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TIKSLAS IR MISIJA
Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo ir plėtros
tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar
stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo
socialines problemas, palaikyti ryšius su bendruomene,
padėti įveikti socialinę atskirtį.
Paslaugų centro misija – užtikrinti savalaikį ir
atitinkantį poreikius socialinių paslaugų teikimą Kauno
rajono gyventojams, įtraukiant juos kartu priimti
sprendimus, siekiant pokyčio.

DARBUOTOJAI
2020 m. Centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius
padidintas iki 133,5 etatų:
67,5 etatai išlaikomi iš savivaldybės biudžeto;
 58 etatai išlaikomi iš valstybės biudžeto savivaldybei
deleguotoms funkcijoms atlikti;
 8 etatai finansuojami ES lėšomis vykdant projektą
„Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone“.
Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. buvo 137
darbuotojai (2019- 133, 2018 - 135).

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KASINĖS IŠLAIDOS

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis ir soc.
draudimas
Prekių ir paslaugų naudojimas

Kasinės
išlaidos
2020 m.,
Eur
957907,90

Kasinės
išlaidos 2019
m., Eur

Kasinės išlaidos
2018 m., Eur

764549,89

654589,10

125051,80

137197,84

130383,77

10077,31

9917,66

27073,05

22710,47

12277,43

9788,33

951.175,52

827.389,33

Socialinė parama (socialinės
paramos pašalpos)

6325,63

Materialiojo ir nematerialiojo turto
kūrimo ir įsigijimo išlaidos

9575,56

Kitos išlaidos

2756,32
Iš viso: 1.101.617,21

2020 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Eil.
Nr.

Projekto ar
programos
pavadinimas

1.

Garliavos vaikų dienos Socialinių paslaugų
centras
priežiūros
departamentas prie
SADM
Integralios pagalbos į Europos socialinio
namus teikimas Kauno fondo agentūra
rajone

2.

3.

Vaikų stovyklų ir kitų
neformaliojo vaikų
švietimo veiklų
programa ,,Pažįstu
save kūrybinių
patyrimų pasaulyje“

Finansavimo
šaltinis

Gautas
Gautas
Gautas
finansavimas finansavimas finansavimas
2020 m., Eur 2019 m., Eur 2018 m., Eur
14683,00

6268,00

14646,00

103652,10

82195,61

70050,73

-

-

Kauno rajono
2205,00
savivaldybės
administracijos
Kultūros, švietimo ir
sporto skyrius

2020 METAIS DALYVAUTA PROJEKTUOSE
IR PROGRAMOSE
 „Garliavos vaikų dienos centras“. Projekto tikslas – socialinės rizikos, socialiai









remtinose, daugiavaikėse ir nepilnose šeimose ir kt. gyvenantiems vaikams ir jų tėvams
teikti socialines, psichologines paslaugas, organizuoti vaikų užimtumą, ugdyti
kūrybiškumą, socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Integralios pagalbos į namus
teikimas Kauno rajone“. Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią
turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims, ir konsultacinę pagalbą
jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų prieinamumą Kauno rajone.
Centro Šeimos gerovės skyriaus 17 socialinio darbo specialistų dalyvavo programoje
„Psichoemocinės sveikatos kompetencijų gerinimo įmonėse“, finansuojamoje
Kauno rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro.
Vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programą „Pažįstu save
kūrybinių patyrimų pasaulyje“, kurios metu spalio 27 – lapkričio 24 dienomis
Šeimos gerovė skyriaus Vaikų dienos centre vyko stovykla.
Bendradarbiavimas su Viešąja įstaiga „Pažaislio muzikos festivalis“, įgyvendinant
projektą „Susitikimai muzikoje”, kuris yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022”
programos dalis.

SAVANORYSTĖ IR PRAKTIKA
 2020 m. Centras gavo kokybės ženklą Tarptautinės

savanoriškos veiklos įgyvendinimui. Dėl šios
priežasties 2020 m. Dienos socialinės globos centre
savanoriavo 2 tarptautiniai savanoriai iš Vokietijos ir
Ispanijos.
 Iš viso Centro veikloje 2020 m. dalyvavo 5 savanoriai
(2019 m. – 11 savanorių)
 Centrą, kaip praktikos atlikimo vietą, 2020 m.
pasirinko 11 studentų (2019 m. – 15 studentų, 2018
m. – 10 studentų):

BENDRADARBIAVIMAS I
Eil.
Nr.

Partneris

1.

Kauno r. šveitimo centro
Pedagoginė psichologinė
tarnyba ir tarptautinis
projektas ADRA „Vaikai –
vaikams“
Respublikinis
priklausomybės ligų
centras

2.

3.

4.

5.

Atsakingas
Centro skyrius

Įgyvendinimo pastabos

Šeimos gerovės 2020 m. 100 Kauno rajone gyvenančių vaikų pagal projektą
skyrius
„Vaikai – vaikams“ buvo įteiktos Kalėdinės dovanos (2019 m. –
100 vaikų).

