PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. balandžio.24 d. sprendimu Nr. T2-101
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2008 M.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
I. ĮVADAS
1. Bendra informacija
1.1. Palangos miesto savivaldybės 2008 m. socialinių paslaugų planas parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl
socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl socialinių paslaugų plano formos ir
socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“.
1.2. Socialinių paslaugų plano tikslas – nustatyti veiksnius, turinčius įtakos savivaldybės
gyventojų socialinių paslaugų poreikiams, numatyti socialinių paslaugų plėtros kryptis ir tikslus,
kuriant efektyvesnę socialinių paslaugų struktūrą savivaldybėje, gerinant socialinių paslaugų kokybę.
1.3. Socialinių paslaugų planas atitinka:
1.3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos Vyriausybės
veiklos prioritetus ir įsipareigojimus:
1.3.1.1. svarbiausių socialinių problemų sprendimas: kelti žmonių gerovę, stiprinti šeimą,
mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, didinti kokybišką užimtumą;
1.3.1.2. kiekvienam neįgaliajam garantuoti būtinas specialios pagalbos priemones ir
suteikti geresnes bei įvairesnes, jo poreikius atitinkančias socialines paslaugas, geriau pritaikyti jo
poreikiams gyvenamąją aplinką. Sudaryti sąlygas, kad norintys ir pajėgiantys dirbti neįgalūs asmenys
galėtų rasti jų gebėjimus atitinkantį darbą, naikinti biurokratines kliūtis neįgaliųjų integracijai į darbo
rinką.
1.4. Palangos miesto savivaldybės 2008-2010 m. strateginio veiklos plano pirmą ir antrą
prioritetus ir tikslus:
1.4.1. Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas:
1.4.1.1. užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę;
1.4.1.2. modernizuoti viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas;
1.4.2. Darnios aplinkos plėtra – užtikrinti aukštą gyvenamosios aplinkos kokybę.
1.5. Klaipėdos regiono plėtros 2007-2013 m. planą.
2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai
Palangos miesto savivaldybės 2008 m. socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
2.1. Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę;
2.2. Plėsti ir modernizuoti viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas.
3. Socialinių paslaugų plano rengėjas – Administracijos Socialinės rūpybos skyrius.
II. BŪKLĖS ANALIZĖ
4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas
Remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2007 m. pradžioje
Palangos miesto savivaldybėje gyveno 17.632 gyventojai, iš jų: 9651 moteris ir 7981 vyras. Palangos
miesto gyventojai sudarė 0,5 proc. šalies gyventojų.
Žemiau lentelėje pateikiami gyventojų skaičiaus pokyčiai pastaraisiais metais Lietuvoje ir
Palangos savivaldybėje:
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Lietuvoje
Pokytis
Palangos m. savivaldybė
Pokytis

2005

2006

2007

3.425.445
17.611
-

3.403.284
-0,6%
17.671
0,3

3.384.879
-0,5%
17.632
-0,2

Šaltinis: LR statistikos departamentas

2007 m. pradžioje pensinio amžiaus gyventojai sudarė 20,5 proc., darbingo amžiaus
gyventojai – 63,5 proc., vaikai (0-15 m.) – 16,0 proc. visų savivaldybės gyventojų. 2005 – 2007 m.
laikotarpiu vaikų (0-15 m. amžiaus) sumažėjo 9,2 proc., pagyvenusių žmonių ir darbingo amžiaus
gyventojų daugėjo atitinkamai 2,3 ir 2,1 proc.
Gyventojų skaičius metų pradžioje . Požymiai: administracinė teritorija, amžius ir metai
2005
Lietuvos Respublika
Iš viso:
Gyventojai (0–15 m. amžiaus)
Darbingo amžiaus gyventojai
Pensinio amžiaus gyventojai
Palangos m. sav.
Iš viso:
Gyventojai (0–15 m. amžiaus)
Darbingo amžiaus gyventojai
Pensinio amžiaus gyventojai

