
                                                                                                                                        Projektas  

 
 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL PRITARIMO TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2020  

METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 
 

2021  m. sausio  27 d. Nr. TSP-11 
Tauragė 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 253 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba                             

n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Tauragės šeimos gerovės centro  direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos 

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, Klaipėda) 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, 

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

. 

Savivaldybės meras                                             
  
 
 
Administracijos direktorius 
 
Modestas Petraitis 
 
 
 
 
Parengė 
 
Ligita Rimkuvienė,  
Socialinės paramos skyriaus vedėja 
Tel. Nr. (8 446) 62 836, el. p. ligita.rimkuviene@taurage.lt  
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PRITARTA 
Tauragės rajono savivaldybės tarybos  
2021 m.                    d. sprendimu Nr. 

 

TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO 
DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

 

Įstaigos tipas: savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Įstaigos kontaktai: Tauragė, D. Poškos g. 26, tel. (8 446) 615 75, 8 685 29 845, el. p. 

l.baziliauskiene@tauragessgc.lt ; 

Tauragės šeimos gerovės centro vadovas: Lina Baziliauskienė. 

Licencija socialinei globai teikti: Nr. L000000004. 

Tauragės šeimos gerovės centro vizija: Tauragės šeimos gerovės centras mišri socialinių 

paslaugų įstaiga teikianti kokybiškas socialines paslaugas, bendradarbiaujanti, tobulėjanti ir atvira 

naujovėms bei visuomenei. 

Tauragės šeimos gerovės centro misija: Užtikrinti gyventojų  poreikius atitinkančių 

kokybiškų ir  efektyvių, socialinių paslaugų teikimą tėvų globos netekusiems vaikams, senyvo amžiaus 

asmenims, neįgaliesiems, šeimoms, auginančioms vaikus, asmenims, šeimoms, patiriančioms socialinę 

riziką ir kt.  

Tauragės šeimos gerovės centro veiklos tikslas – sudaryti galimybes kiekvienam Tauragės 

rajono gyventojui atsižvelgiant į individualius poreikius gauti kokybišką ir  reikiamą pagalbą 

bendruomenėje.  

Tauragės šeimos gerovės centro pareigybės. 

Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-

69 ,,Dėl Tauragės socialinių paslaugų centro reorganizavimo“, nuspręsta iki 2020 m. kovo 29 d. 

reorganizuoti biudžetinę įstaigą  Tauragės socialinių paslaugų centras, prijungiant ją prie Šeimos 

gerovės centro „Šaltinėlis“. 2020 m. birželio 4 d. įstaiga VĮ Registrų centre įregistruota pakeistu 

pavadinimu ,,Tauragės šeimos gerovės centras“. Tauragės šeimos gerovės centre 2020 m. patvirtintas 

didžiausias leistinas pareigybių skaičius -  87,6 (1 lentelė). 
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Eil. 
Nr. 

Pareigybės pavadinimas 
Pareigybės 

lygis 
Pareigybės 

kodas 
Patvirtintas 
pareigybių 

skaičius 
 2 
1. Direktorius A1 134104 1 
2. Psichologas A1 263401 1 

       BUHALTERIJA 2 
3. Vyriausiasis buhalteris A2 121102 1 
4. Buhalteris B 241103 1 

        SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIUS 3 
5. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams A1 134104 2 
6. Sekretorius B 412001 1 

        PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS 32 
7. Vyr. socialinis darbuotojas   1 
8. Atvejo vadybininkas A2 263515 6 
9. Socialinis darbuotojas dirbantis su šeimomis A2 263506 6 
10. Socialinis darbuotojas A2 263506 2 
11. Pagalbos tarnybos vadovas A2 134302 1 
12. Lankomos priežiūros darbuotojas C 341206 14 
13.  Asmeninis asistentas C 341207 2 
         NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRAS 3 
14. Socialinis darbuotojas  A2 263506 1 
15. Užimtumo specialistas C 242303 1 
16. Valytojas D 911209 0,5 
17. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 341205 0,5 
         GLOBOS CENTRAS 3 

18. 
Socialinis darbuotojas atliekantis globos centro 
koordinatoriaus funkcijas 

A2 263514 
1 

19. Socialinis darbuotojas (GIMK) A2 263506 2 
        NAKVYNĖS NAMAI 8 
20. Nakvynės namų vadovas A2 134302 1 
21. Socialinis darbuotojas A2 263506 1 
22. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 341205 6 
         VAIKO GLOBOS SKYRIUS 23,85 
23. Socialinis darbuotojas A2 263506 7,5 
24. Socialinio darbuotojo padėjėjas C 341205 12 
25. Užimtumo specialistas B 242303 0,6 
26. Specialusis pedagogas  235201 0,5 
27. Bendrosios praktikos slaugytojas B 222107 1 
28. Dietistas B 2265 0,25 
29. Virėjas C 341205 2 
        BENDRASIS SKYRIUS 10,75 
30. Projektų vadovas B   242210 0,5 
31. Personalo specialistas B   242305 1 
32. Ūkio dalies specialistas B 515101 0,75 
33. Viešųjų pirkimų specialistas B 3323 1 
34. Sandėlininkas B   432107 1 
35. Vairuotojas C 832207 2 
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1 lentelė. Tauragės šeimos gerovės centro pareigybių sąrašas. 

