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MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS 
 (Įstaigos pavadinimas) 

2022-2024 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Asignavimų 

valdytojas (-ai) 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA, 188620436 

(asignavimų valdytojo (-ų) pavadinimas, kodas) 

 

 

Misija ir 

vizija 

Misija - vykdyti neįgaliųjų integraciją į visuomenę, užtikrinti palankias sąlygas 

bendravimui bei įvairių formų reabilitacijai, teikti psichosocialinę pagalbą,  dienos 

socialinės globos asmens namuose ir institucijoje, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės 

globos institucijoje, laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose, 

pagalbos į namus,  socialinių įgūdžių ugdymo ir(ar) atkūrimo asmens namuose ir 

institucijoje, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, transporto (socialinio taksi) 

bei kitas bendrąsias paslaugas, intensyvią krizių įveikimo pagalbą ir apgyvendinimą 

krizių centruose, pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir 

šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims, asmeninio asistento, 

efektyviai vykdyti pavestas funkcijas, programas, dalyvauti įvairiose projektinėse 

veiklose. 

Vizija – siekiant patenkinti Marijampolės savivaldybės gyventojų socialinius poreikius, 

gerinti teikiamų paslaugų kokybę, modernizuoti pastatus, pritaikant juos paslaugų 

akreditavimo reikalavimams, tobulinti veikiančių struktūrinių padalinių veiklą, kurti 

naujus ir integruoti jau veikiančius struktūrinius padalinius, kurie sudarys vieningą ir 

efektyviai veikiančią socialinių paslaugų sistemą, išlaikyti saugias sąlygas darbuotojams 

ir klientams. 

 
(suformuluota / pakoreguota savivaldybės, padalinio ar įstaigos misija) 

 

 

Situacijos analizė 

Išorinės aplinkos analizė: 

              Marijampolės socialinės pagalbos centras (toliau – Centras) vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jam 

pavestas funkcijas ir įgyvendina Marijampolės savivaldybės politiką socialinių paslaugų srityje. 2022-

2024 metų strategija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2006-04-05 įsakymu „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ Nr.A1-93, Mokėjimo už socialines 

paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 -06-14 nutarimu Nr. 583, 

Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2014-12-31 įsakymu „Dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių 

patvirtinimo “ Nr. A1-684 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą ir 

socialinį darbą.  

              Kaip ir visą socialinių paslaugų sistemą, taip ir Centrą veikia politiniai sprendimai, reikalaujantys 

naujų iššūkių. Marijampolės savivaldybėje stengiamasi skirti nemažą dėmesį pažeidžiamiausiems 

bendruomenės nariams, tačiau to nepakanka, kad žmogus jaustųsi saugus ir orus. Turime pasitempti visi, 

kad politiniai veiksniai nežemintų nei klientų, nei socialinių darbuotojų orumo, kad dirbti visiems būtų 

saugu ir pakaktų motyvacijos įveikti iškylančius laikmečio iššūkius.  

              Nacionaliniame lygmenyje svarbūs įstatymai, susiję su socialinių paslaugų teikimu, kokybės 

gerinimu, mokesčių už socialines paslaugas tobulinimu, pandemijos, dėl Covid -19 situacijos aiškumo ir 

supratimo. Dėmesys turi būti skiriamas socialinių darbuotojų darbo užmokesčio proporcingam didinimui, 

saugių darbo sąlygų kūrimui, nesupriešinimui ir neskirstymui, skiepijimosi nuo Covid-19 motyvavimui.                       

              Socialinis darbas yra įrašytas į pavojingų darbų sąrašą, todėl turi būti užtikrintos saugios darbo 

sąlygos visiems darbuotojams. Saugumui užtikrinti nepakanka vien tik įrašymo į vienokį ar kitokį sąrašą, 

svarbu sudaryti galimybes konkrečiam saugumui. Todėl socialiniai darbuotojai nemokamai skiepijami nuo 

užkrečiamų ligų, apdraudžiami gyvybės ir nelaimingų atsitikimų draudimu, aprūpinami įteisintomis 

saugos priemonėmis. Didelis dėmesys skiriamas socialinių darbuotojų atestacijai ir požiūriui į ją, 

sistemingam kvalifikacijos kėlimui. Siekiamybė yra turėti reikiamas darbo priemones ( transportą – 
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planuojame įsigyti naują mikroautobusą, savigynos priemones).  Ypatingo pasirengimo ir išmanymo 

reikalauja šiuo metu vykdomi pertvarkos procesai, kurie atliekami greitai ir neapgalvotai, o tai sąlygoja 

nuolatinį teisės aktų koregavimą, taisymą, kuris dažnai sunkiai pritaikomas praktikoje. Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro pasirašyta trišalė kolektyvinė sutartis dažnu atveju supriešina tą patį darbą 

dirbančius darbuotojus, suskirsto juos į profsąjungai priklausančius ir nepriklausančius, įstaigų vadovai 

atsiduria dviprasmiškoje situacijoje, nustatant darbo užmokesčio pastoviąją dalį.  

             Nuolat steigiamos (ar pertvarkomos) įstaigos, vykdančios įvairią kontrolę ir keliančios ypatingus 

reikalavimus. Tarkim, įstaigos įpareigojamos pasirengti ekstremalių situacijų valdymo planus, kuriuos 

paruošti gali tik tam tikri specialistai ar įstaigos, atlikti daug pertvarkymų, reikalingų licencijai gauti ar 

paslaugai akredituoti, vykdyti nuolatinius įstaigų ir paslaugų pertvarkymus. Tai tik maža dalis reikalavimų, 

kuriuos, nepaisant organizacijos veiklos išskirtinumo, privalo atlikti visos įstaigos. Niekas neneigia, kad 

tai reikalinga ir svarbu, tačiau kiekvienas veiksmas turi būti gerai apgalvotas ir tinkamai paskaičiuotas 

pagal valstybės ir savivaldybių galimybes. Turėdami minimalius finansinius ir žmogiškuosius išteklius 

šioms funkcijoms įgyvendinti, atliekame visas būtinas užduotis. 

             Savivaldybiniu lygiu – turi būti užtikrinamas minimalus, bet kartu ir iš dalies pakankamas 

finansavimas socialinės paskirties įstaigoms. Įstaigos biudžete turi būti skirtas finansavimas darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui (vadovaujantis teisės aktais, kiekvienas socialinis ir individualaus priežiūros 

personalo darbuotojas privalo išklausyti 16 ak. val. mokymus), darbų saugos kursams (jie privalomi 

visiems socialinį darbą dirbantiems žmonėms), privalomiems periodiniams sveikatos tikrinimams 

(įstatymiškai darbdavys privalo apmokėti periodinius darbuotojų sveikatos tikrinimus), profesinės rizikos 

vertinimams. Darbuotojai privalo būti aprūpinami darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, 

darbo inventoriumi. Kadangi Centro veikla nuolat plečiama, turi būti užtikrinamas atsakingų darbuotojų 

pareigybių skaičius, jų darbo krūvio ir darbo užmokesčio peržiūrėjimas. Mūsų tikslas, kad darbuotojai 

gautų tokį darbo užmokestį, kokio nusipelnė atlikdami savo tiesiogines pareigas ir prisiimdami didžiulę 

atsakomybę už bendruomenės gyventojus. Situacija keičiasi į gerąją pusę, tačiau ne taip sparčiai, kaip 

reikalauja teisės aktai. 

            Ypatingas dėmesys sutelktas Covid – 19 situacijai kontroliuoti. Prasidėjusi pandemija reikalauja 

papildomų žinių, lėšų, supratingumo, susitelkimo ir saugumo. Nuolatinis rūpestis saugos priemonių 

poreikiui patenkinti, darbuotojų supratingumas jas naudoti, klientų ir jų artimųjų tinkamas požiūris į 

socialinių darbuotojų galimybes reikalauja tiek finansinių, tiek profesinių žinių.  Dar aktualesnė problema 

– darbuotojų supratimas ir tikėjimas mokslu dėl skiepų naudos. 

             Padalinių klientai turi būti aprūpinami ugdymo ir darbo priemonėmis, tik tada bus galima kalbėti 

apie kokybišką įgūdžių ugdymą, klientų sudominimą vykdoma veikla. Dideli reikalavimai keliami senyvo 

amžiaus asmenų užimtumui, tačiau sunku įrodyti, kad tam nėra pakankamai žmogiškųjų išteklių, 

finansinių galimybių ir pačių žmonių noro bei galimybių. Asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose, 

dažnai reikia padėti organizuojant maitinimą ar medikamentų nupirkimą (Krizių centre motinoms su 

vaikais), tačiau tam nėra lėšų.  

             Socialinės globos įstaigų licencijavimas skatina mus priimti labai rimtus sprendimus dėl įstaigos 

struktūros patikslinimo, prioritetų paskirstymo, psichosocialinio klimato užtikrinimo ir kt. Šiuo metu 

įstaiga turi visas reikiamas licencijas, dalyvauja 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programoje ir įgyvendina projektą „Integralios pagalbos į namus“ teikimas Marijampolės 

savivaldybėje“, nacionalinio lygmens Vaikų dienos centrų projektus, 2022-2024 bus ruošiami nauji 

projektai, nuolat tobulinama veikla. Kartu su Marijampolės savivaldybe ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas 

įgyvendiname projektą  „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje".  Tačiau šių 

projektų tęstinumas reikalauja labai gerai įvertinti ir  užtikrinti tolimesnį finansavimą, nes reikalingas 

dalinis savivaldos prisidėjimas prie šių paslaugų tolimesnio teikimo. 

            Vienas socialinis darbuotojas, atlieka vertinimus ir pateikia išvadas dėl asmenų gebėjimo 

pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. Šios išvados teikiamos Marijampolės savivaldybės 

administracijai, o vėliau – teismui. Per 2021 m. 10 mėnesių  parengta 51 išvada „Dėl asmens gebėjimo 

pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus”, pakartotinai pervertinti 72 asmenys, 51 asmuo 

papildomai konsultuotas įvairiais socialiniais klausimais. 72 globėjams suteikta  informacija apie 

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją Marijampolės savivaldybėje. 2022-2024 m. poreikį 

tenkinsime 100 %.  

             Nuo 2017 m. spalio mėn. prie Centro įsteigtas Globos centras. 2019 m. rugsėjo mėnesį 

suremontuotas Socialinės globos padalinys ir prie jo prijungti Socialinės globos namai. Pakeista licencija.  

             Startuoja naujos paslaugos, nuolat vyksta teisės aktų pakeitimai, naujų paslaugų kūrimas ir 

teikimas. 
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Ekonominiai veiksniai.  