2006

2007

3 425 324
637 431
2 112 292
675 601

3 403 284
613 762
2 121 455
668 067

3 384 879
590 213
2 136 574
658 092

17 611
3 117
10 960
3 534

17 671
2 985
11 088
3 598

17 632
2 829
11 189
3 614

Šaltinis: LR statistikos departamentas

Palangos miesto savivaldybei būdinga tai, kad pensinio amžiaus gyventojų dalis tarp visų
gyventojų (2007 m. – 20,5 proc.) yra didesnė nei Lietuvos mastu (2007 m. – 19,4 proc.), o vaikų (0–15
m. amžiaus) – mažesnė: Palangos m. savivaldybėje (2007 m. – 16,0 proc.), Lietuvoje (2007 m. – 17,4
proc.).
4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis (2007-01-01 duomenys):
Eil.
Rodiklis
Nr.
1
2
1. Gyventojų skaičius
iš jų:
1.1. mieste
1.2. kaime
Iš bendro gyventojų skaičiaus:
2.1. pensinio amžiaus gyventojai
2.2. darbingo amžiaus asmenys su negalia
2.3. vaikai (0-15 amžiaus)
2.4. vaikai su negalia
2.5. socialinės rizikos vaikai
3. Socialinės rizikos šeimos
4. Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

Gyventojų (šeimų)
skaičius
3
17632
17632
3614
nėra statistinių duomenų

Šaltinis: LR statistikos departamentas, Palangos m. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba

2829
56
102
43
76
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4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai
Aplinkos veiksnius, įtakojančius socialinių paslaugų teikimo sritį, galima sugrupuoti į
teisinius, socialinius, ekonominius ir politinius veiksnius. Žemiau aptariama kiekvieno veiksnio įtaka
Palangos miesto socialinių paslaugų tiekimo sričiai.
Teisiniai veiksniai. Socialinių paslaugų teikimo sritis Lietuvoje yra reglamentuojama
Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisinių aktų. Šiuose teisiniuose aktuose
yra apibrėžta atsakomybė už socialinių paslaugų teikimą, socialinės paslaugos yra suklasifikuotos,
numatyti įvairūs reikalavimai socialinių paslaugų teikimui. Priklausomai nuo teisinės aplinkos pokyčių
gali keistis reikalavimai socialinių paslaugų teikimui, savivaldybės atsakomybės sritys, apmokėjimo už
socialines paslaugas tvarka ir kiti svarbūs dalykai.
Socialiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai turi reikšmingos įtakos socialinių paslaugų
sričiai. Kadangi socialinės paslaugos yra teikiamos specifinėms socialinėms grupėms, šių grupių dydžio
pokyčiai tiesiogiai veikia socialinių paslaugų paklausą. Didelę reikšmę socialinių paslaugų sričiai turi
gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai, žemiau skurdo ribos gyvenančių asmenų skaičius, neįgalių
asmenų skaičius, situacija darbo rinkoje, probleminių šeimų skaičius, asmenų piktnaudžiaujančių
alkoholiu ar narkotikais skaičius.
Ekonominiai veiksniai. Ekonominiai veiksniai socialinių paslaugų sritį veikia dvejopai.
Pirma – gerėjant ekonominei situacijai šalyje, didėjant gyventojų pajamoms ir mažėjant skurdo lygiui,
mažėja ir tam tikrų socialinių grupių asmenų skaičius, kuriems yra reikalingos socialinės paslaugos.
Tačiau, dėl ekonominės situacijos gerėjimo socialinių paslaugų paklausa beveik nemažėja tose
socialinėse grupėse, kur asmenys negali patys savimi pasirūpinti, t.y. vieniši pagyvenę asmenys,
asmenys su negalia ir pan. Be to, gerėjant ekonominei situacijai, didėjant savivaldybės pajamoms,
atsiranda geresnės galimybės finansuoti socialinių paslaugų teikimą. Todėl ekonominės situacijos
pagerėjimas lemia pagerėjusią socialinių paslaugų kokybę ir kiekybę. Esant nepalankiai ekonominei
situacijai, galimybės teikti reikiamas socialines paslaugas sumažėja dėl finansinių išteklių trūkumo.
Politiniai veiksniai. Politinių veiksnių įtaka socialinių paslaugų sričiai priklauso nuo to,
kokį prioritetą socialinei politikai ir socialinei sričiai skiria valdžioje esančios politinės jėgos.
Priklausomai nuo politinių jėgų požiūrio gali keistis socialinėms programoms skiriamos biudžeto lėšos.
Be to, dėl griežto socialinių paslaugų srities reguliavimo, nuo valdžioje esančių politinių jėgų priklauso
įstatymų ir kitų teisinių aktų, tiesiogiai įtakojančių socialinių paslaugų teikimą, turinys.
4.3. Kiti rodikliai:
Nedarbo lygis
Palangos darbo biržos duomenimis, 2007 m. teritorinėje darbo biržoje buvo užregistruota
300 bedarbių. Palyginti su 2006 m. duomenimis, bedarbių sumažėjo 75 proc. (100 bedarbių).
Bedarbių skaičiaus dinamikai Palangos mieste būdingas sezoniškumas. Didžiausias
bedarbių skaičius fiksuojamas žiemos mėnesiais (2007 m. sausio mėn. užregistruota 463 bedarbiai), o
žemiausias – vasarą (2007 m. liepos mėn. užregistruota 223 bedarbiai).
Duomenys apie bedarbių skaičiaus dinamiką Palangos mieste 2004-2006 m.
Registruoti bedarbiai . Požymiai: administracinė teritorija, statistiniai rodikliai ir metai
2004 2005
Lietuvos Respublika
Bedarbiai, tūkst.
142,5 100,8
Bedarbių įdarbinimas, tūkst.
125,5 109,7
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %
6,8
4,8
Palangos m. sav.
Bedarbiai, tūkst.
0,8
0,6
Bedarbių įdarbinimas, tūkst.
1,3
1,1
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %
7,5
5,3
Šaltinis: LR statistikos departamentas