 

Tauragės šeimos gerovės centro darbuotojų išsilavinimas. Centro darbuotojai turi reikiamą 

kvalifikaciją, įgytą nemažą darbo patirtį, nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudami mokymuose, 

seminaruose. 

 

 

1 pav. Tauragės šeimos gerovės centro darbuotojų išsilavinimas 

 

                                    TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO VEIKLA 

Tauragės šeimos gerovės centro struktūrą sudaro: Vaiko globos skyrius, Paramos šeimai 

skyrius, Neįgaliųjų dienos centras, Globos centras, Krizių centras, Nakvynės namai. 

 VAIKO GLOBOS SKYRIUS 

Vadovaujantis  LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 

A1-92 „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos reikalavimų, 

socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei 

socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“, darbuotojai nuolat kelia  kvalifikaciją 

įvairiuose mokymuose ir seminaruose. Kiekvienas socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo 

36. Darbininkas D 962201 1 
37. Pastatų prižiūrėtojas D 931216 1 
38. Valytojas D 911209 1,5 
39. Kiemsargis D 961303 1 

Viso:   87,6 
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padėjėjas per metus skyrė vidutiniškai (~16-18 akademinių valandų) kvalifikacijos tobulinimui. 

Dalyvauta seminaruose: ,,Kaip atpažinti savižudybės pavojų“, „Vaikų emocijų valdymas“, „Pagalbos 

galimybės bendruomeniniuose vaikų globos namuose smurtą patyrusiam vaikui“ ir kt. 

Vaikų kaitos duomenys. Per 2020 m. Tauragės šeimos gerovės centre vidutiniškai gyveno 18 

globotinių. Per metus atvyko 3vaikai, išvyko – 2 vaikai (2 pav.). 
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Atvyko 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Išvyko 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2 lentelė. Į Tauragės šeimos gerovės centrą atvykę/išvykę vaikai per 2020 m. 

 

 

2 pav. Globotinių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. 

 

Per 2020 metus Tauragės šeimos gerovės centre vidutiniškai gyveno daugiau berniukų (13), 

nei mergaičių (5). Daugiau nei pusė globojamų vaikų 7-14 metų amžiaus (2 pav.). 2020 metais 2 

globotiniai grąžinti į šeimas (2 lentelė).  

Apgyvendinimas, būstas. Tauragės šeimos gerovės centre vaikai  apgyvendinami šeimynų 

principu. Vadovaujantis socialinės globos normomis, šeimos nariai (broliai ir seserys) apgyvendinami 

neišskiriant kartu vienoje šeimynoje. Atsižvelgiant į geriausius vaikų interesus, vaikai gali būti 
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apgyvendinti atskirai nuo brolių ir seserų. Šeimynose remiantis vidutinės šeimos modelio sąlygomis 

gyvena vidutiniškai po 8 įvairaus amžiaus vaikus. Vaikai gyvena patalpose, atitinkančiose teisės aktų 

nustatytus higienos reikalavimus ir užtikrinančiose sąlygas vaikams gyventi, ugdytis, leisti laisvalaikį ir 

kt. Patalpos aprūpintos visais reikalingais baldais ir inventoriumi. Vaiko gyvenamosios patalpos 

artimos šeimos namų aplinkai. Kiekvienas vaikas gyvena dviviečiame arba triviečiame kambaryje, 

atsižvelgiant į lytį, amžių ir individualius poreikius. Kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui sudarytos 

sąlygos – yra rašomasis stalas, tinkamas apšvietimas ruošti pamokas, kiekvienas globotinis turi 

individualią erdvę, savo spintą ar spintelę, kur laikomi asmeniniai daiktai, sudaryta galimybė 

individualizuoti savo gyvenamąją aplinką, atsižvelgiant į globotinio pomėgius ir interesus. Vaikai 

naudojasi privatumą užtikrinančiomis patalpomis, sudarančiomis galimybes pakviesti artimuosius 

(tėvus, globėjus, rūpintojus), giminaičius ar draugus, jei tai neprieštarauja vaiko interesams. Globotiniai 

turi galimybę praustis ir maudytis, išsiskalbti drabužius, juos išsilyginti, galimybę pasigaminti maistą 

virtuvėlėje. 

Maitinimas. Tauragės šeimos gerovės centro globotiniai yra maitinami 4 kartus per dieną. 

Vaiko maitinimui, atsižvelgiant į amžiaus grupes, skiriama nuo 2,65 Eur iki 3,09 Eur  per dieną. Taip 

pat mokyklinio amžiaus vaikams yra sudaryta galimybė valgyti priešpiečius mokykloje – tam skirta  

0,58 Eur per dieną. Kiekvieno vaiko gimtadieniui, įvairioms šventėms šeimynose ar išvykoms skiriama 

maisto produktų, perkamos proginės dovanėlės, vaišės. Savaitgaliais ir švenčių dienomis vaikai 

gaminasi maistą savarankiškai. Nuo 2020 metų balandžio mėnesio kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį 

renkami Labdaros ir paramos fondo „Maisto Banko“ produktai iš prekybos centrų UAB Palink  

prekybos tinklo IKI ir UAB LIDL Lietuva.   

Aprūpinimas drabužiais ir avalyne. Kiekvienam vaikui, įvertinus individualius poreikius, 

asmeninius pageidavimus, kiekvieno sezono metu yra perkami sezoniniai rūbai ir avalynė. Vaikas turi 

galimybę dalyvauti pirkimo procese, išsirinkti jam patinkantį rūbą ar batus. Per 2020 metus įsigyta už  

prekių nupirkta už 1542 Eur. 