Šeimos gerovės Į Respublikinį priklausomybės ligų centrą, pagal specializuotų
skyrius
asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį 2020 m.
nukreipta 89 asmenys (2019 m. nukreipti 93 asmenys 2018 m. 103 asmenys).
Kauno rajono
Socialinių
Bendradarbiavimas, įgyvendinant veiklas, finansuojamas iš
savivaldybės
paslaugų
2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
administracija ir LPF
skyrius
asmenims fondo lėšų. 2020 m. maisto produktų/ higienos prekių
„Maisto bankas“
paketus gavo 4320 Kauno rajono gyventojų.
Kauno rajono visuomenės Šeimos gerovės Skyriuje įgyvendinta mokymų programa „Psichoemocinės
sveikatos biuras, kartu su skyrius
sveikatos kompetencijų gerinimas įmonių darbuotojams", kurios
Lietuvos profesinės
rezultatas: rekomendacijų, kaip toliau savarankiškai tęsti veiklas,
sveikatos asociacija
sudarymas.
Kauno rajono visuomenės Šeimos gerovės Bendradarbiavimas organizuojant pagalbą rizikingai ir žalingai
sveikatos biuras
skyrius
alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems Kauno
rajone. 51 asmuo gavo tęstines priklausomybės konsultantų
konsultacijas.

BENDRADARBIAVIMAS II
Eil.
Nr.
6.

7.

8.

7.

8.

9.

Partneris

Atsakingas
Centro
skyrius
Kauno rajono viešoji Šeimos
biblioteka Domeikavos gerovės
biblioteka
skyrius
Moterų teisių asociacija Šeimos
gerovės
skyrius
VšĮ Eimanta
Socialinių
paslaugų
skyrius
VšĮ Globasta
Socialinių
paslaugų
skyrius
VšĮ Muniškių globos Socialinių
namai
paslaugų
skyrius
VšĮ Ežerėlio slaugos Socialinių
namai
paslaugų
skyrius

Įgyvendinimo pastabos

Bendradarbiavimas vykdant edukacines veiklas kartu su
Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centru. 2020 metai
įvyko 10 užsiėmimų, kurių metu vyko protmūšiai,
viktorinos, mokomasi origami technikos.
Bendradarbiavimas pagalbos procesuose siekiant padėti
moterims, patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje. 2020-0219 atvejo vadybininkų ir organizacijos atstovų susitikimas.
Bendradarbiavimas vykdant asmens gebėjimų pasirūpinti
savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimą. Įvertinti
3 asmenys.
Bendradarbiavimas vykdant asmens gebėjimų pasirūpinti
savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimą. Įvertinti
3 asmenys.
Bendradarbiavimas vykdant asmens gebėjimų pasirūpinti
savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimą. Įvertinti
2 asmenys.
Bendradarbiavimas vykdant asmens gebėjimų pasirūpinti
savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimą. Įvertinti
2 asmenys.

BENDRADARBIAVIMAS III
Eil.
Nr.

Partneris

10.

VšĮ Šatijų rezidencija

11.

Vilniaus socialinės
paramos centras

12.

13.

14.

Atsakingas
Centro
skyrius
Socialinių
paslaugų
skyrius
Socialinių
paslaugų
skyrius

Įgyvendinimo pastabos

Bendradarbiavimas vykdant asmens gebėjimų pasirūpinti
savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimą. Įvertinti
2 asmenys.
2020 m. lapkričio mėn. kartu dalyvauta tarptautinėse
dirbtuvėse (workshop), organizuojamose Europos Komisijos
(Graikija) „Social inclusion: planning for the future“, kuriose
pristatytas integralios pagalbos į namus projektas, jo praktinė
pusė.

Kaniterapinės pagalbos Dienos
Bendradarbiavimas vykdant edukacinius kaniterapijos
centras
socialinės
užsiėmimus su šunimis. 2020 m. vyko susitikimai, dalyvavo
globos centras 20 vaikų ir jaunuolių turinčių negalią.
VšĮ „Amici Art“

Dienos
Bendradarbiavimas vykdant edukacinius užsiėmimus
socialinės
vaikams, turintiems negalią. 2020 m. dėl susiklosčiusios
globos centras situacijos buvo galima įvykdyti 7 užsiėmimus (sporto,
muzikos, emocijų lavinimo).
Asociacija Kauno
Dienos
Bendradarbiavimas vykdant edukacijos su moliu ir sporto
„Arkos“ bendruomenė socialinės
veiklas. Bendruomenės vadovo suteikta asmeninė
globos centras konsultacija centro socialiniam darbuotojui ir pravesti visam
centro kolektyvui mokymai tema ,,Darbas su agresyviais
klientais‘‘.