2006
73,2
99,7
3,4
0,4
0,7
3,3
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2007 m. Palangos miesto savivaldybės gyventojų nedarbo rodikliai
Eil
.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodiklio pavadinimas

Ataskaitiniai duomenys

Nedarbo lygis, proc.
Ilgalaikių bedarbių, proc.
Vidutinė nedarbo trukmė, mėn.
Vidutinė bedarbio pašalpos mokėjimo trukmė, mėn.
Vidutinė bedarbio pašalpa, Lt

3,46
10,85
5,29
3,15
490,46

Šaltinis: Palangos darbo birža

Migracija
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2006 m. Palangos mieste migracijos saldo,
kaip ir šalyje buvo neigiamas – išvyko daugiau gyventojų negu atvyko, kai ankstesniaisiais metais šis
rodiklis, skirtingai negu visoje šalyje, buvo teigiamas. Lentelėje pateikiami duomenys apie gyventojų
tarptautinę ir vidinę migraciją 2004-2006 m.
Gyventojų migracija. Požymiai: migracijos kryptis, administracinė teritorija, statistiniai rodikliai ir
metai
2004
Vidinė ir tarptautinė migracija
Lietuvos Respublika
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo
Palangos m. sav.
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo

2005

2006

64 639
74 251
-9 612

59 522
68 304
-8 782

59 333
64 190
-4 857

614
574
40

612
512
100

515
520
-5

Šaltinis: LR statistikos departamentas

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė (2007 m.)
Socialinių
Eil. paslaugų įstaigos
Nr. tipas pagal žmonių
socialines grupes-2
1.

Socialinės
globos
namai

2.

Šeimynos

3.

Laikino gyvenimo
namai

Socialinių paslaugų
įstaigos pavadinimas

Pavaldumas-3

Palangos miesto globos
namai

savivaldybės

Lopšelio-darželio
,,Ąžuoliukas“ vaikų
socialinės globos skyrius
J. L. Siručių šeimyna

savivaldybės

Vietų (gavėjų-4)
skaičius
iš
iš jų
viso finansuojamų
savivaldybės
35
35
24

24

7*

Darbo užmokestis
šeimynos motinai

5

4.
5.
6.

Dienos socialinės
globos centrai
Savarankiško
gyvenimo namai
Socialinės
priežiūros centrai

7.