 

       Ekonominė situacija keičiasi ir atsiranda galimybės socialinių paslaugų plėtrai ir gerinimui. Po kelerių 

metų aktyvaus pasiruošimo ir finansinių išteklių paieškos atliktas Socialinės globos padalinio (buvusių 

Kartų namų) pastato remontas. 2017-2020 metams buvo pateiktas investicinis projektas Kartų namų 

modernizavimui ir pertvarkymui į Socialinės globos namus, kuriuose gyvena tik senyvo amžiaus asmenys, 

o tėvų globos netekusiems vaikams, įgyvendinant valstybinę socialinę politiką, jau surasti kiti globėjai. 

        Daugumoje Centro padalinių klientams teikiama maitinimo paslaugą. Didelė problema, kad įstaiga 

neturi savo valgyklos ir reikia pirkti paslaugą. Tokiomis sąlygomis, kokiomis vadovaujantis turime teikti 

šią paslaugą nepažeidžiant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, higienos normų ir kitų teisinių 

reikalavimų, surasti tiekėjus yra labai sunku. 

         Centras plečia savo veiklą prijungiant ne tik naujus padalinius, bet ir veiklas, kurioms įgyvendinti 

reikalingi papildomi finansiniai ištekliai, kabinetai. Plečiantis Centro veiklai ir kylant reikalavimams 

teikiamų paslaugų kokybės gerinimui privalome rūpintis, kad šių paslaugų teikimui būtų įdarbinti aukštos 

kvalifikacijos specialistai. Galiojantys teisės aktai reikalauja nuolat rūpintis šių darbuotojų darbo sąlygų 

tinkamumu (darbo vietos įkūrimu, transporto ar transporto išlaidų kompensacijos suteikimu ir t.t.).  

          Įsteigus atvejo vadybininkų etatus, savivaldybės administracija skyrė papildomus kabinetus, 

esančius Vytauto g. 17. Darbuotojams įkurtos naujos darbo vietos, tačiau tai dar vienos atskiros patalpos, 

esančios kitoje miesto vietoje. Pastebėjome, kad toks Centro išdėstymas apsunkina vadybos ir veiklos 

kontrolės procesus. Todėl kreipėmės į Marijampolės savivaldybės administraciją, prašydami, atsiradus 

galimybei, surasti patalpas, kuriose galėtų įsikurti kuo daugiau įstaigos padalinių.  

          Įstaiga finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, ESF,  lėšos gaunamos ir už 

teikiamas paslaugas.  

          Iš savivaldybės biudžeto 2019 m. gauta 1 383 000 Eur arba 20,2 % daugiau negu 2018 m., 

2020 m. gauta – 1 772 000 Eur arba 28,1 % daugiau negu 2019 m., 2021m. sąmata – 1 800 000 

Eur arba 1,58 % daugiau  nei 2020 m., nors vien tik  darbo užmokestis kilo apie 40 %, pabrango 

kitos išlaidos.  

           Iš valstybės biudžeto deleguotoms funkcijoms socialinės rizikos šeimoms  2019 m. gauta  

286 400 Eur arba 21,7 % daugiau negu 2018 m., 2020 m. gauta – 351 700 Eur arba 22,8 % 

daugiau  negu  2019 m., 2021m. sąmata – 373 500 Eur arba 6,2 % daugiau  nei 2020 m. 

            Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos už asmenis su sunkia negalia  2019 m.– 538 813 

Eur arba 22,9 % daugiau negu 2018 m. 2020 m. gauta – 591 058 Eur arba 8,8 % daugiau negu 

2019 m., 2021m. sąmata – 470 000 Eur arba 20,48 %  mažiau  nei 2020 m. 

              Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas  2019 m. – 288 564 Eur arba 21,04 % daugiau 

negu 2018 m., 2020 m. gauta – 288 000 Eur arba 0,2 % mažiau negu 2019 m., 2021m. sąmata – 

292 000 Eur arba 1,4 % daugiau  nei 2020 m. 

               Vertinant tokią finansinę situaciją, tenka dirbti senais kompiuteriais, klientus vežti 

gendančiomis transporto priemonėmis, apriboti darbuotojams kompensacijas pravažiavimui pas 

klientus ir apmokėjimui už ryšio priemones, ieškoti darbuotojams pačių pigiausių kvalifikacijos 

kėlimo kursų, kurie kartais nebūna naudingi profesine prasme, o tik atspindi išklausytas valandas, 

riboti ugdymo priemonių įsigijimą asmenims, turintiems intelekto sutrikimų, nuolat ieškoti 

aukotojų, kurie gali kažką padovanoti ir pan. Susirūpinimą kelia panaikinta galimybė biudžetinei 

įstaigai  dalyvauti neįgaliųjų integracijos ir sveikatinimo projektuose , kurių dėka įsirengėme 

relaksacijos kambarį, Kneipo taką, išveždavome neįgalius jaunuolius į stovyklas, keliones ir pan.   
Centre vykdomas maisto dalijimas nepasiturintiems bendruomenės nariams maisto paketais iš 

parduotuvių tinklo „IKI“ ir „LIDL“, gaunant paskutinės dienos galiojimo maisto produktus, taip pat 

gaunant nuolatinę paramą iš Mantingos labdaros fondo duonos gaminiais. Centro darbuotojai, kaip 

savanoriai, dalyvauja „Maisto banko“ akcijoje. Surinktus produktas išdalijame skurstantiems 

bendruomenės nariams. Darbas vyksta sklandžiai, veiklą numatome tęsti ir 2022-2024 metais, nepaisant 

to, kad šį darbą atlieka dalis centro darbuotojų savanoriškais pagrindais. 

Socialiniai veiksniai.  
 

Nedarbas, augančios skolos už komunalinius patarnavimus, alkoholizmas, vaikų nepriežiūra, 

emigracija, didėjantis asmenų, patiriančių socialinę riziką skaičius, sustiprintas dėmesys šeimoms ir 
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vaikams bei kiti socialiniai veiksniai didina mūsų įstaigos klientų skaičių. Vaikai tampa agresyvūs, linkę 

nusikalsti, išryškėja jų delinkventinis elgesys, prarandama motyvacija mokymuisi, gerų manierų 

puoselėjimui. Dažnai pasitaiko netinkamas tėvų elgesys vaikų atžvilgiu. Senyvo amžiaus asmenys 

nepajėgia pasirūpinti savimi, o jų šeimos nariai priversti išvykti svetur užsidirbti pragyvenimui. Todėl čia 

likę žmonės atsiduoda socialinių darbuotojų globai. Dirbti darosi vis sunkiau, nes klientų skaičius auga, 

senatvė ir negalia gilėja. Keičiasi žmonių vertybinės nuostatos, palaipsniui prarandama tolerancija, 

supratimas, užuojauta. Sunku įtikinti klientus, kad už suteikiamas paslaugas reikia susimokėti, kad 

socialinį darbuotoją reikia gerbti, vertinti. Kartais labai sunku įtikinti artimuosius, kad jų pareiga 

pasirūpinti savo tėvais ar vaikais. Nuolat kyla kartų turtiniai konfliktai, kuriuose tarpininko vaidmenį tenka 

atlikti socialiniams darbuotojams. Situacija tampa tik sudėtingesnė, o socialiniai darbuotojai nėra 

visagaliai, kad pakeistų žmonių mąstymą ir atsakomybę. Asmenys, kuriems teikiamos laikino 

apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos, nesistengia keisti savo gyvenimo 

būdo, o mažėjantis noras integruotis į darbo rinką dar labiau mažina motyvaciją keistis. Įvestas simbolinis 

mokestis už šias paslaugas, drausmina žmones ir skatina tinkamai elgtis. 

Tokia situacija tęsiasi jau keletą metų, tačiau svarbu tai, kad daugelio specialistų dėka pavyksta ją 

(nors ir labai sudėtingomis sąlygomis) palaikyti stabilią.  

Ypatingas dėmesys skiriamas Covid – 19 situacijai valdyti. Reikalingos papildomos lėšos 

asmeninėms apsaugos priemonėms įsigyti, atsiranda papildomi reikalavimai sureguliuoti klientų ir 

darbuotojų srautus.  Dirbant nuotoliniu būdu, iškyla daug nenumatytų problemų, kurias kartais nepavyksta 

išspręsti be papildomų lėšų – tai padidėjęs kompiuterių ir internetinio ryšio, išmaniųjų mobilių telefonų 

(pastarieji nupirkti per viešųjų pirkimų programą yra pakankamai nekokybiški) poreikis. Pastaruoju metu 

susiduriame su darbuotojų nenoru skiepytis nuo Covid – 19 ligos, vėl augančiu susirgimų skaičiumi. 

Socialiniai darbuotojai ir kiti, socialinį darbą dirbantys asmenys, nuolat jaučiasi nevertinami, 

kaltinami ir nepalaikomi. Sunku vykdyti pavestus darbus, kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose trūksta 

aiškumo, nuoseklumo ir informacijos apie jų įgyvendinimo galimybes. Dažnai įvairios institucijos tuos 

pačius teisės aktus interpretuoja skirtingai, todėl atsiranda visiškas nesusikalbėjimas, dėl skubotų 

sprendimų priėmimo ir įstatymų įgyvendinimo, poįstatyminių aktų nebuvimo stringa tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. Ženklus socialinio darbuotojo profesijos prestižo nuosmukis, jaunų žmonių nenoras 

dalyvauti darbo rinkoje ir dirbti socialinį darbą. Profesija tampa nepaklausi. 

 

Technologiniai veiksniai.  

Vadybiniu požiūriu mūsų įstaiga yra labai sudėtinga, kadangi įstaigos padaliniai yra išsidėstę 

visoje Marijampolės savivaldybėje, tačiau gerai tai, kad licencijavimas pareikalavo visuose padaliniuose 

įsteigti vyr. socialinių darbuotojų pareigybes ir didesnį dėmesį sutelkti į darbo organizavimą ir paslaugų 

kokybės gerinimą. Taigi, didėjant darbo krūviams, darbuotojų skaičiui, plečiantis paslaugų įvairovei, tenka 

peržiūrėti įstaigos etatų sudėtį, perskirstyti darbus, pasidalinti atsakomybe.  

Nuolatinis bendradarbiavimas su Marijampolės savivaldybe, Tarybos nariais sudarė tinkamas 

sąlygas ateityje numatyti įstaigos perkėlimą į darželio patalpas, o esamus padalinius tinkamai paruošti 

paslaugų akreditavimui (dar 2021 m. bus pertvarkomos Krizių centro patalpos). 