Medicininė priežiūra. Įstaigos medicinos kabinetas nuo 2006 m. lapkričio 7 d. turi „Įstaigos 

asmens priežiūros licenciją“ Nr. 3042, išduotą Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 

tarnybos prie SAM. Globotiniams teikiamos medicininės paslaugos, užtikrinančios tinkamą vaikų 

sveikatos priežiūrą. Įstaigoje dirba licenciją turinti bendrosios praktikos slaugytoja. Per 2020 metus 

Tauragės  šeimos gerovės centre užregistruota 10 somatinių susirgimų ir 2  Covid-19 atvejai. 

Globotiniai pagal poreikį yra konsultuojami, gydomi įvairiose šalies medicinos įstaigose: Tauragės 

ligoninės chirurgijos skyriuje, Klaipėdos ligoninės traumatologijos skyriuje, Vilniaus Santaros klinikų 
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neurologijos centre. Globotiniams turintiems regos sutrikimų nupirkta 6 vnt. akinių. Atlikta profilaktinė 

patikra 18 vaikų, pažymos elektronine forma persiunčiamos į mokymo įstaigas. Patikrinus vaikų 

sveikatą, nustatyti nukrypimai nuo normos: 

 Psichikos sutrikimai - 1 

 Elgesio ir emocijų sutrikimai – 3 

 Širdies sutrikimai – 4 

 Regos sutrikimai – 8 

 Šlapimo nelaikymas – 1 

 Astma – 2 

 Epilepsija – 1 

 Mikčiojimas – 1 

 Gastritas – 1 

 Kalbos sutrikimas – 1 

 Raidos sutrikimas - 1 

   Įstaigos bendrosios praktikos slaugytoja organizuoja vaikų konsultacijas, palydi vaikus į 

medicinos įstaigas. Globotiniai, vadovaujantis gydytojo nurodymais, aprūpinami vitaminais bei kitais 

medikamentais.  

Ugdymo organizavimas. Įstaigoje nuolat teikiama specialioji pedagoginė pagalba Globos 

skyriaus vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, globotiniams padedama atlikti namų 

darbus. 2020 metais įstaigoje 6 vaikai mokėsi pagal specialiąją ugdymosi programą.  

2020 m. gruodžio 31 d. Tauragės šeimos gerovės centre gyveno 18 globotinių, lankančių 

Tauragės ugdymo įstaigas: Tauragės M. Mažvydo progimnaziją lanko 9 vaikai, Tauragės Jovarų 

pagrindinę mokyklą – 1 vaikas, Tauragės Žalgirių gimnaziją – 1 vaikas, vaikų lopšelį-darželį 

„Ąžuoliukas“ lanko 1vaikas, Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centrą 1 vaikas, Tauragės 

profesinio rengimo centrą 5 vaikai. 

Pasibaigus kiekvienam trimestrui/pusmečiui aptariami vaikų mokymosi pasiekimai bei 

rezultatai, 3 vaikai, pasiekę geriausių mokymosi rezultatų, apdovanojami piniginėmis stipendijomis. 

Mokymosi motyvacijos skatinimui naudojama „Pozityvaus elgesio palaikymo sistema“ ir „ClassDojo 

skatinimo sistema“.  
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                                                  GLOBOS CENTRAS 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Tauragės šeimos gerovės centrui pavesta 

vykdyti Globos centro funkcijas nuo 2018 m. vasario 21 d.  vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28. „Dėl Globos centro 

veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros“. 

Globos centro personalas. Globos centro personalą sudaro: socialinis darbuotojas atliekantis 

globos centro koordinatoriaus funkcijas (1 pareigybė), atestuoti GIMK socialiniai darbuotojai  

(2 pareigybės). 

Globos centro funkcijos. Globos centras teikia ir (ar) organizuoja pagalbą budintiems 

globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos 

dalyviams. Globos centras organizuoja įtėvių atranką,  vykdo konsultavimo ir mokymo, tarpininkavimo 

paslaugas, budinčių globotojų, globėjų giminaičių, globėjų nesusijusiais giminystės ryšiais veiklos 

kokybės vertinimą, organizuoja laikino atokvėpio paslaugą ir kitą pagalbą. 

Globos centro veikla. Globos centro specialistai  koordinavo 61 vaikų globos atvejį per 2020 

metus, 20 globėjų, nesusijusių artimais giminystės ryšiais globojo 26 vaikus, 20 globėjų artimųjų 

giminaičių globojo 21 vaiką (3 pav.), 5 budintys globotojai  globojo 14 vaikų. Per 2020 metus 6 vaikai 

tapo pilnamečiais, 1 vaikas grįžo pas tėvus į biologinę šeimą, 1 vaikas perėjo į nuolatinę globą globos 

namuose. 

 

 

3 pav. Šeimose globojami vaikai. 
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Globos koordinatorius globojamiems vaikams informavimo, konsultavimo, organizavimo, 

tarpininkavimo ir kitų paslaugų suteikė iš viso 231 kartą, iš jų - 150 budinčių globotojų šeimoje 

gyvenantiems vaikams, 39 artimais giminystės ryšiais nesusijusių globėjų šeimose gyvenantiems 

vaikams, 13 artimųjų giminaičių šeimoje gyvenantiems vaikams, 29 šeimynoje gyvenantiems vaikams. 

