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                                                      PRITARTA 

                                                                                                Varėnos rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                     2018 m. kovo    d. sprendimu Nr.     

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

  

                            I.   BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

                   Varėnos socialinių paslaugų centras (toliau Centras) yra Varėnos rajono savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybės gyventojams. 

                   Įstaigos direktorė – Dovilė Barčiukienė. Įstaigos kodas 301792843. Centro adresas: M. 

K. Čiurlionio g. 61A, LT-65219 Varėna, tel. 8 (310) 51080, elektroninio pašto adresai: 

info@varenosspc.lt;  direktore@varenosspc.lt ,  svetainės adresas: http://www.varenosspc.lt  

                    Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais, kitais teisės aktais ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 3 d. 

sprendimu Nr. T-VI-338 patvirtintais ir 2015 m. rugsėjo 10 d. papildytais Varėnos socialinių 

paslaugų centro nuostatais. 

                Nuo 2014 m. Varėnos socialinių paslaugų centras tapo licencijuota socialinės globos 

įstaiga.  Lapkričio 11 d.  Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Varėnos socialinių paslaugų centrui buvo įteiktos dvi licencijos - institucinei 

socialinei globai (dienos) suaugusiems asmenims su negalia teikti (Nr. L000000330) ir socialinei 

globai suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose teikti (Nr. 

L000000331). 2017 m. sausio 18 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos išdavė leidimą – higienos pasą Nr. LHP.1-7, kuris suteikė teisę teikti 

ambulatorines asmens sveikatos paslaugas (bendrosios praktikos slauga, kineziterapija, ergoterapija 

ir masažas). 2017 m. sausio 26 d. buvo išduota Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 

3854.  

                    Centro tikslas – teikti socialinę pagalbą Varėnos rajono savivaldybės gyventojams 

(šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi 

gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems 

asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines 

problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę atskirtį. 

mailto:info@varenosspc.lt
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                    Centras siekdamas įgyvendinti pagrindinį tikslą, 2017 m. ypatingą dėmesį ir toliau 

skyrė šioms prioritetinėms sritims: 

1. Plėtė ir skyrė ypatingą dėmesį  socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų namuose 

teikimo kokybei socialinės rizikos šeimoms, stiprinant biologines šeimas.  

2. Didelis dėmesys skiriamas pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų namuose 

kokybei. Nuolat bendradarbiaujama su seniūnijų socialinio darbo organizatoriais ir kitais 

socialiniais partneriais. Taip pat buvo bendraujama su pačiais paslaugų gavėjais, domimasi 

jų savijauta, pasitenkinimu paslaugos kokybe ir kontaktu su darbuotoju. 

3. Skiriamas didelis dėmesys techninės pagalbos gavėjų poreikiams. Kiekvienais metais didėja 

išduodamų techninės pagalbos priemonių ir jų gavėjų skaičius. 

4. Didelis dėmesys skiriamas projektinei veiklai. 2017 m. vasario 7 d. buvo pradėtos teikti 

„Integralios pagalbos plėtros Varėnos rajone“ paslaugos, kuriomis per ataskaitinį laikotarpį 

pasinaudojo 25 asmenys (teikiama kompleksinė pagalba – derinama medicininė ir buitinė 

pagalba, teikiamos ergoterapijos ir masažo paslaugos). 

  Taip pat nuo 2017 m. bendradarbiaujant su Elko miesto savivaldybe (Lenkija) ir 

Alytaus socialinių paslaugų centru įgyvendinamas projektas „Augančios socialinės pasienio 

iniciatyvos“. 

Nuo 2016 m. kovo mėn. įsteigtos 2 naujos atestuotų GIMK darbuotojų pareigybės, 

skirtos apmokyti, paruošti ir konsultuoti globėjų ir įvaikintojų šeimas. 2017 metais įsibėgėjo nauja 

veikla. 

 

II. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Centrui iki 2017 m. rugpjūčio mėn. buvo 

patvirtintas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausias leistinas pareigybių (etatų) 

skaičius – 58,3. 

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. Varėnos socialinių paslaugų centras teikia socialinės priežiūros 

paslaugas Varėnos rajono savivaldybės socialinės rizikos šeimoms, todėl Varėnos rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-710 „Dėl Varėnos rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-VIII-263 „Dėl Varėnos socialinių 

paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ buvo patvirtintos 

67,8 pareigybės (etatai), o nuo spalio 1 d. – 76,8. Iš viso, šiuo Tarybos sprendimu, Centro 

darbuotojų skaičius buvo padidintas 18,5 pareigybėmis (etatais).  
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Varėnos rajono savivaldybėje 2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. buvo 167 socialinės 

rizikos šeimos, iš kurių 30 šeimų aptarnavo pagal paslaugų teikimo sutartį (2017-08-02 Nr. S-44) 

Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija.  

 2017 m. pabaigoje buvo užimta 71,8 pareigybė (etatas) (2016 m. pabaigoje – 42,25 

etato). Administraciją sudarė 5 etatai (6,5 proc.) – direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai 

socialiniams reikalams (antra pavaduotojo pareigybė įsteigta nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d., kai buvo 

perduota funkcija teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms), vyriausioji 

buhalterė ir raštvedybos ir personalo reikalų specialistė. Socialinių paslaugų skyriuje buvo užimta 

63,3 etato (88,9 proc.) –  socialiniai darbuotojai, lankomosios priežiūros darbuotojai, teikiantys 

pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, socialinių darbuotojų 

padėjėjai, slaugytojo padėjėjai, psichologas, socialinių darbuotojų padėjėjai Centre teikiantys 

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas asmenims su negalia, socialiniai darbuotojai 

darbui su socialinės rizikos šeimomis. Ūkio personalą sudarė 3,5 etato (4,6 proc.): 1 techninės 

priežiūros, darbų saugos specialistas-ūkvedys, 1 valytoja ir 2 vairuotojai (1,5 etato).  

                Centro veikloje nuolat dalyvauja praktiką atliekantys studentai ir savanoriai. 2017 metais 

sudarytos 4 profesinio mokymo sutartys ir 3 savanoriškos veiklos atlikimo sutartys. Savanoriškai 

mokė anglų, organizavo užimtumą, dalyvavo teikiant pagalbos į namus ir integralios pagalbos 

paslaugas ir pan. 

 2017 m. Varėnos socialinių paslaugų centras bendradarbiavimo pagrindais dalyvavo 

Jaunimo savanoriškos tarnybos projekte „Atrask save“. Šio projekto tikslas – skatinti savanorystę, 

padėti savanoriams atrasti save, įsitraukiant į įvairių įstaigų veiklą. Šios sutarties pagrindu buvo 

įdarbintas vienas asmuo. Sutartis pratęsta ir 2018 metams. 