Geri tarpinstituciniai ryšiai yra su Marijampolės savivaldybės administracija, Užimtumo tarnyba, 

Marijampolės kolegija, kitomis socialinių paslaugų įstaigomis Marijampolės savivaldybėje ir kituose 

Lietuvos miestuose. 

Vidinės aplinkos analizė: 

Organizacinė struktūra.  

 

Įstaigai vadovauja direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui ir direktoriaus pavaduotojas 

bendriems reikalams. Už įstaigos finansinę veiklą atsakingas vyriausias buhalteris ir buhalteris-kasininkas.   

Įstaigą sudaro dvylika padalinių: 

Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys (Bažnyčios g. 19); 

Pagalbos namuose tarnyba(Bažnyčios g. 19); 

Pagalbos šeimoms tarnyba (Bažnyčios g. 19); 

Sveikatos priežiūros padalinys (Bažnyčios g. 19); 

Socialinės globos padalinys (Bažnyčios g. 19); 

Laikinosios nakvynės namai (Vytauto g. 87) ; 

Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros(paramos) padalinys (Vytauto g. 87). 

Paramos šeimai padalinys Igliaukos seniūnijoje: 
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Vaikų dienos centras; 

Socialinės rizikos šeimų paramos centras Liudvinavo seniūnijoje: 

Vaikų dienos centras; 

Krizių centras. 

Transporto tarnyba (Bažnyčios g. 19). 

Globos centras ( GIMK programa (globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo 

ir pagalbos jiems paslaugų teikimas Marijampolės savivaldybėje), budintys globotojai ir socialiniai 

globėjai).  

         Tokios įstaigos esmė – biudžeto lėšų taupymas administravimui. Daugelyje Lietuvos miestų minėti 

padaliniai sudaro atskiras įstaigas, kurios turi savo direktorių, buhalterį ir pan. Tačiau vis besiplečiantis 

paslaugų spektras verčia atsakingai peržiūrėti darbuotojų darbo krūvius, įvesti papildomą buhalterio etatą. 

         Nuolat vyksta padalinių vyriausių socialinių darbuotojų  pasitarimai su administracija, organizuojami 

Darbų saugos ir sveikatos komiteto posėdžiai, darbuotojų instruktavimai darbų saugos ir sveikatos, bei 

priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais. Tobulinant įstaigos veiklą, įdiegti LEAN vadybos kokybės 

metodai, kurių pagalba atsisakyta pridėtinės vertės nekuriančių procesų. 2022-2024 toliau skatinsime šių 

metodų palaikymą , nors ieškosime galimybių įsidiegti ir kitas veiklos kokybę gerinančias sistemas, nes 

LEAN nėra pati geriausia ir labiausiai tinkama sistema socialinių paslaugų įstaigoms.  

Žmogiškieji ištekliai.   

         Marijampolės socialinės pagalbos centro struktūra suformuota pagal jai paskirtas funkcijas. 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-35 „Dėl Marijampolės 

socialinės pagalbos centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ patvirtintos 189 pareigybės. 

Visi socialiniai darbuotojai turi socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą ir įgiję socialinio 

darbuotojo kvalifikaciją, sistemingai tobulina jau turimas žinias. Darbuotojų kvalifikacija atitinka jų 

pareigybių aprašymuose keliamus reikalavimus.  

          Daug naujų iššūkių atsiranda derinant profesinės sąjungos narių darbą su jiems teikiamomis 

lengvatomis. Jiems suteikiamos papildomos atostogų dienos, visi turi teisę į viena valandą sutrumpintą 

darbo savaitę. Tai pakankamai suku suderinti paslaugų teikimą kliento namuose, taip pat iškyla paslaugos 

kaina, nes vieną darbuotoją turi pavaduoti kitas, pasaugų stabdyti arba neteikti negalime.  

         Nuo 2014 metų įstaiga savo veiklai vykdyti turi  visas reikiamas licencijas: 

- Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia; 

- Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės 

slaugos paslaugos; kita ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra – kineziterapija).  
 Nuo 2019-09-02 pakeista ir naujai išduota Institucinės socialinės globos (ilgalaikė, trumpalaikė) 

suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims licencija. 

 Nuo  2021 -04-06 išduota licencija „Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems 

asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose“. 
Nuo 2021 m. akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos (Paramos šeimai padalinio 

Igliaukos seniūnijoje  Vaikų dienos centre ir Paramos šeimai padalinio Liudvinavo seniūnijoje  Vaikų 

dienos centre) . 

Socialinis darbas yra specifinis, darbuotojai dažnai patiria įtampą ir stresą, dėl lėšų trūkumo 

negalime mokėti darbuotojams priedų už darbą pavojingomis sąlygomis, dėl galiojančių teisės aktų 

negalime aprūpinti darbuotojų savigynai nuo laukinių gyvūnų reikalingomis priemonėmis, vis dar trūksta 

reikalingų patalpų, kurios galėtų būti skiriamos darbuotojų persirengimui ir poilsiui. 

 

Planavimo sistema.   

 

Centro veikla organizuojama vadovaujantis Marijampolės savivaldybės patvirtintu strateginiu 

veiklos planu. Efektyvią centro veiklą lemia abipusis bendradarbiavimas su Marijampolės savivaldybės 

administracija ir skyriais, socialiniais partneriais ir NVO. Jis svarbus tiek socialinės politikos formavimui, 

tiek jos įgyvendinimui kokybės prasme, siekiant geriau patenkinti gyventojų poreikius. 

Centro darbo praktika yra pakankamai nusistovėjusi, ją pripažįsta įstaigos darbuotojai, ji sudaro 

tvirtą pagrindą pastoviai veiklai ir organizacijos vystymui užtikrinti. Organizacija tobulinama, stiprinant 

Centro organizacinę struktūrą, tobulinant padalinių ir visos įstaigos funkcijas, peržiūrint administravimą. 

Organizacija vystoma ta linkme, kuri padeda efektyviai įgyvendinti Centro misiją. 

Įstaigoje nėra sukurta Strateginio planavimo padalinio. Už viską atsakingas įstaigos vadovas. 

Metų pradžioje direktoriaus pavedimu visų padalinių socialiniai darbuotojai jam pateikia metinius veiklos 

http://www.mspc.lt/out_data/5.pdf
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planus, kiekvieną ketvirtį teikia jų ataskaitas. Metinė ataskaita teikiama Marijampolės savivaldybės 

tarybai. 

Ruošiant įstaigą licencijavimui, buvo peržiūrėta visa teisinė Centro bazė, paruošti nauji ir 

pakoreguoti jau esantys dokumentai, tvarkos, planai, taisyklės ir kt. Šie dokumentai kiekvienais metais 

peržiūrimi, reikalui esant – atnaujinami, pasikeitus teisės aktams ir atsiradus poreikiui teikti kitos rūšies 

paslaugas, atnaujinamos licencijos. 

Įsigaliojus naujiems teisės aktams, kuriami nauji dokumentai, peržiūrimi esami, rengiamos naujos 

tvarkos, susitarimai, kurie derinami su įstaigos profesine sąjunga. Kiekvienais metais įstaigoje vykdomas 

Veiklos vertinimo ir teikiamų paslaugų kokybės patikrinimas. 

 

Finansiniai ištekliai.  

 

Marijampolės socialinės pagalbos centras yra biudžetinė įstaiga. Finansavimo šaltiniai yra: 

Marijampolės savivaldybės biudžeto, ESF lėšos, pajamos už gaunamas paslaugas (klientų mokestis, 

valstybės dotacija už sunkią negalią, vaiko globos pašalpa), valstybės biudžeto tikslinė dotacija 

deleguotoms funkcijoms vykdyti, projektinės veiklos lėšos ir pagal Labdaros ir paramos įstatymą 

gaunamos lėšos. 

Apskaitos tinkamumas.  

              Centro apskaita organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis. 

              Apskaitos sistema atitinka statistikos ir apskaitos sistemos keliamus reikalvimus.  

 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.  

 

Įstaigoje nuolat diegiamos informacinių technologijų naujovės, darbuotojai aprūpinti mobiliaisiais 

telefonais, o lankomosios priežiūros darbuotojams mokama kompensacija už mobiliojo ryšio paslaugas. 

Prasidėjus pandemijai supratome, kad per silpnas turimas kompiuterinis ryšys, nėra kompiuterinio 

tinklo, prie kompiuterių nėra vaizdo kamerų ir garsiakalbių, negalima bendrauti nuotoliniu būdu. Vykdant 

viešuosius pirkimus, dažnu atveju visas  prekes turime įsigyti kuo paprastesnes ir pigesnes. 

Diegiant įstaigoje LEAN vadybos kokybės metodus, išryškėjo dar daugiau trūkumų, susijusių su 

informacine įstaigos struktūra. 

Kadangi padaliniai yra atskirose savivaldybės teritorijose, stringa interneto ir telefonų darbas, nes 

sukurti kokybišką vidinę informacinę sistemą, viešųjų pirkimų konkursus laimėjusioms įmonėms,  

nepavyksta. 

2021m. buvo peržiūrėtas internetinis ryšys, patobulinta jo kokybė, nupirkta dalis naujų mobiliųjų 

telefonų, po truputį atnaujinama kompiuterinė bazė. Tačiau , esant tokiam dideliam darbuotojų skaičiui, 

tikrai nepakanka lėšų atnaujinti tiek kompiuterių, kiek jų reikia, nes jie tarnauja gana neilgai. 

Kompiuteriais privalome aprūpinti ir savo klientus – Socialinės globos padalinio gyventojus, intelekto 

sutrikimų turinčius asmenis, bet tam neturime reikiamų lėšų.  

 Sieksime, kad 2022-2024 metais pasenusi kompiuterinė technika būtų nuosekliai atnaujinta, bet 

vienas kompiuteris kabinete turėtų vaizdo kamerą ir garsiakalbį.  

Dalis darbuotojų turi prisijungimą prie Marijampolės savivaldybės duomenų bazės. Tai labai 

palengvina socialinių darbuotojų darbą ir pagerina aptarnavimo kokybę. 

Telefoninio ryšio sistema sutvarkyta pakankamai, konkurso būdu pasirinktas kitas mobiliojo ryšio 

operatorius, kurio pagalba sutaupome nemažai lėšų šioms paslaugoms apmokėti. Kiekvienais metais 

ieškoma naujų ryšio planų, kurių kaštai būtų mažinami. 

Vidaus darbo kontrolė. 

