)

473

473

Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos

704

704

Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje

14

1023

Bendrosios socialinės paslaugos

16

724

2652

5372

Viso paslaugas gavo
socialinės paslaugos.

asmenys. Viso suteiktos

Paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinys
Darbo su socialinės rizikos asmenimis tikslas: socialiai pažeidžiamų asmenų laikinas
prieglobstis ir socialinė adaptacija.
Laikino apgyvendinimo paslauga teikiama Kėdainių miesto ir rajono gyventojams:
išėjusiems iš įkalinimo, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, pataisos namų,
praradusiems ar niekada neturėjusiems nuosavo būsto, dėl smurto ar kitos prievartos priverstiems
laikinai pasitraukti iš gyvenamosios vietos. Per 2020 metus paslaugų socialinės rizikos asmenims
padalinyje paslaugos teiktos 46- iems paslaugų gavėjams.
Paslaugos teiktos laikino apgyvendinimo paslaugos gavėjams per 2020 m.:

Informavimas, konsultavimas

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Maitinimo organizavimas

Aprūpinimas būtiniausiais rūbais ir
avalyne

Transporto organizavimas

Sociokultūrinės paslaugos

Asmens higienos paslaugų
organizavimas

Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Apsipirkimo paslauga

Skalbimo paslauga

Maudymosi paslauga laikino
apnakvindinimo gyventojams

Kitos bendrosios socialinės
paslaugos

Laikino apnakvindinimo paslauga

Laikino apgyvendinimo

424

430

320

73

169

101

12

143

756

6

1174

1104

1574

801

424

Suteiktų paslaugų skaičius

Paslaugos rūšies pavadinimas

Vykdomi projektai:
Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajono savivaldybėje - tai visuma paslaugų,
kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba

dienos metu asmens namuose. Integralios pagalbos namuose paslaugų teikimas pradėtas 2017 m.
vasario 1 d. ir yra finansuojamas iš ES struktūrinių fondų paramos lėšų.
Integralios pagalbos namuose gavėjų skaičius per 2020 m.:
2020 m.

Paslaugos teiktos

Paslaugos nutrauktos

Senyvo amžiaus asmenys su negalia
Suaugę asmenys su negalia
Viso:

20
10
30

6
6

Paslaugos
paskirtos
3
2
5

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje
Nuo 2020 m. liepos 1 d. pradėtos teikti asmeninio asistento paslaugos, kurios yra
finansuojamos iš ES struktūrinių fondų paramos lėšų. Šio projekto tikslas – tai namų ir viešojoje
aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo
savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba,
judėjimas (mobilumas), socialiniai santykiai ir aplinka). Paslaugos teikiamos darbingo amžiaus
neįgaliems asmenims nuo 16 metų, kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. 2020 metais asmeninio
asistento paslaugos suteiktos 7 neįgaliems asmenims (2 vyrams ir 5 moterims) Kėdainių mieste.
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje
Nuo 2020 metais gruodžio 14 dieną, finansuojant ES struktūriniams fondams, buvo pradėta
teikti pagalbos asmeniui darbuotojo paslauga, kurio tikslas – karantino, dėl COVID-19 infekcijos,
metu Lietuvoje, teikti maisto produktų, medikamentų, higienos ir kitų būtinųjų prekių nupirkimo ir
pristatymo į namus paslaugą, pagalbą sumokant mokesčius senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems
asmenims ir asmenims, sergantiems lėtinėmis. Nuo 2020 m. gruodžio 14 d. šia paslauga
pasinaudojo 20 asmenų (5 vyrai ir 15 moterų).
„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“
2020 m. tęsiamas, 2019 m. pradėtas VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomas ir
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Socialinių paslaugų kokybės
gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001). Projekto tikslas:
didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų
kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.
Projekte dalyvauja 14 dienos socialinės globos paslaugų gavėjų ir 20 Centro darbuotojų.
Rezultatai: paruošta visa reikalinga dokumentacija, atlikti socialinių paslaugų vertinimai,
atliktas vidaus auditas.
III SKYRIUS
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Įstaigoje 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 74,6 etatai, tame tarpe 35,6 etatai lankomosios
priežiūros specialistų.
Kėdainių bendruomenės socialinio centro etatų sąrašas pagal padalinius 2020 m.:
Administracija – 4,25 etato, Ūkio skyrius – 7,5 etato, Paslaugų socialinės rizikos asmenims
padalinys – 6,5 etatų, Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinys – 15,25 etato, Pagalbos namuose
padalinys – 41,1 etato. Viso: 74,6 etatai.
Projekte „Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajone“ - 8,0 etatai.
Projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajone“ – 2,0 etatai.
Per 2020 m. inicijuota daugiau kaip 50 procentų darbuotojų kelti savo kvalifikaciją. Centre
dirba 87 darbuotojai iš jų 67 tobulino ir kėlė savo kvalifikaciją ir išklausė 1274 ak./val.
kvalifikacijos tobulinimo kursų.
IV SKYRIUS
FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Informacija apie įstaigos išlaidų plano įvykdymą 2020 m.

Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

Patvirtintas planas
(tūkst. Eur)

Gauti asignavimai
/Kasinės
išlaidos(tūkst. Eur)

Plano įvykdymas
(%)

1.
2.
3.
4.
5..
6.

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Kitos išlaidos
Socialinės ir kitos išmokos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo
Iš viso:

791,9
11,7
60,3
10,0
188,4
9,0

791,8
11,7
60,0
5,4
171,4
9,0

100
100
100
54
91
100

1071,3

1049,3

97,9

Pajamos už suteiktas paslaugas įstaigoje per 2020 m.
Lėšų likutis metų
pradžioje (tūkst. Eur)
0,8

Gauta įmokų per metus
(tūkst. Eur)
30,2

Panaudota per metus
(tūkst. Eur)
30,4

Lėšų likutis metų
pabaigoje (tūkst. Eur)
0,6

Centras vykdo socialinės paramos programą, kuriai įgyvendinti buvo skirta 193,4 tūkst.
Eur., panaudota – 171,9 tūkst. Eur. Plano įvykdymas 88,9 procentai.
Įstaigos įsiskolinimai 2020 m. gruodžio 31 d. 9,6 tūkst. Eur., : darbo užmokestis ir
socialinis draudimas – 9,1 tūkst. Eur., komunalinės paslaugas - 0,5 tūkst. Eur.
2020 m. tęsiamas ES projektas „Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajone“.
Projektas pratęstas iki 2022 m. sausio 1 d. Projekto vertė 482,1 tūkst. Eur.
2020 metais pradėtas vykdyti Europos Sąjungos projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai
teikimas Kėdainių rajone“.
Per 2020 m. gauta parama natūra – 1,6 tūkst. Eur., piniginėmis lėšomis – 0,3 tūkst. Eur.
V SKYRIUS
ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS
Centras organizuodamas ir vykdydamas savo veiklas, projektus bendradarbiaujama su
Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos
skyriumi, Kėdainių rajono seniūnijomis. Siekiant stiprinti socialinę partnerystę, kartu rengiant
renginius, parodas, dalinantis informaciją, siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą
bendradarbiaujama su Kėdainių parapijos Klebonija, Neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis
ir kt.
VI SKYRIUS
ĮSTAIGOS PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMAS
Centre, socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinyje teikiamos dienos socialinės globos
paslaugos suaugusiems neįgaliems asmenims turintiems proto negalią. Kokybiškam šių paslaugų
teikimui trūksta 1 miegamojo kambario, patalpos priemonėms sandėliuoti. Dienos socialinės globos
paslaugos teikiamos 16 asmenų (su sunkia negalia), bendrosios socialinės paslaugos teikiamos 35
asmenims (užimtumo specialisto, bendravimo, konsultavimo, sociokultūrinės paslaugos ir kt.).
Centre įsikūrusi nevyriausybinė neįgaliųjų organizacija – Kėdainių rajono paraplegikų asociacija.
Perkeliant šią nevyriausybinę neįgaliųjų organizaciją į kitas patalpas būtų išspręsta patalpų stokos
problema, būtų kokybiškai teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmenims turintiems
sunkią proto negalią.
Kreipėmės į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją, sprendžiant neįgaliųjų
nevyriausybinės
organizacijos perkėlimo klausymą
į kitas patalpas, taip pat raginome
nevyriausybinės organizacijos pirmininkę reikšti iniciatyvą ieškant tinkamų patalpų savo
organizacijos veikloms vykdyti.
Direktorė

Rūta Kaupienė