 

1 lentelė. Etatų pasiskirstymas pagal funkcijas 2017 m. pabaigoje 

Administracija 

(vadovas, pavaduotojas, vyr. 

buhalteris, personalo specialistas) 

Socialinių paslaugų skyrius Ūkio personalas 

Etatų 

skaičius 

Faktinis etatų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Faktinis etatų 

skaičius 
Etatų skaičius 

Faktinis 

etatų 

skaičius 

 

5 5 67,8 63,3 4 3,5 

 

 Taigi matome, kad 88,9 proc. etatų skiriama tiesioginiam darbui su paslaugų 

gavėjais, tik 8 proc. užima Varėnos socialinių paslaugų Centro administracijos darbuotojai. 
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 Išsamūs duomenys apie patvirtintų ir užimtų etatų skaičių ir atlyginimų koeficientus 

2017 m. pabaigoje pateikti priede (žr.1 priedas). 

 

                                      III.  ĮSTAIGOS VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

 Varėnos socialinių paslaugų centro veiklai vykdyti 2017 m. iš savivaldybės biudžeto 

buvo skirta 292,39 tūkst. Eurų.  Lyginant su 2016 m. buvo skirta 130,79 tūkst. (44,8 proc.) daugiau 

nei 2016 m. 2016 m. buvo gautos mažesnės Valstybės biudžeto dotacijos savivaldybės biudžetui 

(lyginant su 2016 m. 34,34 tūkst. Eurų mažiau), surinkta šiek tiek daugiau pajamų už teikiamas 

paslaugas. Taip pat buvo gautas finansavimas tęstiniam projektui „Kelias į sveikatą“ – 0,4 tūkst. 

Eurų. Parengta paraiška, pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir gautas 

finansavimas projektui „Integralios pagalbos paslaugų plėtra Varėnos rajone“ – 234 tūkst. Eur 30 

mėnesių. 2017 m. panaudota 75,8 tūkst. eurų. Taip pat buvo parengta paraiška ir pasirašyta sutartis 

tarptautiniam projektui „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ – 18 mėn. skirta 63 tūkst. Eur. 

Per 2017 m. panaudota 36,6 tūkst. Eurų. 

 

2 lentelė. Įstaigos veiklos finansavimas 2017 m. 

Finansiniai šaltiniai 2016 m. tūkst. Eur 2017 m. tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto lėšos  161,6 292,39 

Valstybės biudžeto lėšos 132,7 98,36 

Biudžetinių įstaigų pajamos 16,5 16,7 

Projektas „Kelias į sveikatą“ 0,5 0,4 

Projektas „Integralios pagalbos paslaugų plėtra 

Varėnos rajone“ 

0,58 75,8 

Projektas „Augančios socialinės pasienio 

iniciatyvos“ 

0,0 36,6 

Viešieji darbai - 7,0 

              Iš viso:              323,48 528,55 

 

Išsamiau finansavimo šaltiniai ir lėšos per pastaruosius tris metus pateikti priede (žr. 2 priedas). 

 

IV. DOKUMENTŲ VALDYMAS 

 

1. Veiklos ir personalo įsakymai 

                     2017 m. buvo parengti 174 direktoriaus įsakymai personalo klausimais ir 83 

direktoriaus įsakymai veiklos klausimais.  
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2. Gauti, siunčiami dokumentai, sutartys 

                      2017 m. užregistruoti 847 gauti dokumentai, išsiųsti 636 dokumentai, sudaryta 61 

sutartis su įvairias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, bendradarbiaujančiomis organizacijomis, 

patalpas nuomojančiomis organizacijomis. 

3. Viešieji pirkimai 

                     Viešieji pirkimai Varėnos socialinių paslaugų centre vykdomi vadovaujantis 

aktualiomis teisės aktų redakcijomis, reglamentuojančiomis viešuosius pirkimus.  

4. Priešgaisrinė sauga, darbų sauga 

                     Priešgaisrinė ir darbų sauga vykdomos vadovaujantis LR įstatymais. Centre yra 

patvirtintos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, priešgaisrinės saugos instrukcijos, 

pirmosios pagalbos suteikimo ir pirmosios pagalbos rinkinių tvarka,  neblaivumo darbe prevencijos 

priemonių planas ir kiti dokumentai susiję su sauga.  

    5.  2017 m. vadovaujantis naujuoju Darbo kodeksu 2017 m. birželio 26 d. įsakymu 

Nr. V-46a, buvo patvirtintos Varėnos socialinių paslaugų centro informacinių ir komunikacinių 

technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka, Varėnos 

socialinių paslaugų centro lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka, Varėnos socialinių 

paslaugų centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. 

 

V. VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLA 

 

Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: 

 Informavimo; 

 Konsultavimo; 

 Tarpininkavimo ir atstovavimo; 

 Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne; 

 Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis; 

 Reguliaraus ir epizodinio transporto organizavimas; 

 Sociokultūrinės paslaugos; 

 Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas; 

 Globėjų (įtėvių) mokymo, rengimo programa (GIMK); 

 Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus išvadų 

rengimas. 

 Psichologinis konsultavimas. 
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Teikiamos specialiosios socialinės paslaugos: 

1.  Socialinės priežiūros paslaugos 

 Pagalbos į namus; 

 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo Centre bei paslaugų gavėjų namuose; 

 Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir laikino apnakvindinimo paslaugos. 

2. Dienos socialinės globos 

 Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose; 

 Dienos socialinės globos paslaugos Centre. 

Paslaugų gavėjams teikiamos kompleksinės paslaugos, todėl asmuo besikreipiantis vienos ar kitos 

paslaugos, gauna visas jam reikalingas bendrąsias bei specialiąsias socialines paslaugas.  

 

1. 2017 m. suteiktos bendrosios socialinės paslaugos.  

                   1.1 Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos Centre 

yra teikiamos nuolat. Per 2017 metus apie teikiamas paslaugas buvo informuoti apie 3200 Varėnos 

rajono gyventojų. Informuojama Centro svetainėje adresu: http://www.varenosspc.lt, 

www.varena.lt, www.facebook.lt (Varėnos socialinių paslaugų centras ir GIMK Varėna) paskyroje 

Varėnos socialinių paslaugų centras, teikiant straipsnius į rajoninę spaudą, platinant atmintines apie 

teikiamas paslaugas, taip pat asmenys informuojami bei konsultuojami individualiai telefonu ar 

atvykus į Centrą. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos suteiktos 300 nuolatinių paslaugų 

gavėjų kreipiantis į gydymo įstaigas, į teisėtvarkos institucijas, Varėnos rajono savivaldybę ir kt. bei 

asmenims patekusiems į krizines situacijas, kai dėl prarastų gebėjimų arba galimybių savarankiškai 

savimi pasirūpinti ir nesant artimųjų, tenka tarpininkauti asmenį perkeliant iš vienos gydymo 

įstaigos į kitą, į socialinės globos įstaigas, bei padedant susitvarkyti būtinus dokumentus.  