 

2021m. balandžio 20d. pasirašytas Centro direktoriaus įsakymas Nr. V-31 „Dėl vidaus veiklos 

kontrolės komisijos sudarymo“. Šiuo įsakymu atnaujinta Veiklos organizavimo ir teikiamų socialinių 

paslaugų kokybės vertinimo komisija, kuri vieną kartą metuose, o esant poreikiui ir dažniau, atlieka 

padalinių veiklos patikrinimą ir vykdo veiklos aptarimus su kiekvieno padalinio darbuotojais. Kartu su 

profesinės sąjungos atstovais vertina darbuotojų darbo pareigų pažeidimus. 

Kiekvieną mėnesį, dalyvaujant padalinio vadovams ir darbuotojams padaliniuose vyksta 

susirinkimai, o kiekvienos savaitės pirmadienį – visų padalinių vyriausiųjų specialistų ir administracijos  

pasitarimai dėl darbo kokybės gerinimo, problemų sprendimo galimybių, tikslų įgyvendinimo ir pan. 
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Pandemijos laikotarpiu mėnesiniai susirinkimai vyksta nuotoliniu būdu arba visiškai yra apriboti. 

Padalinių vadovai komunikacinių priemonių pagalba perduoda darbuotojams visą reikiamą informaciją. 

Vieną kartą metuose socialiniai darbuotojai atlieka socialinių paslaugų kokybės įsivertinimą.  

2016 metais buvo atliktas visų Centro darbuotojų individualus profesinių žinių vertinimas, 

dalyvaujant Centro administracijai, padalinio, kuriame darbuotojas dirba, vyriausiajam socialiniam 

darbuotojui, profesinės sąjungos atstovui. 2019 metais buvo numatytas sekantis profesinių žinių 

patikrinimas, tačiau metų eigoje įvertinus tai, kad darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją ir dirba labai 

dideliais krūviais, nuspręsta tokius profesinių žinių vertinimus atlikti vieną kartą per penkerius metus.  

Tačiau nuo 2019 m. įstaigoje intensyviai vyksta LEAN metodų taikymas, siekiama eliminuoti 

veiklas, kurios didina kaštus, bet nekuria pridėtinės vertės. Tuo tikslu, nutarta atsisakyti darbuotojų 

kompetencijos vertinimo anketinės apklausos metodu kas trejus metus (kaip kad buvo iki šiol), kadangi 

vadovaujantis  2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymu  Nr. XIII-198, nuo 2018 m. sausio mėnesio, įstaigos darbuotojai  yra 

vertinami kartą per metus, atliekant metinį veiklos vertinimą pokalbio metodu  ir užpildant socialinių 

paslaugų srities darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo išvadą. 

2019 m. atestavosi  - 6, 2020m. – 2,  2021 – 15 socialinių darbuotojų.  Šiuo metu Centre dirba 201 

darbuotojas. 

2019 metais kvalifikaciją supervizijų, seminarų, diskusijų ir kt. formomis tobulino 167 

Marijampolės socialinės pagalbos centro (toliau – Centro) darbuotojai. Daugiau kaip pusę 

kvalifikacijos tobulinimo seminarų vedė Marijampolės kolegijos dėstytojai. Supervizijų procese 

kvalifikaciją tobulino 32 Centro socialiniai darbuotojai, šiuos užsiėmimus vedė kvalifikuoti 

psichologai-psichoterapeutai. 

            Minimalus, bent 16 ak. val per metus, kvalifikacijos kėlimas privalomas 166 

Marijampolės socialinės pagalbos centro (toliau - Centro) darbuotojams. 2020 metus ištikusi 

pandemija sutrukdė ne tik sklandžiam kvalifikacijos kėlimo procesui vykti, bet ir beveik 

patrigubino kvalifikacijos kėlimo mokymų kainas. Pvz.: mokymai ne karantino metu kainuoja 

nuo 12 Eur 8 ak. val. asmeniui, tuo tarpu karantino metu, nuotoliniai mokymai kainuoja nuo 35 

Eur asmeniui. Taigi, jei įprastai išlaidos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui metams atseidavo iki 

4000 Eur, karantino metu lėšos išauga iki 11620 Eur.  

             Per 2020 metus pilnai (16 ak.val.) kvalifikacijos kėlimo kursus išklausė 101 Centro 

darbuotojas, 8 ak. val. mokymuose dalyvavo 55 Centro darbuotojai, 10 darbuotojų dėl įvairių 

asmeninių priežasčių mokymuose nedalyvavo. Pagalbos šeimoms tarnybos socialiniai 

darbuotojai, darbui su šeimomis (15 darbuotojų) bei atvejo vadybininkai (5 darbuotojai) 

nepertraukiamai kiekvieną mėnesį dalyvauja supervizijose. Karantino metu supervizijos vyksta 

nuotoliniu būdu. 

             2021 metais kvalifikaciją supervizijų, seminarų, diskusijų ir kt. formomis tobulino 

įstaigos 166 darbuotojai, kuriems privalomai reikalingi kvalifikacijos tobulinimo kursai.    

2021 metų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo detalūs duomenys: 

- 16 ak. val. mokymus yra išklausę 156 darbuotojai; 

- 8 ak. val. mokymus yra išklausę 166 darbuotojai; 

- supervizijų užsiėmimuose dalyvavo 20 iš 24 Pagalbos šeimoms tarnybos darbuotojų. 

Likusieji Pagalbos šeimoms tarnybos darbuotojai savo profesinę kvalifikaciją 

tobulino seminarų, diskusijų ir kt. formomis. 

- 9 iš 10 Paramos šeimai padalinio Liudvinavo seniūnijoje ir Paramos šeimai padalinio 

Igliaukos seniūnijoje darbuotojų dalyvavo supervizijų užsiėmimuose. Supervizijų 

procesas šiems darbuotojams baigtas antrojo metų ketvirčio pabaigoje. Kitomis 

formomis tobulinti savo profesinę kvalifikaciją šie darbuotojai siunčiami nebuvo, 

kadangi reikiamą valandų skaičių užtikrino supervizijų procesas. 1 Paramos šeimai 

padalinio Liudvinavo seniūnijoje darbuotojas savo profesinę kvalifikaciją tobulino 

seminarų, diskusijų ir kt. formomis. 

Toliau aktyviai bendradarbiaujame su Marijampolės kolegija ir kitomis mokymus 

organizuojančiomis organizacijomis, siekiant užtikrinti darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos 

tobulinimo mokymuose. Ketvirto ketvirčio pirmoje pusėje planuojame užbaigti privalomus 



 

9 

 

 

kvalifikacijos tobulinimo kursus, kuriuose dalyvaus 10 darbuotojų. 

             Atsižvelgiant į labai ribotas turimas lėšas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei į LR 

Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 

rekomendacijas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymų karantino metu neorganizuojame. Jei 

karantinas Marijampolės savivaldybėje po 2020 m. lapkričio 9 d. nebūtų tęsiamas, galėtume 

darbuotojų siuntimą į kvalifikacijos tobulinimo kursus patenkinti pilna apimtimi. 

           2022-2024 metais kvalifikacijos tobulinimo poreikis privalo būti atlieptas 100 procentų. 

Toliau sieksime, kad kvalifikacijos tobulinimas būtų prieinamas visiems Centro socialinio 

darbuotojo padėjėjams, socialiniams ir lankomosios priežiūros darbuotojams. 

Iki 2024 metų sieksime, kad ir kiti socialiniai darbuotojai įgytų atestacinę kvalifikaciją. 

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

Stiprybės. 

1. Platus teikiamų socialinių paslaugų tinklas. 

2. Aukšta socialinių darbuotojų kvalifikacija. 

3. Glaudus Centro bendradarbiavimas su vietos valdžia. 

4. Pakankamai išlpėtotos paslaugos neįgaliesiems, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems 

asmenims, senyvo amžiaus asmenims, socialinių problemų turinčioms šeimoms ir jose augantiems 

vaikams.  

5. Paslaugų tinklas plečiamas kaimiškose seniūnijose. 

6. Vienintelė įstaiga Marijampolės savivaldybėje vedanti mokymus būsimiems globėjams 

(rūpintojams) ir įtėviams ir turinti budinčius globotojus. 

7. Sukurta įstaigos darbo organizavimo ir vidaus kontrolės strategija. 

8. Sugebėjimas pritraukti lėšas projektams. 

Silpnybės. 

1. Įstaigos veiklų planavimą apsunkina finansavimas, kuris skiriamas 10-11 mėn. ir tik vėliau būna 

papildomas trūkstamomis lėšomis.  

2. Transporto priemonių trūkumas, kuris įtakoja teikiamų paslaugų kokybę. Dalinai išspręsta 

problema dėl socialinių paslaugų teikimo kaimiškoje teritorijoje, tačiau kai kurios transporto 

priemonės (mikroautobusai) nuolat genda, jų remontas kainuoja didelius pinigus ir tampa 

nuostolingas, nes efektyviau būtų pakeisti naujomis. 

3. Socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis trūksta 

transporto priemonių.  

4. Centro padalinių skaičiaus didinimas neleis užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės, apsunkins 

vadybos procesus. 

5. Nepakanka patalpų darbuotojų poilsiui, persirengimui ir kt., o ir turimos išdėstytos skirtingose 

miesto vietose. 

Galimybės. 

1. Egzistuojantys išoriniai finansavimo šaltiniai. 

2. Transporto priemonių isigijimas leistų pagerinti paslaugų kokybę, lėšos būtų panaudotos naujų 

transporto  priemonių įsigijimui, o ne senų nuolatiniam remontui.  

3. Laukiamas atsakingų institucijų požiūrio pasikeitimas lygiai į visus socialinius darbuotojus ir 

socialinį darbą dirbančius asmenis, suteiks galimybę socialiniams darbuotojams gauti tinkamą 

darbo užmokestį, visuomenėje sustiprinti socialinio darbuotojo profesijos prestižą. 

4. Ateities vizija -  dėl atskirų padalinių įkūrimo iki 2024 m. darželio patalpose.  

 

Grėsmės.  

1. Jei darbuotojai, dirbantys su šeimomis, nebus aprūpinti apsaugos priemonėmis, nukentės 

darbuotojų sveikata. 

2. Jei darbuotojai bus skirstomi į profsąjungos narius ir nepriklausančius profsąjungai, atsiras 

didžiulis susipriešinimas ir socialinė nelygybė. 

3. Nuolatinis priverstinis socialinio darbuotojo atsakomybės prisiėmimas už visus būtus ir nebūtus 

sprendimus, saugumo nebuvimas darbe atves įstaigą prie žmogiškųjų išteklių nebuvimo. 