Šios paslaugos buvo teikiamos ir globėjams: budintiems globotojams – 460 kartų, globėjams, 

globojantiems artimais giminystės ryšiais nesusijusius vaikus – 514 kartų, globėjams artimiesiems 

giminaičiams – 238 kartus, šeimynos dalyviams - 16 kartų. 

 

4 pav. Globos centro koordinatoriaus paslaugos 

Per 2020 metus psichologas suteikė 166 konsultacijas globojamiems vaikams, iš jų 86 

vaikams gyvenantiems budinčių globotojų šeimoje, 42 gyvenantiems globėjų, nesusijusių artimais 

giminystės ryšiais šeimoje, 29 gyvenantiems artimųjų giminaičių šeimoje, 9 gyvenantiems šeimynoje  

ir 70 konsultacijų globėjams, iš jų - 44 konsultacijos budintiems globotojams, 11 globėjams, 12 

artimiems giminaičiams, 14 konsultacijų globėjų šeimos nariams, 3 šeimynos nariams (5 pav.) 
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5 pav. Psichologo paslaugos 

Per 2020 metus pagrindiniuose globėjų/įtėvių (GIMK) mokymuose dalyvavo 8 asmenys. 

Specializuotuose GIMK mokymuose vyko 6 užsiėmimai nuotoliniu būdu, juose dalyvavo 3 asmenys 

esami budintys globotojai, tęstiniuose GIMK mokymuose dalyvavo 9 asmenys 2 užsiėmimuose. 

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, pagrindinių mokymų laukia 8 pareiškėjai norintys tapti 

globėjais/įtėviais – 4 šeimos.  

Per 2020 metus 9 vaikams buvo surasti nuolatiniai globėjai, 1 mergaitė apgyvendinta 

Skalvijos bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 2020 m. gruodžio  31 d. Globos centre veiklą 

vykdė 4 budintys globotojai. 

2020 metų birželio 29 – liepos 4 dienomis, globos centro darbuotojai organizavo Globėjo 

dienos minėjimą, vyko Atvirų durų diena.  

2020 metais toliau tęsiamas 2019 m. sausio mėn. pradėtas vykdyti projektas „Įgyvendinant 

vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtra“. Projekto tikslas – teikti psichologines, socialines ir kt. konsultacijas globėjams, 

globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynoms ir jų vaikams. 

Projekto lėšomis finansuojamos psichologo paslaugos bei dalinis darbo užmokestis socialiniam 

darbuotojui, atliekančiam globos centro koordinatoriaus funkcijas (0,75 pareigybės). Projekto  

įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki  2022 m. gruodžio 31 d. 

 

NAKVYNĖS NAMAI 

Pagrindinis socialinių paslaugų, teikiamų Nakvynės namuose tikslas - suteikti asmenims, 

neturintiems gyvenamosios vietos, laikiną nakvynę, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, bei kitas 

būtinąsias paslaugas, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į 

visuomenę. Asmenys į Nakvynės namus dažniausiai kreipėsi dėl benamystės, nedarbo, skurdo, 

piktnaudžiavimo alkoholiu bei narkotinėmis medžiagomis,  socialinių įgūdžių stokos, negebėjimo 

prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios ekonominės situacijos ir kitų veiksnių. 

Nakvynės namų personalas. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Nakvynės namuose dirbo  

vadovė, socialinė darbuotoja (atvykstanti pirmadieniais ir ketvirtadieniais), kuri teikia  reikiamas 

paslaugas nakvynės namų gyventojams, 5 socialinio darbuotojo padėjėjai. 
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Paslaugos. 2020 metais Nakvynės namuose apgyvendinimo paslauga buvo suteikta 38 

asmenims: 30 vyrų ir 8 moterims. Laikino apnakvindinimo paslauga iki 7 parų suteikta 6 asmenims: 3 

vyrams ir 3 moterims. 

2020 metais apgyvendinimo paslauga labiausiai buvo reikalinga senatvės pensinio amžiaus ir 

neįgaliems asmenims (22 asmenys) ir asmenims grįžusiems iš įkalinimo vietos (6 asmenys). 

Per 2020 metus apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugos nutrauktos 22 asmenims: 
 

  5 asmenims, pažeidus vidaus tvarkos taisykles; 

  2 asmenims, pasišalinus ir negrįžus; 

  4 asmenims mirus; 

 12 asmenų, išvykus: į Lauksargių globos namus – 1, į Jotainių globos namus – 1, į 

Blinstrubiškių globos namus – 2, į Pagramančio socialinės globos namus – 4, į apsaugotą būstą pagal 

projektą ,,Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ – 2,  socialinį būstą – 1, į šeimą 

grįžo – 3, į įkalinimo įstaigą – 2. 

Socialinė darbuotoja ir socialinių darbuotojų padėjėjai, dirbdami individualų darbą su 

asmenimis, kuriems suteikta apgyvendinimo Nakvynės namuose paslauga, teikia ir tarpininkavimo 

paslaugas, užsiregistruojant Užimtumo tarnyboje, dėl socialinio būsto gavimo, Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnyboje, padeda sutvarkyti reikiamus dokumentus dėl neįgalumo  pratęsimo,  

dėl senatvės pensijos paskyrimo, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar kt. 

Sociokultūrinės paslaugos. Gyventojai aktyviai naudojasi ir sociokultūrinėmis paslaugomis: 

išvykomis, renginiais vykstančiais padalinyje.  