                 1.2 Teiktos aprūpinimo būtiniausias drabužiais ir avalyne paslaugos, Centras 

aprūpino virš 200 asmenų/šeimų per tarpininkaujančius asmenis, seniūnijų darbuotojus, 

besikreipiančių savarankiškai arba patekusius į krizines situacijas, kai į gydymo įstaigą vežamas 

asmuo yra socialiai apleistas.  

                   1.3  2017 metais buvo suteiktos 263 epizodinės transporto paslaugos (2016 m. – 167) 

150 Varėnos rajono gyventojų. Taip pat 84 Neįgaliųjų draugijos nariai gavo epizodines transporto 

paslaugas, kurios buvo apmokėtos Varėnos rajono Neįgaliųjų draugijos lėšomis. Epizodinėmis 

transporto paslaugomis yra galimybė pasinaudoti keturis kartus per metus. Transporto paslauga yra 

skirta asmenims/šeimoms vykti  į (iš) gydymo, reabilitacijos, slaugos įstaigas, Neįgalumo ir 

http://www.varenosspc.lt/
http://www.varena.lt/
http://www.facebook.lt/
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darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) ir kt.  Kaip matome iš pateiktos lentelės poreikis transporto 

paslaugoms kiekvienais metais vis auga. Lyginant su 2012 m. poreikis išauga daugiau nei du kartus. 

 

3 lentelėje pateikti duomenys apie suteiktas transporto paslaugas 2017 metais lyginant su 2012-

2016 m.   

3 lentelė. 2017 m. organizuotos transporto paslaugos lyginant su 2012-2016 m. 

Metai Organizuota epizodinių transporto paslaugų 

2012 78 

2013 120 

2014 162 

2015 160 

2016 173 

2017 263 

 

     

                   1.4 Didelis asmens higienos ir priežiūros paslaugų poreikis. 2012 metais asmens 

higienos ir priežiūros paslaugomis asmenys naudojosi  80 kartų, 2013 metais šiomis paslaugomis 

asmenys pasinaudojo – 250 kartų, 2014 metais asmens higienos (prausimosi duše) ir priežiūros 

(skalbimo) paslaugos buvo organizuojamos 213 kartų. Tuo tarpu 2015 m. asmens higienos ir 

priežiūros paslaugomis buvo pasinaudota 600 kartų, iš jų 275 skalbimo paslaugomis ir 325 dušo 

paslaugomis. 2017 m. skalbimo paslaugomis pasinaudojo 636 kartus (2016 m. – 275), dušo 

paslaugomis – 336 kartus (325 paslaugos). Išaugęs paslaugų skaičius susijęs su padidėjusiu 

pagalbos į namus gavėjų skaičiumi, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, laikino apnakvindinimo 

paslaugų gavėjų skaičiumi, kurių dauguma ištisus metus naudojasi skalbimo ir/ar dušo paslauga. 

2017 metais asmens higienos ir priežiūros paslaugomis naudojosi 35 asmenys, 2016 m. – 24 

asmenys. 

Paslaugų skaičių kitimas per pastaruosius keturis metus pateiktas 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. 2017 m. organizuotos asmens higienos ir priežiūros paslaugos lyginant su 2012-2016 m. 

Metai Organizuota asmens higienos ir priežiūros 

paslaugų 

2012 80 

2013 250 

2014 213 
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2015 600 

2016 618 

2017 972 

 

Taigi asmens higienos ir priežiūros paslaugų poreikis kasmet ženkliai didėja. Lyginant 

su 2012 metais, paslaugų gavėjų skaičius išaugo 12 kartų, o palyginus su praeitais metais padidėjo 

beveik 2 kartus. 

                 1.5  Varėnos socialinių paslaugų centras bendradarbiaudamas su Lietuvos labdaros ir 

paramos fondu „Maisto bankas“ teikė paramą „Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 

asmenims fondo parama maisto produktais“. Ši veikla yra vykdoma nuo 2009 m. 2016 metais 

paramos maisto produktais dalinimas vyko šešis kartus per metus. 2017 m. – 7 kartus, per kuriuos iš 

viso išdalinti 14255 maisto daviniai. 

                  1.6 2017 m. Centras toliau teikė aprūpinimo kompensacinės technikos priemonėmis 

paslaugą. 2012 metais aprūpinta 296 gavėjų, buvo išduotos 431 priemonės, 2013 metais aprūpinti 

223 gavėjai, buvo išduotos 267 priemonės, 2014 metais – 242 gavėjai, buvo išduota 371 priemonė. 

2015 m. kompensacinės technikos priemonėmis (vaikštynėmis, neįgaliojo vežimėliais, vaikščiojimo 

lazdelėmis, alkūniniais ir pažastiniais ramentais, vaikščiojimo rėmais, tualetinėmis kėdėmis, vonios 

suoliukais, dušo kėdėmis, funkcinėmis lovomis, pasėstais ir čiužiniais praguloms išvengti) buvo 

aprūpinti 308 asmenys, jiems išduota 480 priemonių.  2016 m. buvo sudarytos 385 techninės 

pagalbos priemonių sutartys, techninės pagalbos priemonėmis aprūpinti 299 asmenys. 2017 m. 

aprūpintų neįgalių asmenų ir išduotų priemonių skaičius padidėjo. Per 2017 m. buvo aprūpinta 310 

asmenų ir sudarytos 405 sutartys. Daugiausiai buvo išduota  alkūninių ramentų – 80 vienetų, 

universalių neįgaliojo vežimėlių (50 asmenų), naktipuodžio kėdučių (60 asmenų), vaikštynių su 

ratukais (57 asmenims). 

  2016 m. buvo sukurta Techninės pagalbos priemonių informacinė sistema, kuri suteikia 

galimybę dirbti efektyviau ir skaidriau.     

     

5 lentelė. Asmens aprūpinimas techninėmis priemonėmis 2017 m. (ketvirčiais) 

Metai 

Ketvirtis 

Aprūpinti asmenys Sudaryta sutarčių 

2017m.  

I ketv. 

85 116 

2017m. 

II ketv. 

 

96 126 
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2017m.  