4. Nuolatinis skubotas įstatymų keitimas ir jų neapibrėžtumas neleis darbuotojams priimti teisingų 

sprendimų. 
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5. Visuomenės senėjimas gali padidinti poreikį socialinėms paslaugoms namuose ir institucijoje. 

 

 

 

 

Strateginio tikslo pavadinimas:  
(suformuluotas / pakoreguotas) savivaldybės, padalinio arba įstaigos strateginis tikslas) 

  

Suteikti pagalbą asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar 

visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai 

rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. 
 

 

Kodas 

 

Strateginio tikslo aprašymas:  

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): 

Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa. 

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa. 

 

 

Strateginio veiklos plano priedai 

 

1 b forma. Programų aprašymas. 

1 lentelė. 2022-2024 metų programos tikslai, uždaviniai, uždavinių vertinimo kriterijai, priemonės 

ir asignavimai. 
 

 

1b forma  

 

 

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS 
 (Savivaldybės, padalinio arba įstaigos pavadinimas) 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 
Biudžetiniai metai 2022 -ieji metai. 

Asignavimų valdytojas (-ai), 

kodas  

Marijampolės savivaldybės taryba, 188620436  

Vykdytojas (-ai), kodas Marijampolės socialinės pagalbos centras, 151388723 

 

Programos pavadinimas Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo 

programa 

Kodas 02 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa parengta, siekiant užtikrinti efektyvią Marijampolės socialinės 

pagalbos centro veiklą, socialinių paslaugų teikimą Marijampolės 

savivaldybės gyventojams, planuoti ir organizuoti socialines paslaugas, 

didinti jų įvairovę ir prieinamumą. Nustatant socialinių paslaugų teikimo 

prioritetus, būtina įvertinti įvairių socialinių grupių asmenų socialinę padėtį, 

poreikius socialinėms paslaugoms, realias įstaigos finansines galimybes  

socialinėms paslaugoms teikti. Savivaldybės gyventojams siekiama teikti 

kokybiškas socialines paslaugas, kurios padėtų ir leistų silpniausiems 

savivaldybės gyventojams, neprarandant žmogiško orumo, būti 

lygiaverčiais visuomenės nariais, mažintų gyventojų socialinę atskirtį, 

atsižvelgiant į gyventojų poreikius socialinėms paslaugoms, optimaliai 

panaudoti žmogiškuosius  ir įstaigos finansinius išteklius, diegti naujoves.  

        

Ilgalaikis prioritetas 

 (pagal SPP) 

- Kodas - 
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Šia programa įgyvendinamas 

savivaldybės strateginis 

tikslas: 

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant 

kokybiškas socialinės paramos, švietimo, turizmo, 

sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos paslaugas 

Kodas 01 

Programos 

tikslas 

Užtikrinti efektyvią Marijampolės socialinės pagalbos centro 

veiklą ir socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį įvairioms 

žmonių socialinėms grupėms. 

 

Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato ir produkto kriterijai) 

 

01.1 uždavinys. Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą. Siekiant įgyvendinti šį uždavinį reikia vykdyti šias 

priemones:  

01.1.1 Vykdyti funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose. 

Svarbu užtikrinti, kad darbuotojams būtų tinkamai sumokėta už atliktą darbą, sudarytos sąlygos 

kvalifikacijos kėlimui, darbo saugumui, savalaikiam sveikatos tikrinimuisi. Aprūpinti darbuotojus 

vienkartiniais važiavimo bilietais arba mokėti kompensaciją (kai jų darbas yra kliento namuose), skirti 

transportą nuvykti pas klientus, pagal poreikį kompiuterizuoti darbo vietas, apdrausti darbuotojus, naudoti 

SPIS programą, kad būtų sumažintos darbo laiko sąnaudos ir padidintas darbo efektyvumas. Užtikrinti 

savalaikį esamų transporto priemonių ir pastatų remontą, aprūpinti kaimiškose seniūnijose dirbančius 

socialinius darbuotojus transporto priemonėmis ir  turėti pakankamai lėšų kuro išlaidoms.  

Išlaikyti esamas pareigybes, atsakingai laikytis visų reikalavimų, kad būtų išlaikomos slaugos ir 

socialinės globos licencijos, suteiktos tam, kad įstaiga galėtų vykdyti nuostatuose numatytą veiklą, teikti 

dokumentus Marijampolės savivaldybės administracijai, dėl atskirų paslaugų akreditavimo.  

             Įdiegti LEAN sistemą, kurios tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir 

didinti savo konkurencinį pranašumą. LEAN esmę geriausiai nusako du pagrindiniai principai: nuolatinis 

tobulėjimas ir nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimas. 

 

01.2 uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį.  
01.2.1. Gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (TPP). 

Ši priemonė įgyvendinama teikiant paslaugas Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros 

(paramos) padalinyje.  

              2019 m. poreikis tenkinamas 100 proc.  TPP per metus aprūpinti 197 asmenys, kuriems buvo 

išduota 312 priemonių. Susigrąžinta 312 priemonių, iš kurių 272 priemonės išduotos pakartotiniam 

naudojimui. Per metus 247 priemonės buvo nurašytos kaip susidėvėję ir netinkamos naudoti. Iš 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Marijampolės skyriaus gautos 32 priemonės. 

 2020 m. poreikis tenkinamas 100 proc. 137 asmenys, kuriems buvo išduotos 204 

priemonės. Susigrąžinta 235 priemonės, iš kurių 185 priemones galima išduoti pakartotiniam 

naudojimui, 50 priemonių teiktos nurašymui, nes jau netinkamos naudoti (sulūžę). Per metus 400 

priemonių buvo nurašytos kaip susidėvėję ir netinkamos naudoti. Iš Techninės pagalbos 

neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės skyriaus gauta 20 

priemonių.  

2021 m.  per dešimt mėnesių TPP aprūpinti 112 asmenų, išduotos164 priemonės. 
2022-2024 m. ypatingas dėmesys nuolat bus skiriamas greitam ir kokybiškam klientų aprūpinimui 

TPP.  

01.2.2. Skurstančių ir socialinės problemų turinčių asmenų aprūpinimas būtiniausiais daiktais ir 

maisto produktais. 

Ši priemonė įgyvendinama aprūpinant Marijampolės savivaldybės gyventojus būtiniausiais 

daiktais, kuriuos gauname iš užsienio partnerių ar pavienių asmenų. Aktyviai įtraukiame 

bendruomenės narius ir Centro darbuotojus, kurie renka įvairius daiktus, reikalingus skurstančioms 

šeimoms. 

Iš „Maisto banko“ akcijos surinktais maisto produktais aprūpiname vargingai gyvenančius 

bendruomenės vienišus senelius, daugiavaikes šeimas, socialinių problemų turinčius asmenis ir pan.               

2022-2024 m. ši veikla bus tęsiama. Į pagalbą įtrauksime vietos verslininkus, ūkininkus, 



 

12 

 

 

kitus geros valios žmones.  
 

 

Numatomas programos 01 tikslo įgyvendinimo rezultatas:  

(aprašomi rezultato kriterijai) 

Užtikrinsime efektyvią įstaigos veiklą. 2022- 2024m.  Centre bus ne mažiau kaip 189  pareigybės. 

Patenkinti iki 98% prašymų, aprūpinant gyventojus naujomis techninės pagalbos priemonėmis, ir iki 

90% grąžintinų priemonių susirinkti ir perduoti eilėje laukiantiems asmenims.  

Kiekvienais metais socialinių problemų turinčioms šeimoms, mažas pajamas gaunatiems neįgaliems 

vienišiems, senyvo amžiaus asmenims dalinti maisto paketus, surinktus „Maisto banko“ akcijoje. Skatinti ir 

prašyti verslininkų bei ūkininkų paaukoti maisto produktų. 

Pagal poreikį ir galimybes aprūpinti vargingai gyvenančius asmenis būtiniausiais daiktais. 

Aprūpinant vargingai gyvenančias šeimas kūdikių ir vaikų drabužėliais, įtraukiant bendruomenės narius. 

 

 
Programos 

tikslas 

Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir 

neįgaliems asmenims 

Kodas 02 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai) 

02.1 uždavinys. Teikti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas. Uždavinys bus 

įgyvendinamas vykdant priemones: 

02.1.1. Paslaugų teikimas Socialinės  globos padalinyje (Bažnyčios g. 19). 

             Šiame padalinyje licecijuotos 25 vietos.  

Padalinyje teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos. Padalinyje dirba 

vyriausias socialinis darbuotojas (1 pareigybė), socialiniai darbuotojai ( 2 pareigybės - 2 et.), bendrosios 

praktikos slaugytojai (2 pareigybės – dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą), socialinio darbuotojo 

padėjėjai (11 pareigybių), kurie dirba visą parą. Vyriausias socialinis darbuotojas koordinuoja ir organizuoja 

viso padalinio veiklą.  

2019 m. ilgalaikės socialinės globos paslaugos per metus buvo suteiktos 28 klientams.  

2020 m. ilgalaikės socialinės globos paslaugos per metus buvo suteiktos 31 klientui.  

2021 m. per dešimt mėnesių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo suteiktos 30 

klientų. 

2022-2024m. paslaugos vienu metu bus teikiamos 25 klientams . 

Veikla licencijuota (sveikatos priežiūros licencija Nr. 3611; licencijos socialinei globai teikti Nr. 

L000000824). 

02.2 uždavinys. Teikti dienos socialinės globos paslaugas. Šio uždavinio rezultatų pasieksime 

įgyvendindami priemones: 

02.2.1. Paslaugų teikimas asmenims , turintiems intelekto sutrikimų, institucijoje. 

Šiame padalinyje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos institucijoje intelekto sutrikimų 

turintiems asmenims nuo 16 iki 45 metų. Vietų skaičius - 28. 

 Intelekto sutrikimų turintiems asmenims teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, 

organizuojamas darbinis užimtumas, ugdomas savarankiškumas, higienos įgūdžiai. Klientai mokosi 

pagaminti įvairius rankdarbius, pjaustinius iš kartono, simegrafijos darbus, aplikacijas, gamina darbelius iš 

molio. Paslaugų poreikis tenkinamas 100 proc. 

Šiame padalinyje dirba vyr. socialinis darbuotojas (0,5 pareigybės), socialiniai darbuotojai (3,5 

pareigybės), užimtumo specialistas (1 pareigybė), socialinių darbuotojų padėjėjai (9,75 pareigybės), 

psichologas (0,5 pareigybės), kineziterapeutas. 

Vytauto g. 87 esančiose patalpose vyksta molio, kitų rankdarbių užsiėmimai, veikia kineziterapijos 

kabinetas. 2021m. įrengtas relaksacijos kabinetas.  