            Sveikatos priežiūra. Gyventojams matuojama temperatūra, kraujo spaudimas, sergantys 

aprūpinami medikamentais, vykdoma medikamentų vartojimo priežiūra bei kontrolė. Vykdoma ŽIV, 

TBC, pedikuliozės profilaktika ir kontrolė. Visus metus paslaugų gavėjams buvo vykdoma prevencinės 

patikros dėl COVID-19. Bendradarbiaujama su įstaigos bendrosios praktikos slaugytoja, sprendžiant 

gyventojų sveikatos problemas, esant poreikiui gyventojai hospitalizuojami bei organizuojami tyrimai 

sveikatos priežiūros įstaigose. Gyventojai vežami į Tauragės apskrities ligoninę, Švėkšnos psichiatrijos 

ligoninę, Skaudvilės slaugos ligoninę, Klaipėdos jūrininkų ligoninę, Klaipėdos priklausomybių ligų 

centrą. 

Nakvynės namai glaudžiai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis Tauragės 

maltiečiais, Lietuvos Caritu, Maisto banku, reabilitacijos centrais, Tauragės rajono savivaldybės  
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bendruomenėmis. Iš Labdaros ir paramos fondo „Maisto Bankas“ kiekvieną ketvirtadienį iš paskirtų 

UAB Palink IKI tinklo parduotuvių Tauragėje, įstaigos transportu parvežama maisto. 

 

NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRAS 

Įgyvendinus projektą  „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės 

rajono savivaldybėje“ 2020 m. rugpjūčio mėnesį  veiklą pradėjo Tauragės šeimos gerovės centro 

Neįgaliųjų dienos centras.  Centre teikiamos specialiosios socialinės priežiūros paslaugos:  socialinių 

įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, informavimas,  konsultavimas, psichologinis 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas, darbo įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, sportinės veiklos organizavimas ir 

kitos paslaugos. 

Neįgaliųjų dienos centro personalas: 1 užimtumo specialistė, 0,5 etato socialinė darbuotoja, 

0,5 etato socialinio darbuotojo padėjėja, 0,5 etato valytoja. Per 2020 m. Neįgaliųjų dienos centre 43 

asmenims su negalia suteiktos  968 įvairios dienos užimtumo paslaugos, 8 neįgalūs asmenys ir  

Tauragės ratukų sąjungos nariai  iš viso 75 kartus pasinaudojo sporto sale.  

Neįgaliųjų dienos centro bendruomenė dalyvavo ir įvairiose akcijose, konkursuose. Palangos 

miesto socialinių paslaugų centro organizuotame piešinių  konkurse "Įžiebk Kalėdų šilumą" išsiuntė du 

darbus, kurie buvo labai gerai įvertinti, užimta 2 vieta. Taip pat 2020 m. pasirašyta partnerystės sutartis 

su MB „Pirmas blynas“. 

2020 m. gruodžio mėnesį  Neįgaliųjų dienos centre suorganizuota Kalėdinė mugė, kuri 

apjungė Tauragės miesto neįgaliuosius ir jų organizacijas.  

Neįgaliesiems pritaikytose patalpose savo veiklą vykdė ir Tauragės rajono savivaldybės 

nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos: Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacija, 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas, Tauragės sergančių sąnarių 

ligomis bendrija Žingsnis ir Tauragės ratukų sąjunga.  

Neįgaliųjų dienos centre savanoriauja 4 savanoriai. Vyksta ir tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. Šiemet įvyko  bendras renginys su Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės 

padalinio neįgaliu jaunimu.  

2020 m. spalio mėnesį Neįgaliųjų dienos centre lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Gitanas Nausėda, buvo aptartos centre  teikiamos paslaugos, įvyko susitikimas su Neįgaliųjų dienos 

centro lankytojais ir darbuotojais, neįgaliųjų NVO organizacijų atstovais. 
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2020 metų pabaigoje įsigyta įvairios įrangos sveikatinimui,  rankų ir kojų treniruoklis Smart 

Touch, ekranu valdoma treniruoklių sistema. Šių priemonių dėka neįgalieji, sėdintys rateliuose, turės 

galimybę mankštinti visas raumenų grupes. Sporto reikmenys įsigyti atsižvelgiant į neįgaliųjų 

poreikius.  

2021 metais ir toliau planuojama į darbinio užimtumo veiklas įtraukti kuo įvairesnes  

technikas (įsigytos priemonės dekupažo, polimerinio molio gaminių gamybai, nupirktos vilnos 

dekoravimo priemonės, leisiančios kurti įdomesnius ir įvairesnius gaminius iš vilnos). 

                      BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 

Informavimas, konsultavimas, atstovavimas ir tarpininkavimas. Socialinių paslaugų 

teikimas ir socialinio darbo veikla, teikiama siekiant užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir 

operatyvumą. Informavimo ir konsultavimo paslaugų spektras yra labai platus – gyventojai kreipiasi 

dėl informacijos apie socialines paslaugas, jų organizavimą ir teikimą, dėl  įsiskolinimų už būstą, dėl 

teisinių problemų, gyvenamosios vietos deklaravimo, paramos maisto produktais, taip pat kreipiasi dėl 

socialinės globos paslaugų, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų,  labdaros drabužiais, paramos 

daiktais, maistu ir transporto paslaugų, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir pan. 