III ketv. 

63 89 

2017m.  

IV  ketv. 

66 74 

 Viso : 310 Viso: 405 

 

 

6 lentelė. Asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis 2017 m. lyginant su 2012-2016 m. 

Metai Aprūpinti asmenys Išduota priemonių 

2012 296 431 

2013 223 267 

2014 242 371 

2015 308 480 

2016 299 385 

2017 310 405 

 

Matome, kad kiekvienais metais aprūpintų asmenų skaičius vis didėja. Tai lemia visuomenės 

senėjimo problema, didėjantis neįgaliųjų skaičius ir didesnis informacijos kiekis apie teikiamas 

paslaugas. 

               1.8 Varėnos socialinių paslaugų centre asmenims buvo teikiamos sociokultūrinės 

paslaugos. Šių paslaugų tikslas – organizuojant laisvalaikio užimtumą, išvengti socialinių 

problemų, mažinti socialinę atskirtį. Siekiant aktyvinti bendruomenę ir didinti neįgaliųjų integraciją 

į visuomenę,  2017 m. tęsiant pradėtą veiklą buvo ypatingai skatinamas bendravimas tarp skirtingų 

bendruomenės narių grupių, suburiant juos bendrai veiklai, bendram darbui savipagalbos grupėse, 

bei organizuojant temines popietes ir šventinius renginius. Sociokultūrinės paslaugos buvo teiktos 

30 asmenų. Ypač aktyviai senjorų grupės dalyvavo kompiuterinio raštingumo mokymuose ir 

kituose teminiuose renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose. Į kompiuterinio raštingumo 

kursus aktyviai įsitraukė ir proto negalią turintys asmenys, kuriems buvo specialiai pritaikytos 

užduotys, lavinančios mąstymą. 

Centro asmenų su negalia dienos užimtumo grupės lankytojai ir juos lydintys asmenys, dalyvavo 

Druskininkuose, Snow Arenoje, reprezentacinėje neįgaliųjų slidinėjimo treniruotėje „Mes įgalūs 

slidinėti“.  

2017 m. vasario mėn. 28 dieną suorganizuota Užgavėnių šventė ,,Sunku Ubagui gyvent ant svieta“. 
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Centro neįgaliųjų dienos užimtumo grupės nariai lankėsi Dzūkijos nacionaliniame parke, Rūtos 

Sakalienės kaimo turizmo sodyboje.   

2017 m. balandžio 7 dieną Centro neįgaliųjų dienos užimtumo grupės nariai ir senjorų grupės nariai  

lankėsi Matuizų bibliotekoje, kur kartu su Matuizų bendruomenės nariais dalyvavo edukaciniame 

užsiėmime „Kiaušinių raštai“. 

2017 m. lapkričio 10 d. Centro neįgaliųjų dienos užimtumo grupės nariai  lankėsi Senojoje 

kibininėje Trakuose. 

2017 m. gruodžio 12 d. jaunuolių ir suaugusių asmenų su negalia dienos užimtumo grupės nariai ir 

senjorų grupės nariai lankėsi sodyboje „Grikucis“. 

Neįgaliųjų dienos užimtumo grupės nariams suorganizuota praktiniai užsiėmimai sveikos 

gyvensenos, asmens higienos bei sveikos aplinkos kūrimo temomis. 

2017 m. rugsėjo 19 dieną bendradarbiaujant su Varėnos visuomenės sveikatos biuru, Varėnos 

socialinių paslaugų centras jau antrą kartą organizavo renginį „Judrumo diena 2017“. 

2017 m. kovo 10 dieną, Neįgaliųjų dienos užimtumo grupės nariai lankėsi Varėnos rajono Matuizų 

filialo bibliotekoje literatūros popietėje, skirtą kalbos ir kultūros ir kultūros metams paminėti.  

2017 m. rugsėjo 11 dieną, Neįgaliųjų dienos užimtumo grupės nariai lankėsi Varėnos rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje popietėje- Japoniško popieriaus lankstymo origami meno 

užimtume. 

Rudens šventė. Suorganizuotas piešinių „Mano mėgstamas vaisius ar daržovė“ konkursas. Buvo 

pasigaminta patiekalų, salotų iš rudens gėrybių, išsikepta obuolių. 

2017 m. gruodžio 20 d. vyko baigiamasis „Kelias į sveikatą“ renginys. Projekto dalyviai 

sudalyvavo sportinėse žiedų mėtymo rungtyse. 

2017 m. gruodžio 11 dieną vyko Advento popietė. 

2017 m. gruodžio 28 dieną - Naujametinis renginys, kuris vyko kartu su „Carito“ Vaikų dienos 

centro „Svajonė“ ugdomais vaikais. 

 Taip pat siekiant didinti senjorų socialinę integraciją, 2017 m. buvo suorganizuoti 96 

užsiėmimai 6 užimtumo grupės narėms.  

 Jau antrus metus gegužės mėn. Varėnos socialinių paslaugų centras organizuoja Šeimos 

šventę, kurioje mielai dalyvauja šeimos, vaikų dienos centrų auklėtiniai, vaikų lopšelių-darželių 

auklėtiniai, vaikų globos namų auklėtiniai, seneliai su anūkais ir kiti norintys smagiai praleisti laiką. 
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2. 2017 m. suteiktos specialiosios socialinės paslaugos.   

 

                   2.1 Pagalbos į namus paslaugos 2012 metais buvo teiktos 68 pagyvenusiems ir 

neįgaliems asmenims, 2013 metais šias paslaugas gavo 88 minėti asmenys, tuo tarpu 2014 metais 

paslaugos buvo teikiamos 81 pagyvenusiam ir neįgaliam asmeniui, 2015 m. paslaugų gavėjų 

skaičius dar padidėjo iki 91 gavėjo, negalinčio pasirūpinti savimi. 2016 metais šis skaičius padidėjo 

iki 110 asmenų. 2017 m. šių paslaugų gavėjų skaičius dar padidėjo iki 124 asmenų. Kai kuriems 

pagalbos į namus paslaugų gavėjams, buvo nustatytas poreikis teikti intensyvesnę pagalbą, todėl 

buvo vertinti poreikiai ir gavus sprendimą, teikiamos dienos socialinės globos paslaugos arba 

integralios pagalbos paslaugos. 

  Pagalbos į namus paslaugos asmeniui teikiamos iki 10 valandų per savaitę, 2 valandas 

per dieną. 

 

7 lentelė. Asmenys gavę pagalbos į namus paslaugas 2017 m., lyginant su 2012-2016 m. 

