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PAGRINDINIAI ATASKAITOS FAKTAI
Socialinių paslaugų samprata ir tikslai aiškiai apibrėžti Lietuvos Respublikos socialinių
paslaugų įstatymo 3 str., - socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba
asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam,
neįgijusiam arba praradus iam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos)
gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Socialinių paslaugų tikslas - sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus
ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su
visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.
Šilutės rajono savivaldybėje teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos.
Savivaldybės administracijoje (Socialinės paramos skyriaus) teikiamos paslaugos:
socialinės paramos išmokos;
socialinės paramos paslaugos.
Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano
saugią socialinę aplinką".

I

viena iš sričių - "plėtoti

Šilutės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane/ patvirtinta "Socialiai saugios ir sveikos
aplinkos kūrimo programa".
Programos tikslas - plėtoti saugią socialinę aplinką (optimizuoti socialinės priežiūros ir globos
paslaugas).
Tikslo aprašymas - organizuoti ir teikti ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą bei dienos socialinę
globą įstaigoje bei asmens namuose, socialinės priežiūros ir bendrąsias socialines paslaugas to
reikalingi ems rajono gyventojams pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį.

Uždaviniai tikslui pasiekti:
Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas savivaldybės gyventojams.
Šeimynų tinklo plėtimas ir skatinimas.
Viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems.
Bendradarbiavimas su NVO, teikiančiomis socialines paslaugas.
Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų uždavinių įgyvendinimui 2019 metais faktiškai
skirtas finansavimas - 16 581,7 tūkst. Eur, iš jų: socialinių paslaugų plėtrai - 3 975,9 tūkst. Eur

1 Šilutės rajono
metų strateginio
2 Šilutės rajono
metų strateginio

savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimas Nr. Tl-922 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024
plėtros plano patvirtinimo", papildyta Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. TI-lOl.
savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. TI-193 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021
veiklos plano patvirtinimo".
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SANTRAUKA
Audito svarba
Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme socialinės paslaugos pateikiamos kaip pagalbos
asmenims suteikimas įvairiomis ne piniginėmis formomis bei globos pinigais. Socialinės paslaugos
priskiriamos viešosioms paslaugoms, tačiau jos skiriasi savo tikslu - "sudaryti sąlygas asmeniui
(šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas,
palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį" 3.
Vykdoma socialinė politika lemia, kad savivaldybių vaidmuo teikiant socialines paslaugas
yra vienas iš pagrindinių socialinių paslaugų teikime. Socialinių paslaugų planavimas ir teikimas,
socialinių paslaugų įstaigų steigimas ir išlaikymas yra savarankiška savivaldybių funkcija, 0
socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas yra valstybinė (valstybės
perduota savivaldybėms) funkcija". Pagrindinis savivaldybės vaidmuo teikiant socialines paslaugas
- socialinių paslaugų organizavimas: klientų poreikių nustatymas, svarbiausių prioritetų
įvertinimas, efektyvus paslaugų teikimas, esamų socialinių paslaugų kokybės kontrolės vykdymas.
Socialinės paslaugos turėtų būti organizuojamos ir teikiamos nenutrūkstamai, atsižvelgiant į asmens
(šeimos) poreikius, užtikrinant lygias galimybes, orientuotos į naudą jam ir jo artimiausiai aplinkai,
sukuriant pakankamą paslaugų tinklą, paslaugas organizuojant kuo arčiau asmens gyvenamosios
vietos arba jo namuose.
Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybėje finansavimo šaltinis savivaldybės biudžeto lėšos ir Lietuvos Respublikos biudžeto tikslinės dotacijos, Valstybės
biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų parama.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2019 metais Šilutės rajono savivaldybėje
nuolatinai gyveno 37891 gyventojas, iš jų 15 056 gyveno mieste, 22 835 kaime. Iš bendro skaičiaus
pensinio amžiaus, gaunantys šalpos pensijas - 1 364, suaugusių asmenų su negalia 3 329, vaikų su
negalia 114. Šeimų patiriančių socialinę riziką 259, jose augančių vaikų - 529. Dėl senyvo amžiaus
ir negalios sumažėja arba yra prarandamas socialinis bei fizinis savarankiškumas, negebama
užtikrinti net būtiniausių socialinių poreikių. Suaugę neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys yra vieni
'pagrindinių socialinių paslaugų gavėjų.
Audito tikslas ir apimtis
Audito tikslas - įvertinti Savivaldybės administracijos organizuojamų paslaugų teikimą.
Audituojamas subjektas - Savivaldybės administracija, kitos biudžetinės įstaigos, kurioms
skiriamos lėšos (pagal poreikį).
Audituojamas laikotarpis - 2019-2020 metai.
Auditą atliko: Jolita Stonkuvienė ir Judita Subačienė (grupės vadovė).
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito
institucijų standartus.
Atlikdami auditą darėme prielaidą, kad visi auditoriams pateikti dokumentai yra teisingi,
išsamūs ir galutiniai, 0 jų kopijos atitinka originalus. Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai
aprašyti 1 priede.
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006-01-19 istatymas Nr. X-493 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymas, 1994-07-07 Nr. 1-533, 6 str. 12 p. ir 7 str. 32 p.
5 Lietuvos Respublikos
Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 isakymas Nr. V-26 .Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
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Kontrolės ir audito tarnyba ankstesniais laikotarpiais (2017-2020 m .) atliko Savivaldybės
nuomojamo socialinio būsto vertinimą", Savivaldybės biudžeto asignavimų skirtų piniginei
socialinei paramai, perskirstymo ir panaudojimo kitoms reikmėms audito procedūras 7 (Lietuvos
Respublikos Seimo Audito komiteto raštu"). Tačiau nebuvo vertinta, ar Savivaldybėje socialinės
paslaugos organizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka, kad būtų užtikrintas jų prieinamumas ir
kokybė.
Įvertinę surinktus įrodymus, pateikiame išvadas ir rekomendacijas,
Rekomendacijų
įgyvendinimo planas pateiktas Ataskaitos 15 psl.
Išvados

1. Savivaldybėje socialinės paslaugų įvairove pakankama, jos teikiamos, kaip numatyta
strateginiame veiklos plane, vykdoma socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.
2. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (nuo 2015-01-01 pagal paslaugų rūšis) suteikė licencijas Šilutės socialinių paslaugų
centrui, Šilutės senelių globos namams, Saugų vaikų globos namams.
savivaldybėse
3. Nesivadovauta
Vyriausybės
nutarimo
Strateginio
planavimo
rekomendacijų 66 str., nepateiktos priežastys, dėl kurių ne įvykdyti strateginio plano Socialiai
saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos rodikliai (priemonės).
4. Nesivadovauta Vyriausybės patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 33 str.
nuostatų, - nesilaikyta Socialinių paslaugų plano nustatytų patvirtinimo terminų, pažeidžiant
terminus, patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės 2019, 2020 m. socialinių paslaugų planai.
5. Nesivadovauta Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintos plano formos
rodiklių pildymo tvarka, 2019 m. nepateiktas pensinio amžiaus rodiklis.
6. Nesivadovauta Vyriausybės patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 22.6
str., dėl paslaugų plano dalyje "Plano įgyvendinimo priežiūra" nenurodytų dalykų dėl: derinimo su
savivaldybėje nustatyta bendra strateginio plano stebėsenos tvarka; analizės įforminimo dokumentais;
'įgyvendinimo rezultatų paskelbimo Savivaldybės internetiniame puslapyje.
7. Savivaldybėje 2019 m. nebuvo užtikrinta teikiamų socialinių paslaugų kokybės priežiūra,
nereglamentuotas vidiniais norminiais teisės aktais paslaugų kokybės vertinimas.
8. Patvirtinus 2020-09-22 Šilutės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir
socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašą, iš dalies buvo pradėta vykdyti savivaldybės
teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės priežiūra, organizuojamas paslaugų vertinimas,
paslaugų gavėjų ir įstaigų lygmeniu, vykdoma paslaugų teikimo pažeidimų prevencija, vertinama
teikiamų paslaugų kokybė, teikiamos rekomendacijos įstaigoms dėl paslaugų kokybės gerinimo.