Siekiant padėti išspręsti asmeniui iškilusias problemas, teikiamos tęstinės konsultacijos, 

ieškoma būdų kaip padėti šeimai įveikti iškilusius sunkumus, įgalinti asmenis savarankiškai spręsti 

problemas. 

Socialiniai darbuotojai atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugas asmenims dažniausiai suteikė 

bendraudami tiesiogiai ar bendradarbiaudami su jų atstovais, lydėdami asmenis į įvairias įstaigas: 

sveikatos priežiūros įstaigas, socialinės globos įstaigas, Užimtumo tarnybą, Valstybinę socialinio 

draudimo fondo valdybą, švietimo įstaigas, policiją, seniūnijas, komunalines paslaugas teikiančias 

įstaigas  ir kt. 

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos, sprendžiant asmenų (šeimų) klausimus 

dėl techninės pagalbos priemonių skyrimo, ūkines ir buitines problemas, organizuojant remonto ir ūkio 

darbus, teikiant pagalbą užregistruojant pas įvairių sričių asmens sveikatos priežiūros specialistus, 

organizuojant ambulatorinio, stacionarinio, reabilitacinio gydymo paslaugas ar vienišų asmenų 

nuvykimą apsigyventi į globos institucijas.  

Psichologinis konsultavimas. Tauragės šeimos gerovės centre psichologinės konsultavimo 

paslaugos  teikiamos įvairių paslaugų gavėjų grupėms, paslaugos teikiamos padaliniuose ir paslaugų 
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gavėjo namuose. 2020 metais suteiktos 264 psichologinės konsultacijos, 8 - grupinės konsultacijos – 

šeimoms, patyrusioms socialinę riziką. Nauja tai, jog psichologinės konsultacijos pagal gyventojų 

poreikius pradėtos teikti ir  lankomos priežiūros klientų namuose, šiais metais suteiktos 5 psichologinės 

konsultacijos. Vaikų globos skyriaus vaikams suteiktos 44 individualios psichologo konsultacijos, 

Neįgaliųjų dienos centro klientams  suteikta 12 individualių psichologo konsultacijų. Per 2020 metus 

43 kartus apsilankyta socialinę riziką patiriančių šeimų namuose kartu su  šeimos socialine darbuotoja.  

Ir surengta  13 grupinių užsiėmimų (4-6 asmenys) Tauragės šeimos gerovės centro lankomų šeimų 

moterims, užsiėmimai vyko kiekvieną antradienį (ne pandemijos laikotarpiu), iš viso juose dalyvavo 54 

moterys iš socialinių darbuotojų stebimų šeimų,  susitikimų metų buvo  mokomasi kartu spręsti 

iškylančias problemas šeimoje,  kaip pagerinti bendravimą su vaikais, kaip geriau pažinti save ir kt.) 

Asmens higienos ir priežiūros organizavimas. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos, 

išduodant pirties talonus, teikiamos nepasiturintiems tauragiškiams, gyvenantiems būstuose be 

patogumų arba neturintiems gyvenamosios vietos, siekiant užtikrinti minimalių asmeninės higienos 

poreikių tenkinimą. Asmeniui arba vienam šeimos nariui asmens higienos ir priežiūros paslauga 

teikiama 2 kartus per mėnesį, dušo paslaugos teikiamos Tauragės Šv. Trejybės parapijos namų 

patalpose. Per 2020 metus pasinaudoti dušo paslaugomis buvo išduoti 2007 talonai, iš jų 315 asmenų 

išduoti 20 proc. mokami talonai, 41 - išduoti 40 proc. mokami talonai, o 9 išduoti -  100 proc. mokami 

talonai ir 1628 išduoti nemokami talonai.  

Aprūpinimas būtinaisiais drabužiais, avalyne, baldais. Į Tauragės šeimos gerovės centrą 

kreipėsi ypatingai daug geranoriškų piliečių, organizacijų, kurie norėjo prisidėti prie Tauragės rajono 

gyventojų gerovės. Pastebėta, kad kiekvienais metais vis daugiau Tauragės gyventojų įsitraukia į 

labdaringą veiklą. Tauragės privačios įmonės UAB „GBY“ darbuotojai padovanojo Vaiko globos 

skyriui 3 televizorius, kunigė Walla iš Švedijos, kiekvienam globotiniui padovanojo po Kalėdinę 

dovaną,  UAB „Vilanus“ suteikė vaikams galimybę parduotuvėje patiems išsirinkti sau patinkančias 

dovanas, Vokiečių bičiulių draugija nepasiturinčioms šeimoms padovanojo dviračių, Norvegijoje 

gyvenantys lietuviai padovanojo kompiuterių, planšetinių kompiuterių, rūbų, vežimėlių, Lietuvoje 

žinoma firma padovanojo mergaitėms asmens higienos priemonių, Tauragės verslininkai  Vilius ir 

Kęstutis padovanojo kalėdinių eglučių socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams. Nakvynės namų 

gyventojams Tauragės verslininkai (nenorėję viešintis)  dovanojo kalėdines vaišes.  

Maitinimo organizavimas. Tauragės šeimos gerovės centras bendradarbiauja su labdaros ir 

paramos fondu „Maisto bankas“. Pagal sudarytas sutartis, maisto produktai iš prekybos centrų  

paimami penkis kartus per savaitę  iš prekybos centrų UAB Palink IKI prekybos tinklo  ir UAB LIDL 
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Lietuva. Produktai išdalinami  Tauragės  šeimos gerovės centro  nepasiturintiems socialinių paslaugų 

gavėjams. Per 2020 metus surinkta maisto produktų 35245,74 kg,  parama maisto produktais išdalinta 

6166 asmenims, paramos vertė įvertinta 58 976,35 eurais.  