Bendruomeninės
įstaigos

8.

Kitos socialinių
paslaugų įstaigos
(pagalbos į namus
tarnyba, socialinių
paslaugų centras ir
kt.)

Palangos miesto
socialinių paslaugų
tarnyba

savivaldybės

26

26

* - globojamų vaikų skaičius 2007 m. pabaigoje
-2 Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr.43-1570) numatytus socialinių paslaugų
įstaigų tipus.
-3 Apskrities, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt.
-4 Maksimalus lankytojų skaičius per dieną.

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo
savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis
Šiuo metu Palangos miesto savivaldybėje socialinės paslaugos yra teikiamos šioms asmenų
grupėms:
• suaugusiems asmenims su negalia;
• senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
• be tėvų globos likusiems vaikams;
• socialinės rizikos šeimoms;
• socialinės rizikos vaikams.
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje socialinės paslaugos įvairioms socialinėms
žmonių grupėms teikiamos dviejose socialinių paslaugų įstaigose ir viename ne socialines paslaugas
teikiančios įstaigos struktūriniame padalinyje, neturinčiame atskiro juridinio statuso, bet teikiančiame
socialines paslaugas. Palangos miesto globos namai ir lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Vaikų socialinės
globos skyrius yra priskiriami stacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms. Palangos miesto socialinių
paslaugų tarnyba – nestacionari socialinių paslaugų įstaiga. Šių įstaigų steigėjas – Palangos miesto
savivaldybė.
Palangos miesto globos namuose ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos
suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas socialinės globos
poreikis. 2007 m. Socialinės rūpybos skyrius gavo 12 gyventojų prašymų dėl ilgalaikės socialinės
globos paslaugų skyrimo Palangos miesto globos namuose. Visi gauti prašymai buvo patenkinti.
Palangos miesto globos namų duomenimis 2007 m. vidutinis metinis įstaigos paslaugų gavėjų skaičius
– 35, iš jų – 13 asmenų su sunkia negalia. Per 2007 m. į įstaigą atvyko – 10 asmenų, išvyko (mirė) – 6
asmenys.
Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” Vaikų socialinės globos skyriuje ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos paslaugos teikiamos vaikams, netekusiems tėvų globos ir socialinės rizikos vaikams.
2007 m. šioje įstaigoje pradėtos teikti socialinės globos paslaugos 8 tėvų globos netekusiems vaikams.
2007 m. pabaigoje J. ir L. Siručių šeimynoje buvo globojami 7 tėvų globos netekę vaikai.
Visi vaikai paimti globoti iš kitų savivaldybių.
2007 m. įkurta Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba savivaldybės gyventojams
pradėjo teikti bendrąsias (informavimo, konsultavimo, transporto organizavimo ir teikimo, aprūpinimo
techninės pagalbos priemonėmis) socialines paslaugas; pagalbos į namus paslaugas asmenims, kuriems
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nustatytas socialinių paslaugų poreikis; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą namuose
socialinės rizikos vaikams ir šeimoms.
Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba 2007 m. teikė paslaugas:
• pagalbos į namus – 8 šeimoms;
• socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo – 7 socialinės rizikos šeimoms;
• informavimo, konsultavimo, aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis pagal
savivaldybės gyventojų poreikį.
2007 m. daugėjant gyventojų prašymų pagalbos į namus paslaugoms, 3 asmenys, kuriems
nustatytas socialinių paslaugų poreikis, buvo įrašyti į eilę pagalbos į namus paslaugai gauti.
Atsižvelgiant į didėjantį pagalbos į namus paslaugų poreikį, nuo 2008 m. didinamas
lankomosios priežiūros darbuotojų etatų skaičius.
6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio
įvertinimas (2007 m.)

Eil.
Nr.
1
1.

Socialinių paslaugų
rūšys pagal žmonių
socialines grupes-5
2
Ilgalaikė socialinė
globa

1.1.

Suaugusiems
asmenims su negalia

1.2.