6 Kontrolės
ir audito tarnybos audito 2020-04-30 ataskaita Nr. K14-4 Savivaldybės nuomojamo socialinio būsto
vertinimas.
7 Kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų piniginei socialinei paramai, perskirstymo
ir
panaudojimo kitoms reikmėms teisėtumo audito procedūrų 2018-04-09 ataskaita Nr. KI4-5.
8 Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto 2017-02-28 raštas Nr. S-2017-1880 .Dėl piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams lėšų panaudojimo".
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Rekomendacijos
1. Vadovaujantis
Vyriausybės
nutarimo
Strateginio
planavimo
savivaldybėse
rekomendacijų 66 str., pateikti problemas ir priežastis, dėl kurių ne įvykdyti strateginio plano
Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos rodikliai (priemonės).
2. Socialinių paslaugų plano projektą parengti ir pateikti Savivaldybės tarybai laiku, kad
nebūtų pažeidžiami Vyriausybės patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 33 str.
Paslaugų planų patvirtinimo terminai.
3. Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta socialinių
paslaugų plano forma, tinkamai pildyti visus nurodytus rodiklius.
4. Nesivadovauta Vyriausybės patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 22.6
str., dėl paslaugų plano dalyje "Plano įgyvendinimo priežiūra" nenurodytų dalykų.
5. Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės
priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašu, užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybės
priežiūrą,
ĮŽANGA
Savivaldybė yra socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimo jos teritorijoje
gyvenantiems asmenims organizatorė. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių
socialinę integraciją bei efektyvią socialinę apsaugą, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu nustatytosios savarankiškosios savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų
planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su
nevyriausybinėmis
organizacijomis;
sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų
socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas
ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms, ir
valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: mokinių nemokamo maitinimo
savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose
administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių
savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas; socialinių išmokų,
socialinių pašalpų ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas; socialinės globos teikimo
asmenims su sunkia negalia užtikrinimas; kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.
Savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatyta viena iš sričių - "plėtoti saugią
socialinę aplinką?", patvirtinta "Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa". Programos
tikslas - plėtoti saugią socialinę aplinką (optimizuoti socialinės priežiūros ir globos paslaugas), t .
y., organizuoti ir teikti ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą bei dienos socialinę globą įstaigoje bei
asmens namuose, socialinės priežiūros ir bendrąsias socialines paslaugas to reikalingiems rajono
gyventojams pagal įvertinta socialinių paslaugų poreikį.
Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatoma vykdyti uždavinius:
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimas Nr. TI-922 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024
metų strateginio plėtros plano patvirtinimo", papildyta Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. Ti-lOl. Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. TI-193 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo".
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Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas savivaldybės gyventojams.
Šeimynų tinklo plėtimas ir skatinimas.
Viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems.
Bendradarbiavimas su NVO, teikiančiomis socialines paslaugas.
Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai Savivaldybėje yra senyvo amžiaus asmenys ir neįgalūs
asmenys, socialinės rizikos asmenys ir šeimos.
AUDITO REZULTATAI
I.

Strateginio veiklos plano nevykdytos priemonės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Strateginio planavimo savivaldybėse
rekomendacijų 66 str. 10 nurodo, kad Savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo
ataskaitoje reikėtų pateikti "informaciją apie problemas ir priežastis, dėl kurių nepasiekti tikslai ar .
neįgyvendinti uždaviniai". Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano
programų 2019 m. vykdymo ataskaitoje nepateiktos problemos, priežastys neįvykdytų vienuolikos
Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos rodiklių (priemonių), iš jų keturios,
susijusios su audituojamu subjektu:
04.01.02.02. - tenkinti socialinių paslaugų poreikį mokant pagalbos pinigus;
04.01.04.03. - bendravimo su vaiku kursai;
04.01.04.05. - ES lėšomis įgyvendinama Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra Ir Vaikų
dienos centrų plėtra;
04.01.05.12. - transporto išlaidų kompensacija (nurodyta, kad parama neteikiama).
Išvada: Nesivadovauta Vyriausybės nutarimo Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų
66 str., nepateiktos priežastys, dėl kurių neįvykdyti strateginio plano Socialiai saugios ir sveikos
aplinkos kūrimo programos rodikliai (priemonės).
II.

Laiku nesudarytas ir nepatvirtintas Socialinių paslaugų planas

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų 7.22 str." viena iš
funkcijų "dalyvauja rengiant Strateginį veiklos planą, Socialinių paslaugų planą, kitus planus ir
ataskaitas, organizuoja jų įgyvendinimą Savivaldybėje".
Nesilaikyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo
metodikos 33 str. nuostatų, - nesilaikyta Socialinių paslaugų plano nustatytų patvirtinimo terminų,
"patvirtinti per 2 mėn. nuo Lietuvos Respublikos einamųjų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo" paskelbimo oficialiame leidinyje .Valstybės
žinios" 12, (paskelbta 2019-12-28, Planas patvirtintas 2020-04-23). Laiku nesudarytas ir
nepatvirtintas 2020 m. socialinių paslaugų planas. Atkreiptinas dėmesys, kad laiku nepatvirtintas ir
2019 m. socialinių paslaugų planas (2018-12-21, patvirtinta Tarybos 2019-03-28).

10 Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimas Nr. 1435 .Dėl strateginio planavimo savivaldybėse
rekomendacijų patvirtinimo".
11 Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-10-01 isakymas Nr. A2-237 .Dėl Socialinės paramos
skyriaus nuostatų patvirtinimo."
12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-}}-15 nutarimas Nr. 1132 .Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos
patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
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Šilutės rajono savivaldybės parengto socialinių paslaugų plano':' (Toliau - Paslaugų
planas) tikslai atitinka Socialinių paslaugų įstatymo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
nurodytą pagrindinį tikslą - siekti efektyvios socialinės apsaugos ir užtikrinti socialiai pažeidžiamų
gyventojų grupių socialinę integraciją, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti
gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius
su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Savivaldybės socialinių paslaugų plano
rengimas atitinka Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos (04) tikslus ir uždavinius.
Tačiau nesivadovauta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymu" patvirtintos plano formos rodiklių pildymo tvarka. Socialinių paslaugų 2020 m. plano
privalomas ir svarbus bendruomenei rodiklis 2.1. "pensinio amžiaus gyventojai" neleistinai
pakeistas į "pensinio amžiaus gyventojai, kurie gauna šalpos pensiją": 2019 m. pensinio amžiaus
gyventojų rajone buvo 7 419; 2020 m. pensinio amžiaus gyventojų, kurie gauna šalpos pensiją buvo
1 364. Dėl netinkamai užpildytų Paslaugų plano eilučių negalėjome palyginti 2019-2020 m. planų
nurodytų rodiklių (1lentelė).
Informacija apie Savivaldybės gyventojus

Eil.
Nr.
l.