Kineziterapijos grupiniuose ir individualiuose užsiėmimuose dalyvauja asmenys, turintys intelekto 

sutrikimų, organizuojamos gydomosios mankštos. 

Veikla licencijuota (sveikatos priežiūros licencija Nr. 3611; licencija socialinei globai teikti Nr. 

L000000278). 

02.2.2. Dienos socialinės globos teikimas asmens namuose. 

Šios paslaugos teikiamos asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Darbuotojas 

tokio kliento namuose būna nuo 4 iki 8 val. (esant poreikiui ir 9 val.) per dieną.  
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2019 m. dienos socialinė globa asmens namuose buvo teikiama 92 asmenims. Poreikis tenkinamas 

95 proc. 

2020 m. dienos socialinė globa asmens namuose buvo teikiama  87 asmenims. Poreikis, 

nepažeidžiant terminų, tenkinamas 100 proc. 

2021 m. per 10 mėn. suteikta dienos socialinė globa asmens namuose   94 klientams. 

Nuo 2021-04-06 išduota nauja licencija „Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems 

asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose. 

Naujai asmeninę pagalbą teiks asmeninis asistentas.  

2022-2024m. minėtos paslaugos ir toliau bus teikiamos eilės tvarka.  Poreikį sieksime patenkinti 96 

proc., nes kiekvieną savaitę vis pateikiami nauji prašymai šioms paslaugoms gauti. 

Šią paslaugą gaunantys asmenys yra labai sunkūs ligoniai. Kad pasiektume norimą rezultatą, turime 

darbuotojams, dirbantiems su šiais klientais, sudaryti tinkamas darbo sąlygas pvz., užtikrinti sistemingą 

kvalifikacijos kėlimą, kasmetinių atostogų suteikimą, saugumą. 

Veikla  licencijuota  (licencija  „ Socialinė  globa  vaikams  su  negalia,  suaugusiems  asmenims  su 

negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose“  Nr. L000000927), o slaugos paslaugoms teikti sudarytos 

sutartys su PSPC.  

02.2.3. „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose teikimas neįgaliems darbingo 

amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinė pagalba jų šeimų nariams . 

Projektinė veikla vykdoma nuo 2016m. spalio mėn. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu (33 

mėn.) numatyta šias paslaugas suteikti 30 asmenų, tačiau jau 2017 m. lapkričio 1d. šios paslaugos suteiktos 

42, o 2018 m. lapkričio 1d. – 50 asmenų. Projektas buvo pratęstas  ir 2019m. paslaugos suteiktos 43, 2020 m. 

– 36 asmenims. 2021 m. per dešimt mėn. šios paslaugos suteiktos 44 asmenims.  

Kartu su socialine globa teikiamos ir asmens slaugos paslaugos. Suformuotos trys specialistų 

komandos (lankomosios priežiūros darbuotojas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas), 

paslaugų poreikį vertina, paslaugas skiria socialinis darbuotojas, projekto veiklą administruoja Centro 

direktorius, buhalterinę apskaitą veda vyriausias buhalteris. Iš projektui skirtų lėšų nupirkti du automobiliai, 

daug medicininės ir slaugos įrangos, slaugos priemonių, medicinos personalui mokamas darbo užmokestis. 

Poreikis tenkinamas 100 proc. Su turimomis lėšomis projektas bus vykdomas iki 2022 m. vasario mėn., 

vėliau, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų teigimu, paslaugų tęstinumą turi užtikrinti 

savivaldybės, nes bus skelbiami nauji konkursai  ir lėšos savivaldybių biudžetams bus atstatytos nuo 2022m. 

pradžios. 

02.3 uždavinys. Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas. 

02.3.1. Sociokultūrinių paslaugų neįgaliems asmenims ir neįgaliųjų nevyriausybinėms 

organizacijoms teikimas. 

Marijampolės socialinės pagalbos centro padalinuose daug dėmesio skiriama sociokultūrinių 

paslaugų teikimui. Per meną, saviraišką, muziką, dailę žmonės išreiškia savo jausmus ir gebėjimus.  

Organizuojame teatro, muzikos pasirodymus, rudens šventes, įgyvendiname kultūrinius projektus. 

Klientai noriai gamina įvairius rankdarbius, kuriuos eksponuoja mugėse, parodose, įvairiuose 

renginiuose. Jie aktyviai dalyvauja šventėse, patys jas organizuoja, vykdo įvairias edukacines veiklas. Todėl 

ir socialinių darbuotojų tikslas sudaryti sąlygas neįgaliųjų integracijai į visuomenę per kultūrinę veiklą, kartu 

organizuoti jų darbų parodas, šventes. Tada senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys pajus gyvenimo pilnatvę, 

tobulins savo meninius įgūdžius, o kartu stiprins ir darbinius gebėjimus. 

2019 m. Centras minėjo savo veiklos 20-metį. Buvo suorganizuota lankytojų darbų paroda, paruošta 

šventinė programa, išleista knyga „Pasakėlės apie didžiausią laimę – vaiko džiaugsmą“. 

2020-2021 m. paslaugų teikimas dėl Covid – 19 situacijos buvo apribotas, tačiau didelių susibūrimų 

nereikalaujantys renginiai ( meninis užimtumas, fotografija, rankdarbių gamyba ir pan.) vyko. 

2022-2024 m. veikla bus tęsiama, ieškoma naujų įgūdžių ugdymo formų, edukacinių veiklų, 

saviraiškos metodų.  

02.4 uždavinys. Teikti pagalbos į namus paslaugas. Šį uždavinį įgyvendinsime vykdant šias 

priemones: 

02.4.1. Pagalbos į namus paslaugų teikimas Marijampolės savivaldybės teritorijoje. 

Pagalbos namuose tarnyba teikia pagalbos į namus paslaugas. Jei paslaugų negalime suteikti - 

mokami pagalbos pinigai.  

2019 m. paslaugos suteiktos 245 asmenims. Paslaugos tenkinamos 95 proc. 

2020 m. paslaugos suteiktos  217 asmenų, o  2021 m. per 10 mėnesių pagalbos į namus paslaugos 

suteiktos 180 klientų.  

2022 m. šias paslaugas numatoma suteikti 220 asmenų, 2023 - 2024 m. – 250 asmenų.  
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Darbuotojams, teikiantiems šias paslaugas, tenka įveikti daug sunkumų, neturime pakankamai 

transporto priemonių, kurios galėtų užtikrinti patogų kiekvieno darbuotojo nuvykimą pas klientus, tad 

pastarieji yra priversi vaikščioti pėščiomis arba vykti viešuoju transportu. Pandemija pakoregavo visą veiklą, 

nes darbuotojai susirgo Covid -19, dalis buvo priversti išeiti į saviizoliaciją. Paslaugos klientams negali būti 

stabdomos. Situacija pakankamai sudėtinga. Jei 2022 m. tęsis pandemija, prognozuoti įvykius bus sunku. 

Darbuotojams  dalinai kompensuojame pravažiavimo ir mobiliojo ryšio išlaidas ( 20 Eur/mėn., kas 

visiški neatitinka realybės), visuomet yra aprūpinti darbo rūbais, saugos priemonėms, nuolat rūpinamasi 

kvalifikacijos kėlimu. 

2022-2024 m. šioms paslaugoms bus skiriamas ypatingas dėmesys, nes tai yra labiausiai paklausios  

paslaugos. Poreikį tenkinsime 95 proc. 

02.4.2. Pagalbos pinigų mokėjimas asmenims, kuriems nėra galimybių teikti pagalbos į namus 

paslaugas. 

 Ši paslauga teikiama tiems asmenims, kuriems nepinigine forma negalime suteikti paslaugų. 

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu jiems vieną kartą per mėnesį mokami pagalbos 

pinigai. 2019 m. ši paslauga buvo teikiama  9 klientams (išmokėta- 2071 Eur), 2020 m.  – 11 klientų  

(išmokėta 5931,50 (Eur), 2021 m. per dešimt mėnesių – 12 klientų (11473,74 Eur.) 

Paslauga būtina, nes dėl savivaldybės teritorinio pasiskirstymo, transporto ir lėšų trūkumo, taip pat 

Socialinių paslaugų įstatymo nuostatų , privalome mokėti pagalbos pinigus. 

02.5 uždavinys. Teikti transporto paslaugas. Jis gali būti įgyvendinamas pagalba šių priemonių: 

02.5.1.Ttransporto paslaugų teikimas neįgaliems asmenims. 

Tai paslaugos, kurios teikiamos Marijampolės savivaldybės gyventojams, kurie dėl judėjimo 

sutrikimų negali naudotis visuomeniniu transportu, motoriniu vežimėliu. Neįgalūs asmenys yra vežami į 

gydymo įstaigas, sanatorijas, reabilitacijos centrus ir pan. Taip pat šiomis paslaugomis turi teisę naudotis 

socialinę riziką patiriančios šeimos, įvairių susirgimų turintys neįgalieji. Marijampolės socialinės pagalbos 

centre yra du mikroautobusai, kurie gali teikti specialaus transporto paslaugas ir vienas autobusas galintis 

teikti pavežėjimo paslaugą. 

 2019 m. buvo suteiktos 7485 specialaus transporto paslaugos. Iš jų: 7384 nemokamos 

paslaugos ir 101 mokama paslauga. Už suteiktas mokamas paslaugas priskaičiuota ir sumokėta 

2663,45 Eur. 

            2020 m. buvo suteiktos 4210 specialaus transporto paslaugos. Iš jų: 4142 nemokamos 

paslaugos ir 68 mokamos paslaugos. Už suteiktas mokamas paslaugas priskaičiuota ir sumokėta 

1693,07  Eur.  

            2021 m. per 10 mėnesių buvo suteiktos  3954  transporto paslaugų. Iš jų: 3893 nemokamos 

paslaugos ir 31 mokama paslauga. Už suteiktas mokamas paslaugas priskaičiuota ir sumokėta 

1782,93 Eur. 

            2022-2024 m. numatoma kasmet suteikti apie 5000 transporto paslaugų.  

           Nuo 2021 m. rugpjūčio 30d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-212 „Dėl 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019m. gruodžio 20d. sprendimo Nr. 1-366 „Dėl Marijampolės 

socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ panaikintas mokestis už transporto paslaugas Lietuvos Respublikos  

teritorijoje, jei vykstama gydymosi tikslais.  