SOCIALINĖS PASLAUGOS
Paslaugos pavadinimas
Aprūpinimas techninės
pagalbos neįgaliesiems
priemonėmis

Specialiojo transporto
paslauga

Veiklos rodiklis 2020 m.
Išduotos 297 (2019 m. - 310) techninės pagalbos
neįgaliesiems priemonės (neįgaliojo vežimėliai,
vaikštynės, funkcinės lovos). Techninės pagalbos
neįgaliesiems priemonių poreikis 2020 m. patenkintas
98,34 proc. (2019 m. - 96,57 proc.)

Paslauga gydymosi ir reabilitacijos atvejais teikta 77
(2019 m. - 86) Kauno rajono gyventojams 353 kartus
(2019 m. - 260).
Asmens gebėjimo pasirūpinti 2020 m. atlikti 56 vertinimai. 2020 m. Centras
savimi ir priimti kasdienius
įvertino ir parengė išvadas 77,34 proc. gaunamų
sprendimus vertinimų ir
prašymų (2019 m. – 80 proc.)
išvadų teikimo organizavimas
Parama iš Europos pagalbos 2020 m. Kauno rajono gyventojams skirti 23,08 tūkst.
labiausiai skurstantiems
maisto paketų (2019 m. – 25,13 tūkst.)
asmenims fondo lėšų

SOCIALINĖS PASLAUGOS
Paslaugos pavadinimas
Dienos socialinė globa
institucijoje

Veiklos rodiklis 2020 m.
Dienos socialinės globos paslaugas gavo 20 neįgalių
vaikų (2019 m. -16), bendrąsias socialines paslaugas –
23 vaikai (2019 m. – 23)

Sociokultūrinės paslaugos 2020 m. centre vyko 11 renginių, kuriuose dalyvavo
609 Kauno rajono gyventojai (2019 m. 15
sociokultūrinių renginių dalyvavo 1415).
Pagalbos
į
namus 2020 m. paslaugą gavo 197 Kauno rajono gyventojai
paslauga
(2019 m. 214 asmenų).
Sveikatos stiprinimo ir 2020 m. sveikatos stiprinimo veiklose dalyvavo 165
palaikymo,
meno asmenys (2019 m. dalyvavo 284) senyvo amžiaus ir
užsiėmimai neįgaliesiems neįgalūs Kauno rajono gyventojai iš 11 seniūnijų,
meninio užimtumo veiklose dalyvavo 18 asmenys iš 2
seniūnijų.

SOCIALINĖS PASLAUGOS

Paslaugos pavadinimas

Veiklos rodiklis 2020 m.

Dienos socialinės globos Paslaugas gavo 72 sunkią negalią turintys asmenys,
asmens namuose
iš jų 6 vaikai, 16 darbingo amžiaus asmenų ir 50
paslaugos
senyvo amžiaus asmenys, turintys negalią (2019 m. –
67).
Šeimos gerovės skyriaus Šeimos gerovės skyrius per 2020 m. atvejo vadybą
teikiamos socialinės
taikė 335 šeimoms (2019 m. - 333 šeimoms),
paslaugos
patiriančioms sunkumų. Šeimos gerovės skyriaus
Vaikų dienos centrą lankė 20 vaikų, gyvenančių
Domeikavos ir Lapių seniūnijose;
Krizių centro paslaugos Krizių centre 2020 m. apgyvendinimo paslaugas
gavo 21 moteris ir 25 vaikai. 2019 m.
apgyvendinimo paslaugas gavo 28 moterys su 36
vaikais.

2020 METŲ IŠŠŪKIAI
 Paslaugų gavėjų ir darbuotojų saugumo užtikrinimas:

1. parengti COVID-19 prevencijos ir kontrolės
priemonių taikymo planai;
2. darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsaugos
priemonėmis;
3. parengti saugaus darbo ir asmeninių apsaugos
priemonių naudojimo mokymai;
4. darbuotojams sudarytos galimybės dirbti nuotoliniu
arba mišriu būdu;
5. darbuotojai apdrausti papildomu sveikatos draudimu.

2020 METŲ IŠŠŪKIAI
 Būtinųjų socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas:

1. Pirmojo karantino metu:
Darbuotojų ir paslaugų gavėjų baimė (kas, kaip ir ką
gali užkrėsti)
Tik būtinųjų poreikių užtikrinimas (maistas, vaistai,
namų šildymas)
Vaikų, iš šeimų patiriančių socialinę riziką, saugumo,
ugdymo užtikrinimas (manipuliacija, įgūdžių
stoka)
2. Antrojo karantino metu:
Daugiau paslaugų, bet daugiau ir patirties...

PAGRINDINĖS 2021 M. VEIKLOS KRYPTYS

 Darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugumas;
 Įstaigos veiklos atitikimas teisės aktų pasikeitimams;
 Kokybės kontrolės sistemos diegimas;

 Socialinės priežiūros paslaugų akreditacija;
 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas;
 Teikiamų paslaugų viešinimas;

 Vidinės komunikacijos stiprinimas;
 ...

Veiklos ataskaitą ir kitus
svarbiausiusįstaigos dokumentus
visada galite rasti:
www.kaunorspc.lt