2.

3.

4.
5.

1 lentelė
Gyventojų (šeimų)
skaičius
2018-07-01
2019-07-01

Bendrieji rodikliai
Nuolatinis gyventojų skaičius, iš jų:
mieste
kaime
Iš bendro gyventojų skaičiaus:
pensijinio amžiaus gyventojai!
pensinio amžiaus gyventojai, kurie gauna šalpos pensiją
suaugę asmenys su negalia*
vaikai, kuriems nustatytas neigalumas"
Vaikai, iš jų:
turintys socialinių poreikių
kuriems skirtos (pratęstos) minimalios priežiūros priemonės
kuriems skirtos vidutinės priežiūros priemonės
smurtą patyrę vaikai *
Seimos, kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos (socialinę
riziką patiriančios)*
Socialinę riziką patiriančiose šeimose augantys vaikai*

38423
15209
23214

37891
15056
22835

7419

-

-

1 364
3329
114
7146

4077
222
7468

5

5
1
84
278

259

569

529

-

Lentelėje atvaizduota Savivaldybės administracijos pateikta informacija.
Pastaba: žvaigždute pažymėti duomenys pateikti 2019-01-01 ir 2020-01-01 būklei.

Nesivadovauta
Lietuvos Respublikos
planavimo metodikos 22.6 str. nuostatomis:

Vyriausybės

patvirtintos

Socialinių

paslaugų

13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimas Nr. Tl-1299 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 m.
socialinių paslaugų plano patvirtinimo". Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020-04-23 sprendimas Nr. Tl-332 .Dėl
Šilutės rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo".
14 Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 isakymas Nr. A1-104 .Dėl socialinių
paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo".
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Savivaldybės 2020 m. Socialinių paslaugų plano dalyje "Plano įgyvendinimo priežiūra"
nenurodyta, kad vykdomų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą reikėtų derinti su
savivaldybėje nustatyta bendra strateginio plano stebėsenos tvarka.
Nenurodyta, nedetalizuota, kaip bus analizuojami ir vertinami pasiekti rezultatai, tikslai,
uždaviniai pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 patvirtintus socialinių paslaugų
efektyvumo vertinimo rodiklius. Efekto vertinimo kriterijai vertina tikslo pasiekimą ir parodo
naudą, kurią įgyvendinus atitinkamą tikslą, gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet
ir visuomenė. Paslaugų plano tikslams turėtų būti numatyti bent po vieną efektyvumo vertinimo
kriterijų. Plane nenurodyta, kokiais dokumentais bus įforminta analizė pagal įstaigų pateiktas
programų vykdymo ataskaitas, ar įgyvendinimo rezultatai bus paskelbti viešai Savivaldybės
internetiniame puslapyje.
Išvados:
1. Nesivadovauta Vyriausybės patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 33 str.
nuostatų, - nesilaikyta Socialinių paslaugų plano nustatytų patvirtinimo terminų, pažeidžiant
terminus, patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės 2019, 2020 m. socialinių paslaugų planai.
2. Nesivadovauta Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintos plano formos
rodiklių pildymo tvarka, dėl pensinio amžiaus rodiklio.
3. Nesivadovauta Vyriausybės patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 22.6
str., dėl paslaugų plano dalyje "Plano įgyvendinimo priežiūra" nenurodytų dalykų.
III.

Socialinių paslaugų teikimas

Lietuvos gyventojams teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos, kurių turinį pagal
atskiras socialinių paslaugų rūšis ir socialinių paslaugų įstaigų tipus apibrėžia Socialinių paslaugų
katalogas'".
Bendrosios paslaugos: Savivaldybė teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir
atstovavimo bei transporto organizavimo bendrąsias paslaugas. Savivaldybė administruoja, 0
nevyriausybinė organizacija (toliau - NVO) Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Šilutės
Viltis" teikia transporto paslaugas rajono neįgaliesiems. Kitos bendrosios socialinės paslaugos
(pagal Socialinių paslaugų katalogą) - tai socialinės paslaugos, organizuojamos atsižvelgiant į
specifinius savivaldybės gyventojų poreikius, pvz.: maisto produktų nupirkimas, palydėjimas į
įvairias įstaigas ir kt.
Savivaldybė taip pat vykdo Būsto (aplinkos) pritaikymo programą neįgaliesiems, pritaikant
būstą ir gyvenamąją aplinką, skiria techninės pagalbos priemones bei skiria transporto paslaugas
asmenims, kurie dėl ligos, senatvės ar nepakankamų pajamų negali vykti viešuoju ar savo
transportu.
Socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia,
vaikams su negalia, socialinių poreikių turintiems vaikams, socialinių poreikių turinčioms šeimoms,
auginančioms vaikus, šeimoms bei suaugusiems socialinę riziką patiriantiems asmenims teikia
Šilutės socialinių paslaugų centras, rajono nevyriausybinės organizacijos.
Socialinės globos paslaugos teikiamos Šilutės senelių globos namuose, Šilutės socialinių
paslaugų centre ir Saugų vaikų globos namuose. Nesant galimybės ilgalaikės (trumpalaikės)

15 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 isakymas Nr. Al-93 .Dėl socialinių paslaugų
katalogo patvirtinimo".

10
Ataskaita

socialinės globos paslaugų teikti Savivaldybės pavaldumo globos įstaigose, socialinės globos
paslaugos yra teikiamos valstybinėse, kito pavaldumo bei privačiuose globos namuose. Suteiktos
paslaugos 2018-2019 m., jų palyginimas atvaizduota 2 lentelėje.
Suteiktos

paslaugos

2018-2019

m.

2lentelė
Socialinės priežiūros paslaugos

Suteikta paslaugų skaičius
2018 m.

2019 m.

pokytis,

+.,
Silutės socialinių paslauzu centras
Pagalba i namus
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (Juknaičiai)
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos
institucijoje socialinę riziką. patiriantiems vaikams
Pagalbos pinigai
Krizių centras (apgyvendinimo motinoms ir vaikams paslauga)
Laikinas apnakvindinimas
Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre
Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, itėviams
ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

198
33
28

208
36
31

+10
+4

4

-

17 (iš jų
10 vaikų)
41
52
45

23 (išjų 14

0
+6

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos
327
namuose socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms
vaikus
NVO (Socialinių Įeūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos)
Všl Vaikų užimtumo centras "Diena kitaip"
18
VšĮ "Šilutės miesto, krizių, pagalbos lr informacijos centras"
15
(J uknaičiai)
Vilkyčių bendruomenės centras "Viltis"
Vainuto seniūnijos bendruomenė

vaikų)

36
81
61

+5
+29
+16

(iš jų 1
šeimynos
dalyvis)

340

+13

19
20

+1
+5

20
20

+20
+20

Iš 2 lentelės duomenų matyti, kad socialinių paslaugų poreikis kiekvienais

metais

VIS

didėja.
Daugiausiai suteikta socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų namuose
socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus, .pagalbos į namus, apgyvendinimo
nakvynės namuose ir krizių centre, pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams,
įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslaugų. Taip pat 2019 m. padidėjo
NVO teikiamų socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skaičius.
Administracijos teikiamų administracinių paslaugų ir Socialinių paslaugų centro paslaugų sąrašai
detalizuoti 2 ir 3 prieduose. Šilutės rajono savivaldybėje teikiamos socialinės paslaugos
atvaizduotos 1 schemoje.
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1 schema
Šilutės rajono savivaldybėje

SOCIALINĖS

teikiamos socialinės paslaugos

PASLAUGOS
SPECIALIOSIOS

BENDROSIOSS

SOCIALINĖ
PRIEŽIŪRA
Informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo ir atstovavimo,
sociokultūrinės, transporto
organizavimo, aprūpinimo
būtiniausiais drabužiais ir
avalyne, kitos paslaugos.