Metai Pagalbos į namus paslaugų gavėjai 

2012 68 

2013 88 

2014 81 

2015 91 

2016 110 

2017 124 

 

2.2 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos  

 Šios paslaugos Centre 2012 metais buvo teikiamos  20 asmenų, 2013 m. – 18 asmenų, 

2014 m. buvo teikiamos 16 suaugusių asmenų su negalia, 2015 m. – 17 suaugusių asmenų su 

negalia. 2016 metais šis skaičius šiek tiek sumažėjo iki 16, 2017 m. – lankančiųjų skaičius išliko 

nepakitęs. Šias paslaugas organizuoja socialinis darbuotojas, teikia 2 socialinių darbuotojų 

padėjėjai. Į socialinių įgūdžių ugdymo  ir palaikymo paslaugas įeina kasdienio gyvenimo įgūdžių 

(higienos, maisto gaminimo, apsipirkimo ir kt.) darbinių bei socialinių įgūdžių lavinimas. Asmenys, 

gaunantys socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugas dalyvauja keramikos, floristikos 

užsiėmimuose, mokosi origamio ir kitų menų. Su savo sukurtais darbeliais nuolat dalyvauja 

parodose ir mugėse. Centre nuolat veikia užimtumo grupių darbų paroda. Grupių veikla vykdoma 
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remiantis patvirtinta dienotvarke. Taip pat Centro lankytojai turi galimybę dalyvauti projektinėje 

veikloje. Nuo 2017 metų, įgyvendinant projektą „Augančios pasienio iniciatyvos“, suaugusių 

asmenų su proto negalia dienos užimtumo grupė turi galimybę naudotis Centre įkurtomis 

keramikos, medžio drožybos, rankdarbių, kompiuterinio raštingumo studijomis, 2018 m. sausio 

mėn. turėjo galimybę išvykti į studijų vizitą Alytuje, kuriame dalyvavo 15 neįgalių asmenų ir juos 

lydinčių asmenų iš Alytaus miesto savivaldybės, 15 – iš Elko (Lenkijos Respublika) ir 15 iš 

Varėnos, vasario 21-22 d. studijų vizitas vyks Varėnoje, kovo mėn. – Elke. 

 Keramikos studijos paslaugomis pasinaudojo  8 Neįgaliųjų dienos užimtumo grupės 

lankytojai ir 5 Varėnos rajono gyventojai. 

 Medžio drožybos užsiėmimus aktyviai lankė 2 Neįgaliųjų dienos užimtumo grupės 

lankytojai ir 2 neįgalūs Varėnos rajono gyventojai. 

Aštuntoje lentelėje parodytas skaičius asmenų, gaunančių socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 

paslaugas įstaigoje. 

 

8 lentelė. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos Centre 2017 m., lyginant su 2012-

2016 m. 

Metai Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 

Centre gavėjai 

2012 20 

2013 18 

2014 16 

2015 17 

2016 16 

2017 16 

 

 Matome, kad šios paslaugos gavėjų skaičius išlieka gana stabilus lyginant paslaugų 

gavėjų skaičių nuo 2012 m. 

 

  2.3 Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn., padidinus Varėnos socialinių paslaugų centro 

didžiausią leistiną pareigybių skaičių, buvo pradėtos teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimose. Iki 2017 m. rugpjūčio mėn. šios paslaugos buvo 

teikiamos lankomosios priežiūros darbuotojų, bendradarbiaujant su socialiniais darbuotojais, 

dirbančiais seniūnijose. 2012 m. paslaugos buvo teikiamos 8 šeimoms Varėnos rajono savivaldybės 

seniūnijų šeimoms (34 asmenims), 2013 m. – 9 šeimoms (37 asmenims),  2014 metais paslaugas 
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gavo 13 šeimų (57 asmenys) iš Varėnos miesto ir Varėnos rajono savivaldybės seniūnijų. 2015 m. 

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas gavo 13 į socialinės rizikos šeimų apskaitą 

įtrauktos šeimos, kuriose auga 38 vaikai (iš viso 60 asmenų). 2016 metais minėtąsias paslaugas 

gavo 12 šeimų (55 asmenys). Nuo 2017 m. spalio mėn. šios paslaugos yra teikiamos 167 socialinės 

rizikos šeimoms, kuriose auga 353 vaikai. Šiomis paslaugomis siekiama stiprinti šeimą, ugdyti, 

formuoti ir palaikyti jos socialinius bei darbinius įgūdžius, užtikrinti tinkamą vaikų priežiūrą, 

teigiamą mikroklimatą šeimoje, konfliktų sprendimą, tinkamą disponavimą turimomis pajamomis, 

kad būtų patenkinti būtiniausi šeimos poreikiai ir vaikai augtų saugesnėje aplinkoje.  

                  

9 lentelė. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo asmens namuose gavėjų skaičius 2012-2017 m. 

Metai Šeimų skaičius 

2012 8 

2013 9 

2014 13 

2015 13 

2016 12 

2017 167 

 

 Nuo 2017 m. spalio mėn. 2 socialinės rizikos šeimos išvyko gyventi į kitą savivaldybę, 

5 socialinės rizikos šeimos buvo išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų sąrašų dėl to, kad vaikai 

sulaukė pilnametystės. 

 Trijose šeimose yra teikiamos ir lankomosios priežiūros darbuotojo socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugos, derinant jas su socialinio darbuotojo, dirbančio su socialinės 

rizikos šeimomis, teikiamomus paslaugomis. Varėnos socialinių paslaugų centro teikiama socialinių 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga socialinės rizikos šeimoms yra ypatinga tuo, kad ją teikia 

lankomosios priežiūros darbuotojai, bendradarbiaudami su seniūnijų socialiniais darbuotojais, 

dirbančiais su rizikos šeimomis. Kitose Lietuvos savivaldybėse šį darbą dirba tik socialiniai 

darbuotojai. 

 Įgyvendinant tarptautinį projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“, 150 

gausių Varėnos rajono šeimų buvo išduotos gausių šeimų nuolaidų kortelės „Varėna – viena šeima 

3+“. Taip pat gausios šeimos buvo vyko į gausių šeimų festivalį Alytuje ir Elke. 

2.3.Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas 2016 metais gavo 2 šeimos (2 

motinos su 5 vaikais) ir 7 asmenys. 2017 m. šios paslaugos buvo suteiktos 18 asmenų (3 vienišiems 
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asmenims, 4 moterims su mažamečiais vaikais (8 vaikai) ir neįgaliųjų šeimai su kūdikiu. Buvo 

teikiamos kompleksinės paslaugos, siekiant kuo greičiau išspręsti krizines situacijas. Buvo suteikta 

psichologinė pagalba, tarpininkauta dėl medicininės, teisinės pagalbos suteikimo. Taip pat suteiktos 

visos bendrosios socialinės (informavimo, konsultavimo, transporto organizavimo, asmens higienos 

ir priežiūros ir kt. paslaugos), pagalba ieškant būsto nuomos ir kt.  