Vaikams su negalia

1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

Likusiems be tėvų
globos vaikams,
kuriems nustatyta
nuolatinė globa
Senyvo amžiaus
asmenims
Trumpalaikė
socialinė globa
Suaugusiems
asmenims su negalia
Vaikams su negalia
Likusiems be tėvų
globos vaikams,
kuriems nustatyta
laikinoji globa
Socialinės rizikos
vaikams
Senyvo amžiaus
asmenims
Socialinės rizikos
suaugusiems
asmenims
Dienos socialinė
globa institucijoje

Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems
socialinių paslaugų poreikis 2007
metais
įvertintas
nepatenkintas
3
4

1000
gyventojų
tenka vietų

iš jų
finansuoja
savivaldybė

5

6

7

–

0,4

0,4

7

–

0,4

0,4

26

–

1,5

1,5

11

–

0,6

0,6

6

–

0,3

0,3
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4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.

11.3.

Dienos socialinė
globa asmens
namuose
Apgyvendinimas
savarankiško
gyvenimo namuose
Pagalba į namus
Suaugusiems
asmenims su negalia
Vaikams su negalia
Senyvo amžiaus
asmenims
Socialinių įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas
institucijoje
Socialinių įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas asmens
(šeimos) namuose
Suaugusiems
asmenims su negalia
Vaikams su negalia
Senyvo amžiaus
asmenims
Socialinės rizikos
suaugusiems
asmenims
Socialinės rizikos
šeimoms
Socialinės rizikos
vaikams
Laikinas
apnakvindinimas
Kitos socialinės
priežiūros paslaugos
Bendrosios socialinės
paslaugos
Sociokultūrinės
paslaugos
Transporto
organizavimas
Kitos bendrosios
socialines paslaugos
(aprūpinimas
kompensacine
technika)

15

3

0,7

0,7

7

–

0,2

0,2

7

–

0,2

0,2

13

–

0,07

0,07

692

–

3,9

3,9

0,03

0,03

3,4

3,4

6

96

-5 Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų
numatytas socialinių paslaugų rūšis.

36

kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) žmonių socialinėms grupėms

6. 1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė
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Lietuvoje šiuo metu pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra
savivaldybės. Jos atsako už socialinių paslaugų teikimą jų teritorijoje gyvenantiems asmenims,
analizuoja įvairių visuomenės grupių poreikius, planuoja lėšas, reikalingas socialinėms paslaugoms
finansuoti, vertina asmenų poreikį socialinėms paslaugoms, skiria paslaugas.
Socialinės paslaugos yra reikalingos ir, įvertinus poreikį, gali būti teikiamos:
• Neįgaliems asmenims;
• Pagyvenusiems asmenims;
• Socialinės rizikos šeimoms;
• Socialinės rizikos vaikams;
• Likusiems be tėvų globos vaikams;
• Socialinės rizikos suaugusiems asmenims.
Palangos miesto savivaldybėje teikiamos bendrosios socialinės paslaugos – informavimo,
konsultavimo, transporto organizavimo ir sociokultūrinės paslaugos (socialinių paslaugų įstaigose ir
nevyriausybinėse organizacijose).
Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos turi galimybę teikti ir teikia ilgalaikę
(trumpalaikę) socialinę globą socialinės rizikos vaikams ir likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems
nustatyta globa, vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.
Socialinės priežiūros paslaugos gali būti ir yra teikiamos suaugusiems asmenims su
negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, socialinės rizikos
šeimoms, tačiau teikimo apimtys savivaldybėje žymiai mažesnės už 2007 m. socialinių paslaugų
išvystymo normatyvus Lietuvoje.
Palangos miesto savivaldybėje didėjant pagyvenusių žmonių, neįgalių asmenų skaičiui,
didėja dienos socialinės globos institucijoje ar asmens namuose ir pagalbos į namus paslaugų poreikis.
Lyginant Palangos miesto savivaldybės socialinių paslaugų teikimo galimybes su socialinių paslaugų
išvystymo 2007 m. normatyvais Lietuvoje, ilgalaikės socialinės globos poreikis tenkinamas
pakankamai, išskyrus socialinės globos poreikį asmenims su proto negalia, kuriems paslaugas teikia
apskrities pavaldumo specializuoti socialinės globos namai.
Palangos miesto savivaldybėje dėl nepakankamai išvystytos socialinių paslaugų
infrastruktūros 2007 m. neteiktos dienos globos paslaugos asmens namuose ar institucijoje,
trumpalaikės socialinės globos paslaugos socialinės rizikos suaugusiems asmenims, asmeninės higienos
ir priežiūros paslaugos.
7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje 2007
m.
Socialinių darbuotojų skaičius
Socialinių
iš jų finansuojamų iš darbuotojų padėjėjų
iš viso
skaičius
valstybės biudžeto
1. Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:
1.1. biudžetinėse
4,5
1
1
1.2. viešosiose
2. Savivaldybės administracijoje
Iš viso:
4,5
1
1
Eil.
Nr.