Pagalba
namus,
socialinių
įgūdžių
ugdymas ir palaikymas,
vaikų dienos socialinės
priežiūros,
laikino
apnakvindinimo bei kt.

SOCIALINĖ
GLOBA

Visuma
paslaugų,
kuriomis
teikiama
asmennn kompleksinė
pagalba, kuriai reikia
nuolatinės
specialistų
pagalbos

Socialinės paslaugos (bendrosios, specialiosios: socialinės priežiūros ir socialinės globos) yra
teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose.
Savivaldybėje teikiamos įvairių rūšių paslaugos atskiroms žmonių grupėms: neįgaliems
vaikams ir suaugusiems, seniems ir vienišiems žmonėms, šeimoms, turinčioms socialinių problemų,
beglobiams ir smurtą patyrusiems vaikams, asmenims gyvenantiems skurde bei kitoms socialinės
rizikos žmonių grupėms. Išnagrinėjus planuojamą ir esamą situaciją socialinių paslaugų srityje
nustatyta, kad socialinės paslaugos teikiamos, kaip numatytas strateginiame veiklos plane, vykdoma
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. Socialines paslaugas Savivaldybėje teikiančios įstaigos
(teikiamos socialinės paslaugos įstaigose ir asmens namuose), kurios atvaizduotos 3 lentelėje.
Socialinių paslaugų teikėjai Šilutės rajono savivaldybėje
Silutės rajone veikiančios įstaigos
Silutės
senelių
globos namai

ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
l.

Išvadų dėl asmens gebėjimo
pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius
sprendimus rengimas;
2.Kompensacinės
technikos
parūpinimas.
3. Dienos socialinės globos ir slaugos
paslaugos asmens namuose (integrali
pagalba);
4. Dienos socialinės globos paslaugos
institucijoje.
Socialinės priežiūros paslaugos:
5. Pagalba į namus.
Apgyvendinimas
savarankiško
5.

3 lentelė
Kito pavaldumo globos įstaigose
(pagal sudarytas kompensavimo sutartis)
Klaipėdos vaikų globos namai
Rytas"
"
Macikų socialinės globos namai
Klaipėdos sutrikusio vystymosi
kūdikių
globos
namai
(trumpalaikė globa)
UAB .Pamario senjorų namai
Kvėdarnos
parapijos
globos namai

senelių

Antavilių pensionatas
namai
VšĮ
senjorų
globos
"Senjorų Eldoradas"
Adakavo socialinės globos namai
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Šilutės
socialinių
paslaugų centras

" Vaikiškos
svajonės"
O. J. šeimyna
Saugų vaikų globos
namai
lr
Saugų
vaikų globos namų
Bendruomeniniai
vaikų globos namai
Nevyriausybinės
organizacijos

gyvenimo namuose.
6. Laikinas apnakvindinimas.
7. Intensyvi krizių įveikimo pagalba,
motinoms ir vaikams.
8. Laikinas apnakvindinimas
nakvynės
namuose.
įgūdžių
9.
Socialinių
ugdymo,
palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos
socialinę
riziką
patiriančių
šeimų,
auginančių vaikus, namuose.
įgūdžių
ugdymo,
10.
Socialinių
palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos
institucijoje
socialinę
riziką
patiriantiems vaikams.
11. Atvejo vadyba.
12. Pagalbos globėjams (rūpintojams)
ir įvaikintojams.
13. Budintis globotojas.
I1galaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Visagino socialinės globos namai
globos
Strėvininkų
socialinės
namai
Visagino socialinės globos namai
VšĮ "Globavita"
Viliaus Gaigalaičio

globos namai

Padvarių socialinės globos namai
Specialieji
"Tremtinių

globos
namai"

namai

Ventos socialinės globos namai

l1galaikė
(trumpalai
kė)
socialinė
globa

Skemų socialinės globos namai
Prudiškių socialinės globos namai

l1galaikė (trumpalaikė) socialinė globa
vaikams našlaičiams
ir tėvų globos
(rūpybos) netekusiems vaikams.

Aknystos socialinės globos namai
Didvyžių socialinės globos namai

Bendrosios
paslaugos

ar

socialinės

priežiūros

Prienų socialinės globos namai

Išvados:
1. Savivaldybėje socialinės paslaugų įvairove pakankama, jos teikiamos, kaip numatyta
strateginiame veiklos plane, vykdoma socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.
2. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(nuo 2015-01-01 pagal paslaugų rūšis) suteikė licencijas Šilutės socialinių paslaugų centrui, Šilutės
senelių globos namams, Saugų vaikų globos namams.
IV.

Finansavimas

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybėje finansavimo šaltinis savivaldybės biudžeto lėšos ir Lietuvos Respublikos biudžeto tikslinės dotacijos, Valstybės
biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų parama. Savivaldybės biudžeto lėšos
pervedamos tiesiogiai biudžetinėms įstaigoms bei finansuojamos savivaldybėje programiniu
principu (4 lentelė).
Savivaldybės planuojamos socialinėms paslaugoms finansuoti biudžeto lėšos 2020 m.,
santykinai nėra didelės - 3,3 proc. nuo Savivaldybės biudžeto. Lėšų, skiriamų socialinėms
paslaugoms teikti, nepakanka, kad būtų patenkinti visi socialinių paslaugų poreikiai. Nemaža dalis
paslaugoms skiriamų lėšų naudojamos darbo užmokesčiui, eksploatacinėms įstaigų išlaidoms ir
pan. padengti.
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Socialinių paslaugų finansavimas
Eil.
Nr.
1
2.

2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.l.4
2.2.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.

2.3.3
2.4.

2.4.3.

Savivaldybės

biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto išlaidos, iš viso
Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms iš viso
(be išlaidų iš valstybės biudžeto spec. tikslinių dotacijų, vaiko
globos (rūpybos) išmokų, asmenų mokėjimo už socialines paslaugas
lėšų, investicinių lėšu ir kt.), iš jų:
teikiamoms savivaldybių socialinių paslaugų istaizose
BĮ Saugų vaikų globos namai kartu su BVGN
BĮ Šilutės socialinių paslaugų centras
BĮ Silutės senelių globos namai
Kitų savivaldybių pavaldumo socialinių paslaugų įstaigos
teikiamoms valstybės socialinių paslaugų įstaigose
teikiamoms NVO (kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų
plėtros istatyme), religinių bendruomen ių, privačiose socialinių
paslaugų įstaigose, šeimynose
O. J. šeimyna "Vaikiškos svaįonės''
pasitelkiant NVO (reabilitacijos projektai)
transporto
pasitelkiant
NVO
(Vaikų
dienos
centrai,
paslaugos,Vilniaus SOS vaikų kaimas)
Privačios socialinių paslaugų istaigos
vykdant
programas,
viso
socialinių
paslaugų
iš
(2.4.1 +2.4.2+2.4.3+ ...)*,
iš jų (būtina nurodyti pagal kokias programas):
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas

4lentelė
Išlaidos, tūkst. Eur
2019
m. 2020
m.
(faktas)
(planas)
54862,1
55592,9
1532,3

1 831,3

1362,9
532,6
639,5
167,2
23,6
31,3

1664,7
695,2
750,1
199,7
19,7
31,3

128,5
30,8
12,5

124,8
33
12,2

47,6
37,6

42
37,6

9,6
9,6

10,5
10,5

Savivaldybės planuojamos socialinėms paslaugoms finansuoti biudžeto lėšos 2020 m.,
santykinai nėra didelės - 3,3 proc. nuo Savivaldybės biudžeto. Lėšų, skiriamų socialinėms
paslaugoms teikti, nepakanka, kad būtų patenkinti visi socialinių paslaugų poreikiai. Nemaža dalis
paslaugoms skiriamų lėšų naudojamos darbo užmokesčiui, eksploatacinėms įstaigų išlaidoms ir
pan. padengti. Socialinių paslaugų finansavimas (planas - finansavimo poreikis) pagal finansavimo
šaltinius, pagal paslaugų rūšis ir pagal įstaigas atvaizduota 4 priede.

v.

Socialinių paslaugų kokybės kontrolės užtikrinimo vertinimas

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir audito įstatyme" vidaus kontrolė apibrėžiama
kaip viešojo juridinio asmens vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti
viešojo juridinio asmens veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir
skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų
patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su
visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.
Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo nuostatomis, Savivaldybės kompetencijai yra priskirta
jos teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolė.
Socialinės globos kokybę'{ vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos
Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito istatymas, 2002-12-10 Nr. IX-12S3, 2 str. 7 d.
17 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų istatymas, 2006-01-19 Nr. X-49, 14 str.
16
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Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis
socialinės globos
normorms,
Savivaldybė informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir gyventojus apie jos teritorijoje
teikiamas socialines paslaugas. Duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas ar neskirtas
(nurodydamos jų ne skyrimo priežastis) socialines paslaugas Savivaldybė teikia Socialinės paramos
šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).
Vadovaujantis socialinių paslaugų įstatymu Savivaldybė turi kontroliuoti jos teritorijose teikiamų
bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybęl8.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius atlieka socialinių paslaugų
administravimo funkcijas ir vadovaujantis Nuostatų 7, 14 str. "administruoja, organizuoja,
koordinuoja, planuoja ir vykdo socialinių paslaugų teikimą Šilutės rajono savivaldybėje", 7.21 str.
"vykdo Savivaldybės socialines paslaugas teikiančių įstaigų priežiūrą" ir kt.
Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų efektyvumą, į kliento poreikius orientuotą pagalbą,
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
rekomenduoja 19 kontroliuojant/vertinant
paslaugų kokybę, vidiniais norminiais teisės aktais
reglamentuoti paslaugų kokybės vertinimą.
Nesivadovauta Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos rekomendacijomis, Savivaldybėje 2019 m. nebuvo patvirtinta bendrųjų socialinių
paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarka, kuri reglamentuotų rajone teikiamų
bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės būdus, organizavimą bei
nustatytų pažeidimų šalinimą. Savivaldybėje 2019 m. nebuvo užtikrinta teikiamų socialinių
paslaugų kokybės priežiūra, neatliekama paslaugų kokybės kontrolė/vertinimas. Savivaldybėje 2020
m. teikiamų socialinių paslaugų kokybės priežiūra buvo užtikrinta iš dalies. Patvirtinus Šilutės
rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos
aprašą'", tik nuo 2020-09-22 pradėta vykdyti savivaldybės teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų
kokybės priežiūra, organizuojamas paslaugų vertinimas paslaugų gavėjų ir įstaigų lygmeniu:
vykdoma paslaugų teikimo pažeidimų prevencija, vertinama teikiamų paslaugų kokybė, teikiamos
rekomendacijos įstaigoms dėl paslaugų kokybės gerinimo.
Išvados:
1. Savivaldybėje 2019 m. nebuvo užtikrinta teikiamų socialinių paslaugų kokybės priežiūra,
nereglamentuotas vidiniais norminiais teisės aktais paslaugų kokybės vertinimas.
2. Patvirtinus Šilutės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės
priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašą, nuo 2020-09-22 pradėta vykdyti savivaldybės
teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės priežiūra, organizuojamas paslaugų vertinimas
paslaugų gavėjų ir įstaigų lygmeniu.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų istatymas, 2006-01-19 Nr. X-493,13 str. 6 d.
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
metodinės rekomendacijos "Rekomendacijos dėl socialinės priežiūros kokybės kontrolės".
20 Šilutės rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus 2020-09-22 isakymas Nr. A 1-1150 .Dėl Šilutės rajono
savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo."
18
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.
Nr.

Rekomendacija

2

1.

Vadovaujantis Vyriausybės nutarimo
Strateginio planavimo savivaldybėse

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija
3

Socialinių paslaugų plano projektą
parengti
lr pateikti
Savivaldybės

Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir
darbo ministro įsakymu patvirtinta
socialinių
tinkamai
rodiklius.

4.

suplanuoti
dalykus,
nustatytus
Vyriausybės
patvirtintos
Socialinių
paslaugų planavimo metodikos 22.6
str..

gyvendinimo
erminas (data)

4

5

2021-04-01

Savivaldybės
administracija

Laiku
parengus
lr
pateikus Savivaldybės
tarybai
Socialinių
paslaugų
2021
m.
plano
projektą
bus
vykdomos
Vyriausybės
patvirtintos Socialinių
paslaugų
planavimo
metodikos
33
str.
nuostatos.

2021-04-01

Savivaldybės
administracija

Tinkamai
užpildžius
Paslaugų
plano
rodiklius, planas atitiks
Socialinės apsaugos ir
darbo
ministro
įsakymu
nustatytą
formą.

nuolat

Savivaldybės
administracija

Bus
vadovaujamasi
Socialinių
paslaugų
planavimo metodikos
22.6
str.,
Paslaugų
plane bus nurodoma,
kad:
- socialinių paslaugų
plano
įgyvendinimo
priežiūrą reikia derinti
su
savivaldybėje
nustatyta
bendra
strateginio
plano
stebėsenos tvarka.
bus
detalizuota, kaip bus

2021-04-01

paslaugų
plano forma,
pildyti
VISUS
nurodytus

Socialinių paslaugų 2021 m. "Plano
įgyvendinimo
priežiūra"
dalyje

Rekomendacijos

Pateikus problemas ir
priežastis,
dėl kurių
ne įvykdyti strateginio
plano Socialiai saugios
lr sveikos
aplinkos
kūrimo
programos
rodikliai (priemonės),
bus
vykdomos
Vyriausybės nutarimo
Strateginio planavimo
savivaldybėse
rekomendacijos.

tarybai laiku, kad nebūtų pažeidžiami
Vyriausybės
patvirtintos
Socialinių
paslaugų planavimo metodikos 33 str.
Paslaugų planų patvirtinimo terminai.

3.

/

Savivaldybės
administracija

rekomendacijų
66
str.,
pateikti
problemas ir priežastis, dėl kurių
ne įvykdyti strateginio plano Socialiai
saugios lr sveikos aplinkos kūrimo
programos rodikliai (priemonės).