 Sprendžiant probleminę situaciją, svarbus pačio kliento įtraukimas bei nuolatinis 

bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis: seniūnijomis, savivaldybe, teisėtvarkos, medicinos 

ir kitomis. Taip pat bendradarbiavimas su asmens giminaičiais, draugais, kaimynais. Teikiant šią 

paslaugą dirba socialiniai darbuotojai, į naktinius budėjimus įtraukiami lankomosios priežiūros 

darbuotojai ir administracijos darbuotojai.  

 

10 lentelė. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir laikino apnakvindinimo paslaugų gavėjų 

skaičius 2012-2017 m. 

Metai Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir laikino 

apnakvindinimo paslaugos 

Asmenys gavę paslaugas 

2012 8 

2013 1 

2014 7 

2015 4 

2016 19 

2017 18 

 

Pateiktoje lentelėje matome, kad per pastaruosius du metus labai padidėjo šios paslaugos poreikis. 

 

   2.5 Dienos socialinės globos paslaugos namuose 2012 metais buvo teikiamos 5 

asmenims, 2013 metais – 6 asmenims, 2014 metais – 6 asmenims, 2015 metais – 8 asmenims, 2016 

metais – 12 asmenų,  2017 m. – 2, kuriems nustatytas nuolatinis specialusis slaugos poreikis. Šią 

paslaugą teikia socialinis darbuotojas, lankomosios priežiūros darbuotojas, dirbantis su paslaugos 

gavėju ir slaugytojo padėjėjas. Šios paslaugos asmeniui teikiamos 20 valandų per savaitę, 4 

valandas per dieną.                  

 Socialinių paslaugų centre, teikiant socialines paslaugas, taikomi atvejo vadybos, 

individualaus, grupinio darbo ir kiti socialinio darbo metodai. Teikiant pagalbos į namus, dienos 

socialinės globos paslaugas asmens namuose ir įstaigoje, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
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paslaugas Centre vyksta komandinis darbas, kadangi yra nuolatinis bendradarbiavimas tarp 

tiesiogiai su klientu dirbančių specialistų ir kitų darbuotojų (direktoriaus, socialinio darbuotojo, 

lankomosios priežiūros darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, dirbančio su asmeniu) bei kitų 

institucijų specialistais ir vietos bendruomene. Teikiamų paslaugų pagrindinis tikslas – įgalinti 

klientą, kad jis kuo ilgiau išliktų savarankiškas ir galėtų gyventi namuose. 

 Nuo 2017 m. įgyvendinant projektą „Integralios pagalbos paslaugų plėtra Varėnos 

rajone“, atsirado galimybė teikti kokybiškas paslaugas asmenims, turintiems sunkią negalią. Į 

žmogaus, turinčio negalią, namus vyksta mobili komandą, kurią sudaro slaugytojas, slaugytojo 

padėjėjas, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, ergoterapeutas/masažistas. 

Asmens šeimos nariai turi galimybę gauti konsultacijas, kaip rūpintis žmogumi, turinčiu negalia, 

kokie yra jo poreikiai ir pan. Dėl atsiradusios galimybės pasinaudoti integralios pagalbos 

paslaugomis, sumažėjo dienos socialinės globos gavėjų. Integralios pagalbos paslaugomis 

pasinaudojo 25 Varėnos rajono gyventojai, buvo konsultuota 13 artimųjų, šeimos narių, prižiūrinčių 

neįgalius ir/ar senyvo amžiaus asmenis. 

  2.7. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus 

išvadų rengimas. Nuo 2016 m. sausio 1 d. Varėnos socialinių paslaugų centrui buvo priskirta 

funkcija – parengti išvadą dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius 

sprendimus. Per 2016 metus Varėnos socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams įvertino 10 asmenų gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius 

sprendimus, 2017 m. – 11 asmenų. 

 2.8.  Psichologo konsultacijos.  Nuo 2016 m. Varėnos socialinių paslaugų centre 

pradėjo dirbti psichologas. Ši pareigybė skirta teikti tiek individualias, tiek grupines konsultacijas. 

Buvo suteiktos individualios konsultacijos 15 asmenų, 271 kartą. Grupinės konsultacijos (meno 

terapija) buvo teikiamos dienos užimtumo grupės lankytojams. Susitikimų metu buvo taikoma 

dailės terapija. Grupinės konsultacijos paslaugas gavo 10 asmenų 2 kartus per savaitę po 1 valandą. 

 

VI. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

1. 2017 metais Centras šeštus metus bendradarbiaudamas su VšĮ „Vaikų svajonės“ 

dalyvavo projekto „Vaikų svajonės“  įgyvendinime. Šiemet buvo įgyvendintos 278 vaiko svajonės 

iš socialinės rizikos šeimų, gyvenančių Varėnos rajono savivaldybės seniūnijose. Šiais metais 

svajonės buvo surinktos iš visų Varėnos rajono seniūnijų vaikų. Dovanas asmeniškai galėjo įteikti 

patys dovanojantys asmenys arba perduoti per Centro darbuotojus, taip pat daug dovanėlių buvo 



16 

 

gautos paštu, jas vaikams išdalino seniūnijų socialinės darbuotojos. Kai kuriems vaikams tai buvo 

vienintelės dovanos gautos per Šv. Kalėdas.  

2. Projektas „Kelias į sveikatą“. Projekto tikslas – formuoti Varėnos socialinių 

pasaugų centro neįgaliųjų dienos užimtumo grupės lankytojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Išvykos 

į gamtą, ekskursijos ir edukacinės programos: 

 

Išvykos į gamtą, ekskursijos ir edukacinės programos: 

1. Varėnos socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) neįgaliųjų dienos užimtumo grupės nariai 

kaip ir kiekvienais metais, daug laiko praleido gryname ore. Buvo organizuojami pasivaikščiojimai 

prie Varėnos jūros, „Žiežulio“ taku, į mišką. Išvykų metu ilsėjosi gamtoje, rinko įvairias medžiagas 

(kankorėžius, kaštonus, giles, medžių lapus, samanas ir kt.) reikalingas darbeliams gaminti. Su 

šiaurietiško ėjimo lazdomis vaikščiojo įstaigos teritorijoje, taip propaguodami sveiką gyvenimo 

būdą. Visa tai padeda stiprinti jų fizinę ir psichinę sveikatą:  ugdo  kūrybiškumą, vaizduotę, lavina 

dėmesį, girdimąjį ir regimąjį suvokimą, kalbą.  