Įstaigos

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa
apžvalga
Palangos miesto savivaldybės Socialinių paslaugų planas rengiamas pirmą kartą.
III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys
Prioritetinės žmonių socialinės grupės, kurioms būtina teikti socialines paslaugas:
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• Pagyvenę ir neįgalūs asmenys;
• Likę be tėvų globos vaikai;
• Socialinės rizikos vaikai;
• Socialinės rizikos suaugę asmenys;
• Socialinės rizikos šeimos.
Prioritetinės socialinių paslaugų rūšys:
• Dienos socialinės globos asmens namuose ir institucijoje;
• Intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
• Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo institucijoje;
• Asmeninės higienos ir priežiūros;
• Laikino apgyvendinimo.
10. Priemonių planas
1 tikslas. Užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę
Uždaviniai
1
Užtikrinti
socialinę
paramą

Priemonės
2
Socialinės globos
paslaugų teikimas
Palangos miesto
globos namuose,
įstaigos išlaikymas

Lėšos (tūkst. Lt),
finansavimo
šaltiniai
3
SB – 643,3
SB (VB) – 179,7
SB (SP) – 210,6

Atsakingi
vykdytojai
4
Palangos miesto
globos namai

Laukiamas
rezultatas
5
Socialinės globos
gavėjų skaičius
(planuojamas iki 42
gavėjų)
Bendrųjų socialinių
paslaugų, pagalbos į
namus, socialinių
įgūdžių ugdymo ir
palaikymo paslaugų
gavėjų skaičius
(planuojamas iki
230 gavėjų)

Socialinių paslaugų
teikimas Palangos
miesto socialinių
paslaugų tarnyboje,
įstaigos išlaikymas

SB – 144,5
SB (VB) – 40,1
SB (SP) – 3,6

Palangos miesto
socialinių
paslaugų tarnyba

Socialinių paslaugų
teikimas lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“
Vaikų socialinės
globos skyriuje

SB – 300,7
VB – 4MGL/
vienam
globojamam
vaikui

Lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“

Ilgalaikės
(trumpalaikės)
socialinės globos
teikimas socialinės
rizikos vaikams ir
vaikams,
netekusiems tėvų
globos (planuojamas
gavėjų skaičius –14)

Socialinės globos
organizavimas ne
savivaldybės
pavaldumo socialinės
globos įstaigose

SB – 40,0
SB (VB) – 67,4

Palangos miesto
savivaldybės
administracijos
Socialinės rūpybos
skyrius

Socialinių paslaugų
pirkimas
(finansavimas) ne
savivaldybės
pavaldumo
socialinės globos
įstaigose,
planuojamas gavėjų
skaičius – 4
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Modernizuoti
viešąsias
paslaugas
teikiančias
įstaigas

Socialinių projektų
finansavimas

SB – 17,6

Finansuojamų
Palangos miesto
projektų skaičius
savivaldybės
administracijos
Socialinės rūpybos
skyrius

Darbo užmokesčio
mokėjimas J. L.
Siručių šeimynai

SB – 38,0

Palangos miesto
savivaldybės
administracijos
Socialinės rūpybos
skyrius

Teisės aktų
nustatyta tvarka
mokamas darbo
užmokestis
šeimynos motinai

Būsto pritaikymas
neįgaliesiems

SB – 24,7
VB – 45,8

Palangos miesto
savivaldybės
administracijos
Socialinės rūpybos
skyrius

Neįgaliesiems
pritaikyta
gyvenamoji aplinka
(planuojama
pritaikyti 2 būstus)