            2021m. spalio 25 d. Marijampolės savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-262 „Dėl 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-366 „Dėl 

Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  suteikė galimybę neįgaliesiems transporto paslaugomis 

naudotis po darbo ir švenčių dienomis.  
02.5.2. Transporto paslaugų teikimas NVO. 

Šios paslaugos teikiamos neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijos pagal Marijampolės 

savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką. Jie vyksta į kultūrinius renginius, sporto varžybas, muges 

ir kt. 

2019 m. paslaugos suteiktos 8 neįgaliųjų draugijoms, 2020m.  – 4, o 2021 m. per dešimt mėnesių  

- 3 neįgaliųjų draugijoms.  
       

 

Numatomas programos 02 tikslo įgyvendinimo rezultatas:  
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(aprašomi rezultato kriterijai) 

Socialinės globos padalinyje teiksime trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas 25 

asmenims (100%). Pagrindinį dėmesį skirsime individualiai veiklai ir paslaugų kokybei, klientų užimtumui, 

reabilitacijai, oriam gyvenimui užtikrinti. 

Dienos socialinės globos paslaugų reikalaujantiems klientams paslaugas teiksime laiku ir 

kokybiškai. Paslaugas sieksime suteikti laiku, nepažeidžiant nurodytų terminų. Paslaugos bus teikiamos ir 

neįgaliems vaikams. 

Teikiant sociokultūrines paslaugas, kiekvienais metais organizuosime po 1 parodą, 1 kartą metuose  

- „Rudens šventę”, 2 kartus metuose švęsime kalendorines šventes. 

Pagalbos į namus paslaugas teiksime pagal poreikį, siekdami, kad jos būtų tenkinamos bent 95% 

kasmet.  

Naujai asmeninę pagalbą teiks asmeninis asistentas. 
Darbuotojams, teikiantiems pagalbos į namus paslaugas, kiekvieną mėnesį skirsime transporto ir 

mobiliojo ryšio išlaidų kompensaciją ( kreipsimės į savivaldybės vadovus, kad būtų galima skirti išlaidoms 

adekvačią sumą), užtikrinsime tinkamas darbo sąlygas.  

Transporto paslaugas teiksime vadovaudamiesi Marijampolės savivaldybės patvirtinta tvarka. Esant 

reikiamam finansavimui iš savivaldybės biudžeto, poreikį patenkinsime 100%.  

2022-2024 m. sieksime atsinaujinti transporto priemones ir , vadovaudamiesi  Marijampolės 

savivaldybės tarybos 2021m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-239  „Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį 

Marijampolės socialinės pagalbos centrui“, dar 2021m. sieksime  įsigyti  bent 1  mikroautobusą.  

 

Programos 

tikslas 

Užtikrinti socialinių paslaugų vaikams ir šeimoms teikimą  Kodas  03 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai) 

03.1 uždavinys. Parengti globėjus (rūpintojus) ir įtėvius ir teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės  

globos paslaugas vaikams likusiems be tėvų globos. Uždavinys bus įgyvendintas vykdant šias priemones: 

03.1.1.Būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos 

jiems teikimo paslaugos. 

Pagal Globėjų, įtėvių mokymo, konsultavimo ( toliau- GIMK) programą du įstaigos socialiniai 

darbuotojai nuo 2016 m. lapkričio mėn. veda mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, 

konsultuoja esamus globėjus (rūpintojus) ir įtėvius, ieško asmenų, norinčių globoti ar įsivaikinti tėvų globos 

netekusius vaikus, atlieka globos kokybės vertinimus ir t.t.. 2018 m. baigti minėtus mokymus ir įgyti 

atestaciją siuntėme dar vieną darbuotoją, kad GIMK programa būtų įgyvendinama nepertraukiamai. 

Kiekvienais metais planuojama paruošti vieną - dvi grupes asmenų, apsisprendusių tapti globėjais 

(rūpintojais) ar įtėviais. Pagal poreikį bus vykdomi specializuoti mokymai, tęstiniai mokymai jau esamiems 

globėjams (rūpintojams) ar įtėviams, organizuojamos individualios konsultacijos, savitarpio pagalbos grupės. 

Nuolatinis ir nepertraukiamas procesas – šios veiklos viešinimas, naujų globėjų ir įtėvių paieška.  

Per 2021 metų 10 mėnesių suteiktos 1928 konsultacijos, iš jų 443 budintiems globotojams.  

Per 2021 metų 10 mėnesių laikotarpį 2 Globos centro globos koordinatorės dirbo su 70 atvejų. 

2022-2024 m. numatoma suteikti apie 2500 konsultacijų kismet.  

3.1.2. Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymas su budinčiais 

globotojais ir globėjais dėl nuolatinės socialinė globos jų šeimose.  

2019 m. Globos centras teikė trumpalaikės socialinės globos paslaugas įgyvendindamas vaiko 

globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda 

likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui. Budinčius globotojus, 

globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius bei asmenis ketinančius jais tapti, taip 

pat budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamus vaikus, 

įvaikius nuolat konsultuoja ir informuoja rūpimais klausimais, globėjams sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, 

teikia laikino atokvėpio paslaugas, organizuoja susirinkimus, pokalbius, vaikų susitikimus su biologiniais 

tėvais, lanko namuose, atlieka globos kokybės vertinimus, tarpininkauja ir atstovauja pagal poreikį. Atlieka 

kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems 

globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams. 

2019 m. Globos centre buvo 3 budintys globotojai, galintys globoti iki 8 vaikų ir 2 globėjai, nesusiję 

giminystės ryšiais, galintys globoti iki 3 vaikų. 

2020 m. 1 globėja sustabdė savo veiklą dėl asmeninių priežasčių. Paslaugas globėjams teikia du 
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globos koordinatoriai, kiti specialistai. 

2021 m. pasirašytos sutartys su 4 budinčiais globotojais, mokymus baigęs vienas naujas budintis 

globotojas, iki metų pabaigos mokymus baigs dar vienas budintis globotojas. Gyvendinti pas juos galimės 8-

10 vaikų.  Jaučiamas nuolatinis trūkumas nuolatinių globėjų, tačiau šiuo metu yra parengtos dvi nuolatinės 

globėjos, kurios laukia vaikų.   

2021 m. suorganizuotas laikino atokvėpio paslaugos teikimas 4 budinčioms globotojoms: 2 

globotojoms po 30 kalendorinių dienų, 1 globotojai 14 kalendorinių dienų ir 1 globotojai 15 kalendorinių 

dienų. 

            Per 2021 metų 10 mėnesių laikotarpį pas budinčias globotojas augo 10 vaikų: iš jų 1 perduotas 

nuolatinei globai į BVGN, 1 grąžintas tėvui, 3 perduoti nuolatiniams globėjams. Šiuo metu budinčių 

globotojų šeimose laikinai apgyvendinti 5 vaikai nuo 10 mėn. iki 9 metų amžiaus. 

            Kitais metais planuojama, kad veiklą vykdys 6 budinčios globotojos, kurios galės priimti laikinai 

globai 8-10 vaikų. 

2022-2024 m. sieksime tęsti veiklą su esamais budinčiais globotojais bei kitais globėjais.  Didelį 

dėmesį skiriame ir skirsime šios paslaugos viešinimui, nuolatinių globėjų paieškai. 

 

03.2 uždavinys. Teikti socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms. Uždavinys bus įgyvendintas 

vykdant šias priemones: 

03.2.1. Įgūdžių ugdymo ir(ar)atkūrimo paslaugos vaikams Paramos šeimai padalinių Igliaukos ir  

Liudvinavo seniūnijose esančiuose Vaikų dienos centruose. 

            Paramos šeimai Igliaukos seniūnijoje 2019 m.  socialinių įgūdžių ugdymo ir(ar) atkūrimo paslaugos 

institucijoje buvo teikiamos 33 vaikams iš 21 šeimos. 

2019 m. iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautas finansavimas – 14000,00 Eur., 

trūkstamas lėšas skyrė Marijampolės savivaldybė. 

2020 m. socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo paslaugos institucijoje buvo teikiamos  34 

vaikams iš 21 šeimos. Pateikus projektą „Spindulėliai“, skirtas finansavimas 16 000 Eur.  

Padalinyje teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, 

maitinimo organizavimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, 

asmens higienos įgūdžių paslaugos. 

Poreikis šioms paslaugoms nuolat auga, kiekvienais metais į padalinį priimami nauji vaikai. 

Įgyvendinant Minimalios ir vidutinės vaiko priežiūros įstatymą, keletas delinkventinio elgesio vaikų taip pat 

nukreipiami lankyti šį padalinį.  

Liudvinavo seniūnijoje esančiame Vaikų dienos centre  per 2020 m. socialinių įgūdžių ugdymo ir 

(ar) atkūrimo paslaugos institucijoje buvo teikiamos 39 vaikams iš 23 šeimų. ( 2019 m. -33 vaikams iš 21 

šeimos). 

Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. gautas finansavimas 13875,00 Eur, 2020 m. – 

15 600 Eur. Trūkstamas lėšas skyrė Marijampolės savivaldybė. 

 Padalinyje teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, 

maitinimo organizavimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, 

asmens higienos įgūdžių paslaugos. 

2021 m. šiuose padaliniuose pradėtos teikti akredituotos paslaugos – Igliaukos seniūnijoje 30 vietų, 

Liudvinavo seniūnijoje – 25 vietos.  

 2022-2024 m. bus tęsiamas šių paslaugų teikimas.  

3.2.2. Socialinių įgūdžių ugdymas ir(ar) atkūrimas šeimoms jų namuose. 

    Socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo šeimoms jų namuose paslaugų teikimui  iš Valstybės 

biudžeto lėšų  finansuojami 16 socialinių darbuotojų ir 5 atvejo vadybininkų etatai. Tarnybos vadovo ir 

socialinio darbuotojo padėjėjo etatus finansuoja Marijampolės savivaldybė.  

 2019 m. socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo asmens namuose, bendrosios socialinės 

paslaugos buvo teikiamos 243 šeimų, kuriose augo 468 vaikai . 

 2020 m. socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo asmens namuose, bendrosios socialinės 

paslaugos buvo teikiamos 215 šeimų, kuriose augo 407 vaikai .  

2021 m. per dešimt mėnesių socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo asmens namuose, 

bendrosios socialinės paslaugos buvo teikiamos 254 šeimoms, kuriose auga 455 vaikai. 

2022-2024 m. ypatingas dėmesys bus skiriamas vaikų ir šeimos saugumui užtikrinti.   