 

2. Kaip ir kiekvienais metais, ypatingai daug dėmesio buvo skiriama Centrą lankančių neįgaliųjų 

pažintinėms išvykoms, nes dalyvavimas edukacinėse programose, asmenims su psichine ir protine 

negalia padeda pažinti save  ir pasaulį,  suteikia  žinių ir įgūdžių, padedančių  socializuotis  

asmeniniame ir bendruomenės gyvenime: 

 

3. Centro asmenų su negalia dienos užimtumo grupės lankytojai ir juos lydintys asmenys, dalyvavo 

Druskininkuose, Snow Arenoje, reprezentacinėje neįgaliųjų slidinėjimo treniruotėje „Mes įgalūs 

slidinėti“. 

Renginio metu, padedami instruktorių, neįgalūs jaunuoliai išbandė slidinėjimo galimybes. Turėjo 

galimybę po 2 kartus nusileisti nuo kalno neįgaliesiems pritaikytoje įrangoje - mono slidėje.  Galėjo 

pasidžiaugti nauja patirtimi, naujais išbandymais ir jaudinančiais ekstremaliais potyriais. 

Už galimybę išbandyti tokį sportą neįgalieji dėkingi  Druskininkų  Snow Arenos projektų vadovui 

Sauliui Bagdonui. 

 

4. Centro neįgaliųjų dienos užimtumo grupės nariai lankėsi Dzūkijos nacionaliniame parke, Rūtos 

Sakalienės kaimo turizmo sodyboje. Nedidukėje kepyklėlėje neįgalieji susipažino su mielinių 

bandelių, naminės duonos gamybos istorija, iš kokių miltų tešla minkoma.  

Čia jaunimui buvo ne tik pasakojama ,,Busilo bandaitių“ istorija, gaminimo ypatumai, tačiau 

kiekvienas turėjo galimybę savo rankomis pabandyti pasigaminti apvalios formos mielinę bandelę 

su įvairiais įdarais, pašauti į krosnį ir pasmaguriauti su kvapnia žolelių arbata. 
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5. 2017 m. balandžio 7 dieną Centro neįgaliųjų dienos užimtumo grupės nariai  lankėsi Matuizų 

bibliotekoje, kur kartu su Matuizų bendruomenės nariais dalyvavo edukaciniame užsiėmime 

„Kiaušinių raštai“. Kiekvienas dalyvis galėjo išbandyti kiaušinį marginti vašku. Tai labai kruopštus, 

daug kūrybos ir geros energijos suteikiantis kūrybinis darbas. Neįgaliesiems tai buvo nauja patirtis, 

su vašku dar nebuvo bandę dažyti kiaušinių. Matuizų bendruomenės nariams neįgalieji kartu su 

socialine darbuotoja ir socialinio darbuotojo padėjėjomis parodė ir mokino, kaip patys puošia 

kiaušinius iš audinių skiaučių. Kaip reikia plonai supjaustyti minkšto medžio šakeles ir klijuoti ant 

kiaušinių, sukuriant raštus. Taip pat, kaip galima kiaušinius puošti siūlais, dekoruoti įvairiomis 

sėklomis. Mielas ir draugiškas bendravimas, įvairių įgūdžių lavinimas, naujai išmoktos pamokos, jų 

aptarimas tęsėsi ir prie mėtų arbatos puodelio. 

6.  2017 m. lapkričio 10 d. Centro neįgaliųjų dienos užimtumo grupės nariai  lankėsi Senojoje 

kibininėje Trakuose. Lietuvoje karaimų kibinai įdaromi ne tik su pjaustyta aviena ir jautiena, bet 

pradėti kepti kiauliena įdaryti sviestinės tešlos kibinai, kurie netruko tapti labai populiariais. 

Ilgainiui kibinai buvo pradėti įdaryti ne tik įvairių mėsų, bet ir grybų, daržovių, varškės, net 

šokolado, ar riešutų įdarais. Bet viena išliko nepakitę, tai kibinų pavadinimas ir karaimų atvežto 

paplotėlio populiarumas. Centrą lankantys neįgalieji Trakų senojoje kibininėje turėjo puikią progą 

susipažinti su karaimų tradicijomis, patys išsikepti kibinų ir pasivaišinti savo keptais gaminiais bei 

vištienos sultiniu. 

7.  2017 m. gruodžio 12 d. jaunuolių ir suaugusių asmenų su negalia dienos užimtumo grupės nariai 

lankėsi sodyboje „Grikucis“, esančioje prie Merkio upės šalia gražaus pušyno, pačiame Pamerkių 

kaimo pakraštyje. Varėnos socialinių paslaugų centras vykdydamas projektą „Kelias į sveikatą“ 

siekia formuoti neįgaliųjų dienos užimtumo grupės lankytojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Todėl 

sodyboje „Grikucis“ buvo naudinga susipažindinti su senovine derliaus nuėmimo technika, maisto 

gaminimo būdais, vaistažolių rinkimo ir džiovinimo kalendoriumi. Nuo ankstyvo pavasario iki 

rudens, šalia sodybos esančiose pievose ir miškuose, renkamos vaistažolės, kurias per parą galima 

išsidžiovinti sodyboje įrengtoje džiovykloje. Centrą lankantys neįgalieji galėjo apžiūrėti, kaip 

džiovinamos vaistažolės. Didžiausius įspūdžius paliko praktinis grikinių miltų sausainių kepimo 

užsiėmimas. Gegužės mėnesį grikiai sėjami, subrendę pjaunami senoviniais pjautuvais, vėliau 

grikiai kuliami su spragilu, vėtomi, malami su prieškarinių laikų girnomis, sijojami miltai. 

Neįgaliųjų grupės nariai džiaugėsi skanaudami savo pačių keptus grikinių miltų sausainius ir 

gerdami vaistinių augalų arbatą.  
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8. Aplinkos švarinimo akcija. Tradiciškai buvo surengta pavasarinė akcija „Gyvenkime švariai“. 

Akcijos metu, kaip ir kiekvienais metais, neįgalūs dienos užimtumo grupės lankytojai kartu su 

Centro darbuotojais sutvarkė Varėnos socialinių paslaugų centro aplinką ir šalia esantį mišką.  