Socialinių paslaugų
įstaigų veiklos sąlygų
gerinimas:
Patalpų renovavimas
ir pritaikymas
socialinių paslaugų
teikimui

SB – 445,0

Palangos miesto
socialinių
paslaugų tarnyba

Suremontuotų ir
pritaikytų socialinių
paslaugų teikimui
patalpų skaičius.
Planuoto įsigyti ir
įsigyto ilgalaikio
materialinio turto
santykis procentais

Materialinės bazės
atnaujinimas

SB – 42,0
Kt – 98,0

Palangos miesto
globos namai

Įsigytų neįgalių
asmenų kėlimo
sistemų skaičius

Palangos miesto
globos namai

Įsigytų kompiuterių
ir programinės
įrangos skaičius

Buhalterinės apskaitos SB – 5,0
modernizavimas

SB – savivaldybės biudžetas
SB(VB) – valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija
VB – valstybės biudžetas
Kt – kiti finansavimo šaltiniai
MGL – minimalus gyvenimo lygis

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2008 m.
Eil.
Nr.
1
1.

Socialinių paslaugų rūšys
pagal žmonių socialines
grupes
2
Ilgalaikė socialinė globa

Socialinės globos įstaiga

Mastas
(vietų sk.)

3

4
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1.1.

senyvo amžiaus asmenims

1.2.

suaugusiems asmenims su
negalia
be tėvų globos likusiems
Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“
vaikams, kuriems nustatyta
laikinoji (nuolatinė) globa
Trumpalaikė socialinė globa

1.3.
2.
3.

Viliaus Gaigalaičio globos namai
Padvarių pensionatas
Šilutės pensionatas

1
1
1
1

Kitos socialinės paslaugos
(įrašykite)
IV. FINANSAVIMO PLANAS
12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Eil.
Nr.
1
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.

Socialinių paslaugų finansavimo
šaltiniai
2
Savivaldybės biudžeto išlaidos
socialinėms paslaugoms, tūkst. Lt
palyginti su bendru savivaldybės
biudžetu, proc.
LR valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos, tūkst. Lt
iš jų:
socialinės rizikos šeimų socialinei
priežiūrai organizuoti
asmenų su sunkia negalia socialinei
globai organizuoti
vaikų globos (rūpybos) išmokoms
ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst. Lt
Asmenų mokėjimai už socialines
paslaugas, tūkst. Lt
Kitos lėšos, tūkst. Lt
Iš viso, tūkst. Lt

Pagal faktines
išlaidas
praėję metai

Pagal planines išlaidas
einamieji
metai
4
1700,8

ateinantys
metai
5
1870,9

2,7

3,0

437,0

610,8

671,9

6,0

40,1

44,1

89,7

247,1

271,8

341,3

323,6

356,0

177,3

214,2

235,6

17,3
1683,1

98,0
2623,8

3453,3

3
1051,5
2,0

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas
Socialinių paslaugų finansavimui skiriamos lėšos didėja. 2008 m. savivaldybės biudžeto
išlaidos socialinėms paslaugoms lyginant su 2007 m. didėja 61,7 proc. Lėšų augimą įtakoja paslaugų
kainos didėjimas dėl infliacijos, teikiamų paslaugų rūšių ir skaičiaus didėjimas.
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui 2008 m. didėja
39,8 proc. Lėšų augimą įtakoja asmenų su sunkia negalia skaičiaus augimas, darbuotojų, vykdančių
socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, skaičiaus padidėjimas (2008 m. – 2 etatai).
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13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai
Eil.
Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

Finansavimo būdai
Socialinių paslaugų pirkimas
Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas
iš jo:
savivaldybės pavaldumo įstaigoms
apskričių viršininkų įstaigoms (regioninių socialinių paslaugų
įstaigoms) pagal lėšų kompensavimo sutartis
nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo
sutartis
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms
organizacijoms
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
Iš viso