03.2.3. Krizių įveikimo pagalba Paramos šeimai padalinyje Liudvinavo seniūnijoje. 

             2019 m. intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos buvo suteiktos 17 asmenų . 
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      2020 m. intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos buvo suteiktos 38 asmenims  ir 2 asmenims 

apgyvendinimo paslaugos . 

       2021 m. per dešimt mėn. intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos suteiktos 30 asmenų. 

Pradėti vykdyti patalpų remonto darbai, nes nuo 2022 m. paslaugos bus akredituojamos. 

      2022-2024 m. Krizių įveikimo paslaugos bus teikiamos penkioms šeimoms vienu metu  Liudvinavo 

seniūnijoje esančiame Centro padalinyje.  

03.2.4.Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas.  
Kartu su Marijampolės savivaldybe ir Vilkaviškio vyskupijos Caritu įgyvendinamas  

"Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje" projektas. Įkurti Bendruomeniniai 

šeimos namai, teikiamos kompleksinės paslaugos bendruomenės nariams. Tai projektinė veikla. Per 2021 m. 

dešimt mėn. kreipėsi  1718 paslaugų gavėjų. 2022 -2024 m. planuojame kasmet aptarnauti apie 1800 

paslaugų gavėjų.  

03.2.5. Psichosocialinė pagalba 

Psichologas vykdo individualias psichologines konsultacijas, pagal poreikį atlieka senyvo 

amžiaus asmenų (gyvenančių socialinės globos padalinyje) psichosocialinių įgūdžių lavinimą, praveda 

grupines konsultacijas šeimoms ar kitiems asmenims, pokalbius – diskusijas. Vykdo žalingų 

įpročių, smurto prevenciją, šviečiamąją veiklą šeimoms ir kitiems asmenims, stiprina vaikų psichologinį ir 

emocinį atsparumą ir psichinę sveikatą. Dirba su elgesio, emocijų, bendravimo problemų bei kitų sunkumų 

turinčiais vaikais ir jų šeimos nariais. Konsultuoja darbuotojus, praveda tikslines grupines konsultacijas 

(pagal poreikį).  

2020 metais individualių psichologinių konsultacijų skaičius: vaikams - 368 konsultacijos, 

suaugusiems – 673 (tėvams – 206), darbuotojams – 140, grupinių k-jų – 33. Konsultacijos vyko kontaktiniu 

ir nuotoliniu būdu, priklausomai nuo tuo metu nustatytų apribojimų dėl susidariusios epideminės situacijos. 

Konsultacijos klientams buvo teikiamos ne tik darbo metu, bet ir savaitgaliais, šventinėmis dienomis bei po 

darbo valandų.  Pravesta 7 grupiniai užsiėmimai: pokalbiai-diskusijos,paskaitos.   

              2021 metų 10 mėn. individualių psichologinių konsultacijų skaičius: vaikams -  382 konsultacijos, 

suaugusiems – 683, grupinių psichologinių k-jų skaičius – 24. Pravesti 7 grupiniai užsiėmimai. Teiktos 

grupinės ir individualios konsultacijos krizių centre, globos ir šeimų namuose.  

              Išliekančios įtemptos epideminės situacijos metu psichologinės konsultacijos pagal poreikį 

klientams yra teikiamos ne tik darbo metu, bet ir savaitgaliais, šventinėmis dienomis bei po darbo valandų, 

teikiant konsultacijas nuotoliniu būdu (telefonu). 

2022-2024 m. poreikį sieksime patenkinti 100 proc.  

 

Numatomas programos 03 tikslo įgyvendinimo rezultatas:  

Sieksime surasti bent 1 naują budintį globotoją ir tęsti veiklą su esamais budinčiais globotojais ir 

globėjais. Visiems, tėvų globos netekusiems vaikams, ieškosime globėjų ir galimybės grįžti į šeimą. 

Vykdysime intensyvią viešinimo kampaniją.  

Kiekvienais metais planuojame paruošti 1-2 grupes būsimų globėjų (rūpintojų) ar įtėvių. Nuolat 

organizuosime įvairius mokymus ir konsultacijas. 

Užtikrinsime stabilią Vaikų dienos padalinių veiklą kaimo vietovėje. Į išvykusių vaikų vietą 

priimsime kitus. Padalinius užpildysime 100%. 

Efektyviai vykdysime atvejo vadybą ir sieksime, kad vaikai augtų saugūs savo šeimose. 

Teiksime paslaugas asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje (100 proc.). Pritaikysime patalpas 

ir sieksime akredituoti šias paslaugas. 

Teiksime psichosocialinę pagalbą. Poreikį šiai paslaugai sieksime patenkinti 100 proc.  

 

Programos 

tikslas 

Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą įvairioms žmonių 

socialinėms grupėms. 

 

Kodas 04 
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Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai) 

04.1.Uždavinys. Teikti laikino apgyvendinimo ir apnakvindinimo paslaugas. 
04.1.1. Teikti laikino apgyvendinimo paslaugas Laikinosios nakvynės namuose. 

             2019 m. laikino apgyvendinimo paslaugos suteiktos  20 asmenų.  

             2020 m. laikino apgyvendinimo paslaugos suteiktos  18 asmenų. 

             2021m per dešimt mėn. laikino apgyvendinimo paslaugos suteiktos  20 asmenų. 
04.1.2  Teikti apnakvindinimo paslaugas Laikinosios nakvynės namuose. 

             2019 m. per tris metų ketvirčius laikino apnakvindinimo paslaugos suteiktos 46 (133 kartai). 

            2020 m. laikino apnakvindinimo paslaugos suteiktos 30 asmeniui (70 kartą).  

            2021 m. per dešimt mėnesių  laikino apnakvindinimo paslaugos suteiktos 29 asmenims (138 

kartus). 

             Paslaugų poreikis tenkinamas 100 proc.  
 Šiame padalinyje yra įsteigta skalbykla, kurios paslaugomis naudojasi Laikinosios nakvynės namai, 

taip pat patalynė skalbiama vienišiems asmenims, kuriems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos 

namuose. 

 2019 m. šios paslaugos suteiktos  20 Laikinosios nakvynės namų gyventojų, 2  vienišiems ir  10 

Globos namų gyventojų. Viso išskalbta   1340 kg skalbinių.    

            2020 m. buvo išskalbta 577,5 kg skalbinių: Laikinosios nakvynės namų patalynės – 291 kg ir 

Laikinosios nakvynės namų gyventojų bei prižiūrimų asmenų – 286,5 kg (mokama – 180,50 kg, nemokama 

– 106 kg). Už skalbimo paslaugas surinkta 180,50 Eur.  

            2021 m. per 10 mėn. buvo išskalbta 447 kg skalbinių: Laikinosios nakvynės namų patalynės – 228 kg 

ir LNN gyventojų bei prižiūrimų asmenų – 219 kg (mokama – 121 kg, nemokama – 98 kg). Už skalbimo 

paslaugas surinkta 121 Eur. 

  Poreikis visoms paslaugoms tenkinamas 100 proc. 
 

Numatomas programos 04 tikslo įgyvendinimo rezultatas:  
(aprašomi rezultato kriterijai) 

Sieksime, kad Laikinosios nakvynės namuose būtų suteiktos tiek apnakvindinimo, tiek laikino 

apgyvendinimo paslaugos 18 asmenų vienu metu. Paslaugų poreikį patenkinsime 100 proc.  

Vykdysime prevencines programas. 

 
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:  

Programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės specialiosios tikslinės dotacijos, 

pajamos už suteiktas paslaugas, projektinės veiklos lėšos ir pagal Labdaros ir paramos įstatymą gaunamos 

lėšos. 
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Marijampolės savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa:- 

III Prioritetas. Modernios ir saugios visuomenės plėtra. 

Tikslas 3.7. Teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra. 

Tikslas 3.8. Socialiai saugios aplinkos kūrimas. 

 
Biudžetiniai metai 2022- 2024 -ieji metai. 

Asignavimų valdytojas (-ai), 

kodas  

Marijampolės savivaldybės taryba, 188620436  

Vykdytojas (-ai), kodas Marijampolės socialinės pagalbos centras, 151388723 

 

Programos pavadinimas Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų 

vykdymo programa 

Kodas 07 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa parengta, siekiant užtikrinti efektyvią Marijampolės socialinės 

pagalbos centro veiklą, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas 

namuose. 

         
Ilgalaikis prioritetas 

 (pagal SPP) 

- Kodas - 

Šia programa įgyvendinamas 

savivaldybės strateginis 

tikslas: 

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant 

kokybiškas socialinės paramos, švietimo, turizmo, 

sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos paslaugas 

Kodas 01 

 
Programos 

tikslas 
Užtikrinti socialinių paslaugų vaikams ir šeimoms teikimą  Kodas      01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  
(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai) 

01.1 uždavinys. Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugas. Uždavinys  

bus įgyvendintas vykdant šias priemones: 

01.1.1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir(ar) atkūrimo namuose paslaugų teikimas socialinės 

rizikos šeimoms. 

             2019 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo paslaugos asmens namuose buvo 

teikiamos  243 šeimų, kuriose augo 468 vaikai. 

            2020 m. atvejo vadyba vykdoma ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo 

asmens namuose, bendrosios socialinės paslaugos buvo teikiamos 254 šeimoms, kuriose augo 488 

vaikai. Iš jų - buvo 3 atvejai, kai buvo teikiamos tik socialinės paslaugos, atvejo vadyba nebuvo 

taikoma; 4 atvejai, kai šeimai taikoma tik atvejo vadyba- socialinės paslaugos teikiamos nebuvo. 

             2021 m. per 10 mėn. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo asmens 

namuose, bendrosios socialinės paslaugos buvo teikiamos 254 šeimoms, kuriose augo 455 vaikai. 

             2022-2024 m. paslaugų poreikį patenkinsime 100%.  

 
Numatomas programos 01 tikslo įgyvendinimo rezultatas:  
(aprašomi rezultato kriterijai) 

Socialinių problemų turinčių šeimų skaičius stabilizuosis. Sieksime, kad 2022 -2024 kuo mažiau  

vaikų patirtų atskyrimą nuo šeimos, kad jie savo šeimose jaustųsi saugūs. Numatyti konkrečius 

skaičius ar procentus šioje srityje, dėl poreikio mažėjimo – utopija. Galime įsipareigoti 100 proc. 

suteikti visiems laiku reikiamą pagalbą. 

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:  

Valstybės specialiosios tikslinės dotacijos. 



 

20 

 

 

 
Marijampolės savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa:- 

III Prioritetas. Modernios ir saugios visuomenės plėtra. 

Tikslas 3.7. Teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra. 

Tikslas 3.8. Socialiai saugios aplinkos kūrimas. 

 