2.

Veiksmas / Priemonės
Komentarai
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Eil.
Nr.

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija

Rekomendacija

Rekomendacijos
Veiksmas / Priemonės /
įgyvendinimo
Komentarai
erminas (data)
dėl pasiektų rezultatų,
uždavinių
tikslų,
analizės ir vertinimo
- bus nurodyta, kokiais
dokumentais
bus
įforminta analizė pagal
įstaigų
pateiktas
programų
vykdymo
ataskaitas,
- ar įgyvendinimo
rezultatai bus paskelbti
Savivaldybės
internetiniame
puslapyje.

5.

Vadovaujantis
Šilutės
rajono
bendrųjų
savivaldybės
socialinių
paslaugų
lr socialinės
pnezturos
kokybės kontrolės tvarkos aprašu,
užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų
kokybės priežiūrą.

Savivaldybės
administracija

Bus
teikiamų
paslaugų
priežiūra.

užtikrinta
socialinių
kokybės

2021-04-01

Tobulinti
socialinių
planavimo procedūras.

Savivaldybės
administracija

užtikrinta
Bus
socialinių
paslaugų
2021
m.
plano
parengimas
pagal
teisės
aktų
reikalavimus.

2021-04-01

•

6.

'J0_

paslaugų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 8 p, prašytume iki
rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytų terminų informuoti apie rekomendacijų įgyvendinimą
(pagrįsti pridedant pateisinamuosius dokumentus).

Savivaldybės kontrolierė

Jolita Stonkuvienė

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja

Judita Subačienė

Audito ataskaita surašyta 2 egz.
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PRIEDAI
1 priedas
Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai
Nagrinėjama
sritis
Kaip
planuojamas
socialinių
paslaugų
teikimas
savivaldybėje,
ar
kontroliuojama
socialinių
paslaugų
kokybė?

Kokios
socialinės
paslaugos
teikiamos
savivaldybėje?

Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai

Tikslai

Dokumentų peržiūra:
Lietuvos
Respublikos
darbo
kodekso,
Lietuvos
Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos įsakymų, susijusių su
savivaldybės veikla nagrinėjimas;

Įvertinti ar 2015-2021 metų
strateginio
plėtros
plane
pasiekti numatyti prioriteto
tikslai ir uždaviniai. Nustatyti
ar pasiekti numatyti siektini
rodikliai,
nustatyti
kokie
rodikliai nepasiekti.
Nustatyti
ar savivaldybės
veiklos
plane
patvirtinta
Socialinės
paramos
programa, ar nustatyti tikslai,
uždaviniai tikslams pasiekti?
Susipažinti su teikiamomis
socialinėmis paslaugomis Šilutės rajono savivaldybėje.
Išanalizuoti
teisės
aktus,
reglamentuojančius socialinių
paslaugų teikimą.
Išsiaiškinti kaip
kontroliuojamas socialinių
paslaugų teikimas
savivaldybėje, ar prieinama
informacija apie socialines
paslaugas gyventojams.
Išanalizuoti kokios paslaugos
teikiamos
Šilutės rajono
savivaldybėje,
JŲ poreikis,
normatyvai. Nustatyti kokios
lr kiek paslaugų teikiama
padaliniuose.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimų bei
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų, susijusių su Savivaldybėje socialinių paslaugų
teikimu nagrinėjimas.
Pokalbiai:
Su įstaigų, teikiančių socialines paslaugas vadovais,
darbuotojais.
Anketavimas:
Naudojomės, analizavome Administracijos (Socialinės
paramos skyriaus) pateiktus atsakymus į klausimynus
dėl
socialinių
paslaugų
teikimo.
Analizavome
anketavimo dokumentus.

Dokumentų peržiura:
- Lietuvos Respublikos įstatymų nagrinėjimas;
- Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos teisės aktų nagrinėjimas;
- Direktoriaus įsakymų, susijusių su socialinių paslaugų
teikimu analizė ir vertinimas;
Pokalbiai:
- Su Socialinės paramos skyriaus pavaduotoja A. B.
Duomenų analizė:
- Socialinių paslaugų prioritetines krytis;
- Vidaus norminių teisės aktų atitikimą Lietuvos
Respublikos teisės aktams nustatytiems
reikalavimams;
- Socialinių paslaugų teikimą pagal rūšis, įstaigų veiklą;
- Socialinių paslaugų panų rodiklius, jų įgyvendinimą,
priežiūrą;
- Finansavimo poreikius, finansavimo pokyčius pagal
lėšų šaltinius, pagal paslaugų rūšis, pagal įstaigas
(pavaldžias savivaldybei ir kito pavaldumo;
vertinome
socialinių
paslaugų
kokybės kontrolės
užtikrinimą Savivaldybėįe ir kt.

Analizavome
finansavimo
poreikius 2019, 2020 metais.
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Audito metu Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:
Dokumentų peržiūra - nagrinėjome:
- Teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų organizavimą, teikimą, finansavimą;
- Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatus ir darbuotojų pareigybių
aprašymus; - Šilutės rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatus ir pareigybių
aprašymus; Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl parengtų vidaus
tvarkų, pareigybių aprašymų, Skyriaus nuostatų patvirtinimo, lėšų skyrimo, komisijų sudarymo ir
kt. Duomenų analizė - analizavome:
- Savivaldybės strateginiuose dokumentuose planuojamus tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
rodiklius ir veiklos ataskaitose pateiktus duomenis apie jų įgyvendinimą, pokalbiai su Socialinės
paramos skyriaus darbuotojais;
- Savivaldybės 2019 m. ir 2020 m. socialinių paslaugų planuose pateiktus duomenis apie suteiktas
socialines paslaugas;
- Statistinius duomenis (statistinės formos SOC-I, SOC- 3, SOC-4} paskelbtus oficialios statistikos
portale, adresu https://asp.stat.gov.lt apie asmenis gaunančius socialines paslaugas, socialinės
globos skyrimo komisijos sprendimus, socialinių darbuotojų pateiktas išvadas dėl asmeniui siūlomų
socialinių paslaugų;
- Ataskaitas, pateiktas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
- Socialinės paramos skyriaus vidaus organizacinę sistemą ir vidaus kontrolės sistemą;
- Šilutės rajono savivaldybės demografinę būklę;
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktus prašymų paraiškų socialinėms paslaugoms gauti 2019-2020 metų duomenis;
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pateiktus sprendimų
socialinėms paslaugoms gauti 2019-2020 metų duomenis;
- Šilutės rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitą;
- Šilutės rajono savivaldybės www.silute.ltinterneto
svetainėje esančią informaciją apie teikiamas
socialines paslaugas ir kt. dokumentus.