Lėšos
(tūkst. Lt)
praėję
einamieji
metai
2008 metai
10,0
1051,5
1700,8
1051,5

1618,5
30,0

16,0

17,6

1067,5

24,7
1710,8

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai
Palangos miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų pateiktais duomenimis, 2008 m.
darbuotojų kvalifikacijai kelti iš savivaldybės biudžeto skirta 2,3 tūkst. litų.
15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių
finansavimu
2008 m. Socialinės apsaugos programoje (Nr. 10) numatytos priemonės atsižvelgiant į
savivaldybės biudžeto finansines galimybes.
Šiuo metu savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų rūšių skaičius yra per mažas ir
neatitinka gyventojų socialinių paslaugų poreikio, tačiau, atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto
finansines galimybes, kiekvienais metais jų skaičius didinamas. Išskiriamos prioritetinės socialinių
paslaugų rūšys, kurių teikimą, atsižvelgiant į savivaldybės finansinius išteklius, reikalinga plėtoti:
• Dienos socialinės globos asmens namuose ir institucijoje;
• Intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
• Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo institucijoje;
• Asmeninės higienos ir priežiūros;
• Laikino apgyvendinimo.
15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas
Palangos miesto savivaldybėje socialinės paslaugos organizuojamos atsižvelgiant į
gyventojų poreikius. 2007 m. ilgalaikės socialinės globos paslaugos ir socialinės priežiūros paslaugos
atitinka šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvus, tačiau egzistuoja poreikis dienos socialinės
globos asmens namuose, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo institucijoje, intensyvios krizių
įveikimo pagalbos, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros, laikino apgyvendinimo,
kurių teikimą, atsižvelgiant į finansines galimybes, reikalinga organizuoti.
V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ
16. Socialinių paslaugų plėtros vizija
• Savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančios, kokybiškos socialinės paslaugos;
• Išpėtotas socialinių paslaugų įstaigų tinklas;
• Renovuotos ir modernizuotos socialinių paslaugų įstaigos, kvalifikuotas paslaugas
teikiantis personalas.
17. Prognozuojamos plėsti per ateinančius 3 metus socialinės paslaugos:
• Dienos socialinės globos institucijoje;
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• Intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
• Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
• Asmeninės higienos ir priežiūros.
18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis
Palangos miesto savivaldybės biudžetas 2008 m. – 63465,9 tūkst. Lt, savivaldybės
biudžeto dalis skiriama socialinėms paslaugoms – 1700,8 tūkst. Lt.
2009 m. ir 2010 m. prognozuojamas 10 proc. savivaldybės biudžeto ir išlaidų socialinėms
paslaugoms augimas kiekvienais metais.
19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams
Vykdant socialinių paslaugų plėtrą, numatoma:
• Didinti socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir kitų darbuotojų skaičių;
• Plėsti ir gerinti socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę.
20. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas
mastas
Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines
grupes)
Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su sunkia (fizine)
negalia
Trumpalaikė socialinė globa socialinės rizikos suaugusiems
asmenims nakvynės namuose
Trumpalaikė socialinė globa socialinės rizikos suaugusiems
asmenims krizių centre
Trumpalaikė socialinė globa socialinės rizikos suaugusiems
asmenims laikino apgyvendinimo įstaigoje motinoms ir vaikams
Trumpalaikė socialinė globa socialinės rizikos suaugusiems
asmenims psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoje

Mastas (vietų skaičius)
1
3
1
2
1

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai
Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai:
I etapas – pusės metų rezultatų analizė ir įvertinimas;
II etapas – metinis rezultatų įvertinimas, apibendrinimas ir aptarimas.
23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių
efektyvumas
Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas
bus vertinamas analizuojant pasiektus rezultatus, tikslus ir uždavinius. Planuojama peržiūrėti planą, jo
tikslus, uždavinius ir plano priemonių tikslingumą atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir veiksnius,
galinčius turėti įtakos socialinių paslaugų plano įgyvendinimui bei jo tikslų pasiekimui.
Socialinių paslaugų plane numatytų priemonių efektyvumas bus vertinamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1104 „Dėl socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų
patvirtinimo“ 1.2 punktu patvirtintais Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijais.
____________________________