Tauragės šeimos gerovės centras priima prašymus dėl paramos maisto produktais iš Europos 

pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, vertina jų pajamas ir nustato teisę į tokio pobūdžio 

paramą, teikia informaciją Tauragės savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, suveda 

informaciją į SPIS programą bei sudarinėja sąrašus maisto produktų dalinimui teikiant pagalbą iš 

intervencinių labdaros ir paramos fondą ,‚Maisto banko“ atsargų (3 lentelė). 

 

Metai Priimtų prašymų skaičius Paramą gavusių asmenų skaičius 

2020 953 1425 

2 lentelė. Parama maisto produktais.  

 

Dalyvaujama kasmetinėse organizuojamose labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ 

akcijose. Pavasarinė „Maisto banko“ akcija neįvyko dėl Covid 19 pandemijos, rudeninėje  „Maisto 

banko“ akcijoje dalyvauta ir surinkta 676,861 kg maisto produktų. Maisto akcijos vertė įvertinta 

1200,59 Eur. išdalinta parama 110 asmenų, parama dalinama maisto paketais atsižvelgiama į asmenų ar 

šeimos sunkią materialinę padėtį, Nakvynės namų gyventojams, maisto gamybai Vaiko globos 

skyriuje. 

Transporto paslauga. Specialiojo transporto paslauga organizuojama Tauragės rajono 

gyventojams, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir/ar dėl nepakankamų 

pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto paslaugos teikiamos vykti į 

sveikatos priežiūros įstaigas, stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas, techninės pagalbos 

priemonių parvežimui bei pasiėmimui. 

Tauragės šeimos gerovės centras 2020 metais specialiojo transporto paslaugą suteikė 73 

Tauragės rajono gyventojams. Iš jų 33 asmenims transporto paslaugos suteiktos vykti už Tauragės 

rajono ribų, 40 asmenų transporto paslauga naudojosi Tauragės miesto ribose, nemokamai. Iš 33 

vykusių už Tauragės rajono ribų už paslaugas mokėjo: 11 asmenų 20 proc. kainos,  6 – asmenys 40 

proc. 16 asmenų transporto paslauga buvo suteikta nemokamai.  Iš 73 transporto paslaugos gavėjų 6 

asmenims  teiktos nuolatinės transporto paslaugos vykti į hemodializės procedūras, 4 asmenims iš jų 3 

kartus savaitėje, 2  asmenims du kartus savaitėje. Nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio Tauragės šeimos 

gerovės centro Neįgaliųjų dienos centrui pradėjus veiklą, lankytojams pradėta teikti pavėžėjimo į/iš 
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centro paslauga. Šia paslauga naudojosi 6 asmenys su fizine negalia. Per 2020 metus transporto 

paslauga Neįgaliųjų dienos centro lankytojams suteikta 154 kartus. 

                   Aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis. Tauragės šeimos gerovės 

centras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 

19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių 

priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ vykdo neįgaliųjų aprūpinimą 

techninėmis pagalbos priemonėmis Tauragės rajone. Tauragės šeimos gerovės centras Tauragės rajono 

gyventojams išduoda šias techninės pagalbos priemones: neįgaliųjų vežimėlius, viena ranka valdomas 

vaikščiojimo priemones (lazdeles, alkūninius ramentus, pažastinius ramentus), abiem rankomis 

valdomas vaikščiojimo priemones (vaikščiojimo rėmus, vaikštynes su ratukais, vaikštynes su staliuku), 

vaikščiojimo priemonių priedus (vasarinius ir žieminius atgalius), tualeto reikmenis (naktipuodžio 

kėdutes su ar be ratukų, paaukštintas tualeto sėdynes), maudymosi vonioje ir duše priemones (vonios ir 

dušo kėdes), lovos staliukus, rankomis ar automatiškai reguliuojamas lovas, čiužinius ir pasėstus 

praguloms išvengti.  

2020 metais dėl techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių kreipėsi 82 asmenys, visi pateikti 

prašymai buvo patenkinti. Sudaryta 81 asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis 

(trumpalaikiu materialiuoju turtu) sutartis  ir 12 asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis 

(ilgalaikiu  materialiuoju turtu) sutarčių,  išduotos 93 techninės pagalbos priemonės. Įstaiga teikdama 

aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis paslaugą pagal poreikį teikia transporto paslaugą, pristato 

techninės pagalbos priemones neįgaliesiems. 

 2020 metais buvo grąžintos 37 techninės pagalbos priemonės. 

Asmeninio asistento paslauga. Vykdant projektą „Tauragės rajono savivaldybės 

bendruomeniniai šeimos namai“, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės  

Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, 

patvirtintu,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu 

Nr. A1-364 „Dėl 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr.08.4.1.-ESFA-V-416 

„Kompleksinės paslaugos šeimai“ projekto finansavimo sąlygų patvirtinimo“, nuo 2020 m. sausio 1 d. 

Tauragės šeimos gerovės centras  pradėjo teikti asmeninio asistento paslaugą. 

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) 

individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą, septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti 
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įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, 

mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka). 