2 priedas
Administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašai
Socialinės paramos išmokos
1. Kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį
2. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
3. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas
4. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui
5. Išmokos vaikui skyrimas
6. Tikslinės kompensacijos laidojusiam asmeniui skyrimas
7. Skirti laidojimo pašalpą
8. Pažymų, apie gyventojų gaunamas socialines pajamas, išdavimas
9. Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
10. Socialinė parama mokiniams
11. Socialinės pašalpos išmokos skyrimas
12. Teikimas antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti
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13. Nenukirsto valstybinio miško pardavimas fiziniams asmenims, kurių gyvenamieji pastatai
(išskyrus naudojamus komercinei veiklai) ir jų priklausiniai (išskyrus laikinus) yra nukentėję nuo
stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir t. t.)
14. Paramos skyrimas užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams
parvežti į Lietuvos Respubliką
15. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
16. Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas
17. Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas
18. Nukentėjusio asmens (tremtinio, politinio kalinio, represuotojo ir kitų nukentėjusių asmenų)
pažymėjimų išdavimas nukentėjusiems nuo 1939-1990 metų okupacijų.
19. Prašymo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) priėmimas
20. Prašymo dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas
21. Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Socialinės paramos paslaugos
1. Techninės pagalbos priemonės skyrimas
2. Skirti transporto paslaugas
3. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas
4. Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugos skyrimas
5. Laikino apnakvindinimo paslauga
6. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
7. Pagalba į namus
8. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas
9. Dienos socialinė globa institucijoje
10. Dienos socialinė globa asmens namuose
11. Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims
12. Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims
13. Ilgalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos
14. Informavimas; Konsultavimas; Tarpininkavimas ir atstovavimas
15. Trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia
16. Trumpalaikė socialinė globa vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos
17. Ilgalaikė socialinė globa vaikas su negalia
18. Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims

3 priedas
ŠILUTĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
SĄRAŠAS
(Patvirtinta Šilutės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016-09-19 įsakymu Nr. V-87)

Šilutės socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas:
1. Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. Informavimas
(šeimai);

(201) - reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui
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1.2. Konsultavimas (201) - socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu
analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo
būdų;
1.3. Tarpininkavimas ir atstovavimas (203) - pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant
įvairias asmens (šeimos) problemas;
1.4. Sociokultūrinės paslaugos (211) - laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant
išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirti, aktyvinant
bendruomenę.
1.5. Kitos bendrosios socialinės paslaugos (216) - socialinės paslaugos organizuojamos,
atsižvelgiant į specifinius paslaugų gavėjų poreikius. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti
priskiriamos vienkartinės paslaugos (papildoma transporto teikimo paslauga paslaugų gavėjams,
kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi poreikį transporto paslaugai vykimo į sveikatos priežiūros
įstaigas reikmėms tenkinti).
Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą.
Šilutės socialinių paslaugų centras teikia šias socialinės priežiūros paslaugas:
2.1. Pagalba į namus (209) - asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai)
tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.
Paslaugų sudėtis:
2.1.1. informavimas;
2.1.2. konsultavimas;
2.1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
2.1.4. bendravimas;
2.1.5. maitinimo organizavimas (maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant
maistą;
2.1.6. pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens
higiena ir kt.);
2.1.7. lydėjimas į įvairias įstaigas;
2.1.8. kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.
2.2. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (320) - paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms)
dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar
asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.
Paslaugos sudėtis:
2.2.1. informavimas;
2.2.2. konsultavimas;
2.2.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
2.2.4. bendravimas;
2.2.5. maitinimo organizavimas (suteikiant nemokamą maitinimą vaikams įstaigoje)
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą,
apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus,
bendraujant ir pan.);
2.2.6. darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika,
savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
2.2.7. kitos paslaugos.
2.3. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (221) - namų aplinkos sąlygų ir
reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios
priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.
Paslaugos sudėtis:
2.3.1. informavimas;
2.3.2. konsultavimas;
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2.3.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
2.3.4. apgyvendinimas;
2.3.5. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą,
apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus,
bendraujant ir pan.);
2.3.6. kitos paslaugos.
2.4. Laikinas apnakvindinimas (222) - nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių)
suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių iškyla grėsmė
asmens sveikatai ar gyvybei.
Paslaugos sudėtis:
2.4.1. informavimas;
2.4.2. tarpininkavimas ir atstovavimas;
2.4.3. nakvynės suteikimas;
2.4.4. minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (dušas);
2.4.5. minimalių buitinių paslaugų organizavimas (rūbų skalbimas, džiovinimas).
2.5. Intensyvi krizių įveikimo pagalba (223) - pagalbos suteikimas asmennn, atsidūrusiam
krizinėje situacijoje.
Paslaugos sudėtis:
2.5.1. informavimas;
2.5.2. konsultavimas;
2.5.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
2.5.4. bendravimas;
2.5.5. psichologinė pagalba (pagal galimybes);
2.5.6. kitos paslaugos.
2.6. Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslauga (380) - specialioji socialinės
priežiūros paslauga, teikiama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei
siekiantiems jais tapti, vykdant atranką, konsultavimą bei organizuojant mokymus suteikiant žinių ir
kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.
Pagalbos paslaugos sudėtis:
2.6.1. būsimų ir esamų globėjų (rūpintojų), įvaikintojų bei jų šeimos narių informavimas,
konsultavimas (įskaitant tęstinį);
2.6.2. įvadinių ir tęstinių mokymų būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įvaikintojams
orgamzavnnas;
2.6.3. išvadų dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti
vaiką rengimas; esamų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pakartotinis pervertinimas;
2.6.4. kartu su VTAS specialistais be tėvų globos (rūpybos) likusiam vaikui tinkamiausio globėjo
(rūpintojo) ar įvaikintojo parinkimas;
2.6.5. dalyvavimas sudarant ir peržiūrint vaiko globos (rūpybos) planą;
2.6.6. tarpininkavimas dėl globojamų (rūpinamų), įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir
seserimis, gyvenančiais kitų globėjų (rūpintojų), įvaikintojų šeimose ar globos įstaigose;
2.6.7. asmenų (šeimų), pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
2.6.8. savitarpio paramos grupių organizavimas;
2.6.9. kitų socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei jų šeimos nariams
teikimas. Pagalbos paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius.
2.7. Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose (370) - laikinas, nakvynės,
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir
kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų
priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir
padėti integruotis į visuomenę.
Paslaugos sudėtis:

22
Ataskaita

2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
pan.).
3.

informavimas;
konsultavimas;
tarpininkavimas ir atstovavimas;
apgyvendinimas;
buitinių ar asmens higienos paslaugų organizavimas;
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir
Centras teikia šias socialinės globos paslaugas:

3.1. Dienos socialinė globa (211) - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė,
nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu įstaigoje.
Paslaugos sudėtis:
3.1.1. informavimas;
3.1.2. konsultavimas;
3.1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
3.1.4. bendravimas;
3.1.5. laisvalaikio organizavimas;
3.1.6. maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną);
3.1.7. asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.);
3.1.8. pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
3.1.9. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir
mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.)
3.1.10. darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika,
savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
3.1.11. sveikatos priežiūros paslaugos;
3.1.12. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
3.2. Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui
teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens
namuose (integrali pagalba). Pagal įvertinta Asmens poreikį bei sudarytą individualų
3.2.1.socialinės globos (ISGP) ir slaugos planą paslaugos sudėtis:
3.2.2. informavimą,
3.2.3. konsultavimą,
3.2.4. tarpininkavimą ir atstovavimą,
3.2.5. bendravimą,
3.2.6. asmens higienos paslaugos,
3.2.7. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
3.2.8. asmens priežiūra dienos metu,
3.2.9. maitinimo organizavimas,
3.2.1 O.laisvalaikio organizavimas,
3.2.11. transporto organizavimas,
3.2.12. injekcijos (į veną, raumenis, poodį, odą),
3.2.13.lašinės sistemos prijungimas ir priežiūra (infuzijos),
3.2.14. žaizdų priežiūra,
3.2.15. pragulų profilaktika,
3.2.16. pragulų priežiūra,
3.2.17. dirbtinių kūno angų priežiūra (stomų priežiūra),
3.2.18. drenų priežiūra,
3.2.19. šlapimo pūslės kateterizavimas ir priežiūra,
3.2.20. šlapinimosi reflekso skatinimas,
3.2.21. rektalinių žvakučių įdėjimas,
3.2.22. pakišamųjų indų naudojimas (antelės, basono),
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3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.
3.2.28.
3.2.29.
3.2.30.
3.2.31.
3.2.32.
3.2.33.