 

3. Centro direktorės pavaduotoja ir socialinė darbuotoja dalyvavo Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijoje. Kartu su 

kitais komisijos nariais išnagrinėjo ir įvertino Savivaldybės administracijai finansavimui gauti 

pateiktus 3 nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų pateiktus socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektus ir atsižvelgiant į skirtingas negalias (judėjimo, regos, 

klausos, sutrikusio intelekto, sutrikusios psichikos ir kitas) turinčių asmenų specialiųjų poreikių 

tenkinimo reikalingumą, parengė projektams finansuoti 2018 m. skirtų lėšų paskirstymo projektą.                                 

5. 2017 m. Varėnos socialinių paslaugų centras savanoriškais pagrindais EKTC projekte „Atrask 

save“, kuris yra skirtas niekur nedirbantiems, nesimokantiems, nemotyvuotiems jauniems 

žmonėms. 2017 m. buvo pravestos 5 užimtumo veiklos sudarytoms grupėms. Praktiką atliko 9 

asmenys.  

4. Integralios pagalbos paslaugų plėtra Varėnos rajone. Projekto tikslas – suteikti integralios 

pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo 

amžiaus asmenims, konsultacinę pagalbą artimiesiems, šeimos nariams, skatinti savanorių ir 

bendruomenės įsitraukimą į pagalbos neįgaliajam procesą. Teritoriniu principu buvo sudarytos trys 

mobiliosios komandos. Vieną mobilią komandą sudaro slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, socialinis 

darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, ergoterapeutas/masažuotojas. Per 2017 m. integralios 

pagalbos paslaugas gavo 25 neįgalūs ir/ar senyvo amžiaus asmenys. 

6. Augančios socialinės pasienio iniciatyvos. Projekto tikslas – integruoti į visuomenę gausias 

šeimas, neįgaliuosius ir jų artimuosius, suteikti galimybę tobulinti kvalifikaciją ir keistis gerąja 

patirtimi. Per 2017 m. buvo atnaujintas Centro inventorius, sukurtos medžio drožybos, kompiuterių, 

keramikos, rankdarbių studijos, įsigyta ebru sistema. 2018 m. numatoma įsigyti ergoterapijos 

sistemą, suorganizuoti studijų vizitą neįgaliesiems ir jų šeimos nariams bei dalyvauti partnerių 

organizuojamuose studijų vizituose Alytuje ir Elke. 

7. 2017 m. buvo pasirašyta jungtinės veiklos sutartis su  M. Čiuželio labdaros ir paramos fondu dėl 

bendradarbiavimo, įgyvendinant vietos plėtros projektą „Sidabrinė linija“ Varėnoje: psichosocialinė 

pagalba telefonu, socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir jų 

šeimos nariams“. 
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VII. BENDRADARBIAVIMAS 

 

2017 metais toliau buvo siekiama užmegzti naujų kontaktų su įvairiomis įstaigomis, 

organizacijomis bei tęsti pradėtą bendradarbiavimą.  

Varėnos socialinių paslaugų centre ir toliau savo veiklą vykdo Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos padalinys, Varėnos rajono neįgaliųjų draugija, 

diabeto klubas „Riba“, Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vaikų dienos centras „Svajonė“, 

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Varėnos skyrius ir Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir 

paramos fondas, kuris organizuoja jogos, meditacijos, kvėpavimo kursus, Labdaros paramos fondu 

SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, Varėnos anoniminių alkoholikų klubas „Bitė“. Su 

nevyriausybinių organizacijų vadovais ir nariais bendradarbiaujama teikiant socialines paslaugas 

rajono gyventojams, organizuojant renginius ir kt. veiklas. 
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Priedas Nr. 1 

 

PAREIGYBIŲ LYGIAI, PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI PAREIGINĖS 

ALGOS BAZINIAIS DYDŽIAIS 2017 m. gruodžio 29 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigybių pavadinimai Pareigybės lygis Pastoviosios 

dalies 

koeficientai 

pareiginės algos 

baziniais 

dydžiais 

1.  Direktorė A2 6 

2.  Direktoriaus pavaduotojas socialiniams 

reikalams 

A2 5,17 

3.  Direktoriaus pavaduotojas (soc. rizikos 

šeimomis) 

A2 5,98 

4.  Vyriausiasis buhalteris A2 5 

5.  Raštvedybos ir personalo reikalų 

specialistas 

A2 3,8 

6.  Socialinis darbuotojas I A2 4,5 

7.  Socialinis darbuotojas II A2 4,33 

8.  Socialinis darbuotojas III A2 4,3 

9.  Socialinis darbuotojas GIMK A2 4,22 

10.  Socialinis darbuotojas darbui su socialinės 

rizikos šeimomis 

A2 5-5,3 

11.  Psichologas A2 3,68 

12.  Socialinio darbuotojo padėjėjas  C 3,3 

13.  Lankomosios priežiūros darbuotojas  C 3,02 

14.  Lankomosios priežiūros darbuotojas 

(darbo stažas daugiau nei 5 m.) 

C 3,3 

15.  Slaugytojo padėjėjas C 3,3 

16.  Ergoterapeutas A2 3,06 

17.  Techninės priežiūros darbų saugos 

specialistas-ūkvedys 

B 

 

3,7 

18.  Vairuotojas  C 3,3 

19.  Valytojas D Minimali 

mėnesinė alga 
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2 priedas 

Varėnos socialinių paslaugų centro finansavimo šaltiniai ir lėšos 

 

Finansavimo šaltiniai 2015 m. tūkst. 

Eurų 

2016 m. tūkst. 

Eurų. 

2017 m. tūkst. 

Eurų 

Varėnos rajono 

savivaldybės biudžetas 

158,9 161,6 292,39 

Valstybės biudžeto 

dotacija Savivaldybės 

biudžetui 

74,2 132,7 98,36 

Pajamos už teikiamas 

paslaugas: 

15,4 16,5 16,752 

Patalpų nuoma 0,6 1,0 0,714 

Asmens higienos ir 

priežiūros paslaugos  

0,26 0,102 0,117 

Socialinių įgūdžių ugdymas 

ir palaikymas 

0,4 1,0 0,995 

Transporto organizavimo 

paslaugos 

3,9 1,7 0,752 

Pagalbos į namus ir dienos 

socialinės globos paslaugos 

10,3 12,7 14,174 

Paramos lėšos projekto 

„Vaikų svajonės“ 

įgyvendinimui 

-  

 

-  -  

Projektas „Integralios 

pagalbos plėtra Varėnos 

rajone“ 

-  0,58 75,83 

„Augančios socialinės 

pasienio iniciatyvos“ 

- 0,00 36,64 

Projektas „Kelias į 

sveikatą“ 

0,3 0,5 0,4 

Viešieji darbai 7,4 9,8 7,0 

Iš viso 256,2 323,48 527,37 

 

 