žarnyno valymas klizmomis,
enterinis maitinimas,
vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėjimas),
gydomoji vonelė,
ledo pūslės uždėjimas,
pavilgų dėjimas
kompreso uždėjimas,
tepalų naudojimas,
arterinio kraujo spaudimo matavimas,
pulso skaičiavimas,
kūno temperatūros matavimas.

Šilutės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina asmens, kurį teismo prašoma
pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, galimybes pasirūpinti
savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir
rengia išvadas.
4 priedas
Socialinių

Eil.
Nr.

1.

paslaugų

finansavimas
(planas - finansavimo
poreikis)
pagal paslaugų rūšis ir pagal įstaigas

Socialinių paslaugų finansavimo

šaltiniai

šaltinius,

Planinės išlaidos,
tūkst. Eur
2021 m.
2020 m.
1831,3

1994,0

54862,1
2,8
1 339,3
167,2
639,5
532,6
30,8

55592,9
3,3
1 645,0
199,7
750,1
695,2
33,0

55602,9
3,6
1777,7
312,4
760,1
705,2
43,0

NVO pasitelkimas (reabilitacijos projektai)

12,5

12,2

12,2

92,5

88,6

98,6

69,7

64,7

74,7

2.2.1.

Ilgalaikei (trumpalaikei)
socialinei globai (kitų
savivaldybių pavaldumo lr privačiose socialinių
paslaugų įstaigose)
SB lėšos, skirtos Europos pagalbos skurstantiems
organizavimui, pagalbos pinigų mokėjimui, vaikų
dienos centrų veiklai, transporto
paslaugoms,
Vilniaus SOS vaikų kaimui
valstybės
biudžeto
Lietuvos
Respublikos
specialiosios tikslinės dotacijos, Valstybės lėšos,
ES struktūrinių fondų lėšos, iš .ių:
priežiūrai
socialinės
rizikos
šeimų socialinei
organizuoti
socialinei
globai
asmenų
su sunkia negalia
organizuoti
Šilutės senelių globos namai

2.2.2.

Šilutės socialinių paslaugų centras

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.3.
1.3

1.4.

2.

2.1.
2.2.

socialinėms
Savivaldybės
biudžeto
išlaidos
paslaugoms
Savivaldybės biudžetas
procentais nuo bendro savivaldybės biudžeto
Savivaldybei pavaldžios įstaigos
Silutės senelių globos namai
Šilutės socialinių paslaugų centras
Saugų vaikų globos namai
O. J. šeimyna "Vaikiškos svajonės"

Faktinės
išlaidos,
tūkst. Eur
2019 m.
1532,3

pagal finansavimo

1950,3

1513,0

1855,8

409,2

492,1

541,3

799,1

657,3

1 080,6

97,9

108,0

153,0

197,8

266,4

370,0
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2.2.3.

Saugų vaikų globos namai

2.2.4.

Kitos pavaldžios įstaigos

2.4.

4.
4.1.
4.1.1..

17,6

487,9

265,3

540,0

29,7

17,6

17,6

275,0

688,8

310,8

911,2

989,3

1,280,4

Savivaldybei pavaldžios įstaigos

295,3

312,3

535,4

Šilutės senelių globos namai

203,5

210,0

428,0

91,8

102,3

107,4

615,9

677,0

745,0

19,4

26,5

28,5

0,9

2,0

3,0

Šilutės socialinių paslaugų centras

4.1.3.

Saugų vaikų globos namai

5.

17,6

Lėšos, skirtos Saugų vaikų globos namuose
apgyvendintiems vaikams iki 2007 m. išlaikyti
ES struktūrinių fondų lėšos ("Paslaugų šeimai
neįgaliųjų
plėtojimas
Šilutės rajone"
(BŠN),
reabilitacijos projektai)
Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas

4.1.2.
4.2.

15,5

Kitos pavaldžios įstaigos

5.1.

Kitos lėšos (paramai skirti 2 proc. gyventojų
pajamų mokesčio, dovanos, Darbo birža ir kt.):
Šilutės senelių globos namai

5.2.

Šilutės socialinių paslaugų centras

9,8

19,5

19,5

5.3.

Saugų vaikų globos namai

8,7

5,0

6,0

3975,9

IŠ VISO

47029

5253,2

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybėje finansavimo šaltinis Savivaldybės savarankiškos lėšos ir Lietuvos Respublikos biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos,
Valstybės lėšos, taip pat Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų parama.
Savivaldybės biudžetas
gauna Valstybės biudžeto skiriamas specialiąsias tikslines
dotacijas, skirtas Savivaldybei tiesiogiai finansuoti įstaigas, teikiančias dienos socialinę,
trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą sunkios negalios asmenims, kurie atitinka socialinės globos
poreikio nustatymo kriterijus.
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui socialinių darbuotojų
etatams įsteigti (socialinės riziką patiriančių šeimų, auginančių vaikus, socialinei priežiūrai) yra
skirtos prevencinei bei intervencinei socialinei pagalbai socialinę riziką patiriančiai šeimai, kuri dėl
savo socialinio nepajėgumo, socialinių įgūdžių stokos ar kitų aplinkybių nesugeba tinkamai
prižiūrėti ir auklėti savo vaikų.
5 priedas
Teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006-01-19 įstatymas Nr. X-493 (su vėlesniais pakeitimais).
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. 1-533, (su vėlesniais pakeitimais).
3. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, 2002-12-10 Nr. IX-1253, 2 str. 7 d.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-11-15 nutarimas Nr. 1132 .Dėl Socialinių paslaugų planavimo
metodikos patvirtinimo".
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimas Nr. 1435 .Dėl strateginio planavimo
savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo".
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. AI-93 .Dėl
socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo".
7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 įsakymas Nr. AI-I04 .Dėl
Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo".
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8. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos metodinės rekomendacijos "Rekomendacijos dėl socialinės priežiūros kokybės kontrolės".
9. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-07-25 sprendimas Nr. Tl-849 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
strateginio planavimo metodikos patvirtinimo".
10.Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimas Nr. TI-922 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
2015-2024 metų strateginio plano patvirtinimo", (papildymas 2015-10-29 Nr. Tl-I0l).
11. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimas Nr. TI-548 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės
2017-2019 metų strateginio plano patvirtinimo".
12. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. Tl-194 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
2020-2022 metų strateginio plano patvirtinimo".
13. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimas Nr. TI-1299
.Dėl Šilutės rajono
savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo".
14. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020-04-23 sprendimas Nr. Tl-332 .Dėl Šilutės rajono
savivaldybės 2020 metų strateginio plano patvirtinimo".
15. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-01 įsakymas Nr. A2-237 .Dėl
Socialinės paramos skyriaus nuostatų patvirtinimo."
16. Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. A1-1I50 .Dėl
Šilutės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos
aprašo patvirtinimo."