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų kuriems LR Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo arba darbingumo lygis, kuris 

visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai 

tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. 

Asmenio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti 

jam individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam 

gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleisti izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo 

savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime. 

2020 metais Tauragės šeimos gerovės centre asmeninio asistento paslaugą teikė 2 asmeninės 

asistentės, sudarytos 5 asmeninio asistento paslaugų teikimo sutartys, paslauga buvo teikiama 5 

asmenims.  Suteikta 3242 valandų asmeninio asistento pagalbos.  

Planuojama 2021 m. asmeninio asistento paslaugą suteikti dar 5 asmenims, sudaryti darbo 

sutartį su dar vienu asmeniniu asistentu. 

Sociokultūrinės paslaugos. Sociokultūrinės paslaugos – tai laisvalaikio organizavimo 

paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę 

atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio 

socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Efektyvinant darbą su socialinės rizikos 

asmenimis, 2020 metais Tauragės Nakvynės namų paslaugų gavėjams buvo organizuojami  renginiai: 

popietės Neįgaliųjų dienos centre,  išvyka ,,Prisiminus išėjusius“, teminis renginys „Spalvinga rudens 

šventė“, Kalėdinis renginys. Vasarą buvo surengtas renginys socialinių darbuotojų stebimų šeimų 

vaikams  skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.  

Vaiko globos skyriaus vaikų dalyvavimas įvairiose veiklose 2020 metais vyko aktyviai. Vaikai 

dalyvavo  Kalbų centro Europiečių klubo programoje, kurios tikslas gerinti vaikų socializaciją ir 

skatinti jų bendravimą, mokantis apie  Europos valstybes ir Europos Sąjungą, 9 vaikai dalyvavo 

Krikščioniškoje Batakių vaikų ir jaunimo stovykloje, organizuotas edukacinis renginys „Rinkis saugią 

vasarą“, prevencinis renginys „Tabako ir psichotropinių medžiagų žala jaunam organizmui“, 

organizuota išvyka į Vilniaus vandens parką  Signataro E. Bičkausko Lietuvos vaikų globos namų 12-

ojo kartingų turnyro nugalėtojams, dalyvauta socialiniame projekte VŠĮ „Saugi pradžia“ Kalėdinės 

vaikų svajonės, vaikai  noriai vyksta savanoriauti į gyvūnų prieglaudą.  
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Bendrosios socialinės paslaugos. Kitos bendrosios paslaugos – tai paslaugos, 

organizuojamos, atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų poreikius. Tauragės šeimos gerovės centras 

teikia: aplinkos tvarkymo, malkų pjovimo, malkų sukapojimo ir malkų sunešimo bei sukrovimo 

paslaugas.  

2020 metais bendrųjų paslaugų suteikta 54 asmenims. Supjauta 21 kub. m. malkų, sunešta ir 

sukrauta 31 kub. m. malkų, sunešta 10 tonos briketų, granulių, sukapota 46.8 kub. m. malkų, aplinka 

sutvarkyta  3 asmenims. 

  SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 
 

Pagalbos į namus paslaugos. Pagalbos į namus paslaugos tai - paslaugos, padedančios 

asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Šios paslaugos gavėjai: suaugę 

asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, 

kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).   Dirba 14 

lankomosios priežiūros darbuotojų. 

Tauragės šeimos gerovės centras 2020 metais pagalbos į namus paslaugas suteikė 112 asmenų  

Tauragės mieste, iš jų: 58 senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių 

lygis, 9 nedarbingiems asmenims, 45 senatvės pensinio amžiaus (6 pav.). 

 

6 pav. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius pagal amžių 

Už pagalbos į namus paslaugas mokėjo 106 paslaugų gavėjai. 
 

Pagalbos į namus paslaugų gavėjams suteikta 8720 kartų ir 17741 valandų. ( neįskaitant 

bendravimo, tarpininkavimo, konsultavimo, atstovavimo paslaugų) (4 lentelė). Pradėtos teikti pagalbos 

į namus paslaugų gavėjams, psichosocialinės paslaugos.  
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4 lentelė. Pagalbos į namus paslaugos. 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti 

savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas 

funkcijas. Tauragės šeimos gerovės centre dirba 6 socialiniai darbuotojai su socialinę riziką 

patiriančiomis šeimomis, darbuotojams vidutiniškai tenka iki 14 Tauragės miesto šeimų. Dažniausiai 

šeimoje vyraujančios problemos: piktnaudžiavimas alkoholiu, vaikų nepriežiūra ir apleistumas, 

mokyklos nelankymas, gaunamų socialinių išmokų panaudojimas ne pagal paskirtį, nedarbas, 

įsiskolinimai už būstą, taip pat konfliktai ir fizinis bei psichologinis smurtas šeimoje. Šiose  šeimose  

gyvena 189 vaikai.  Per 2020 metus šeimose lankytasi 1253 kartus, labdaros ir paramos fondo ,,Maisto 

bankas" parama maistu suteikta 734 kartus. 

Įstaigoje dirba 6 atvejo vadybininkai, vidutiniškai darbuotojams tenka 25-30 Tauragės rajono 

savivaldybės šeimų.  Per 2020 metus atvejo vadyba vykdyta 294 šeimoms,  atvejo vadyba užbaigta 126 

šeimoms dėl įvairių priežasčių: esant teigiamiems pokyčiams, kai šeimos pajėgios pačios savarankiškai 

užtikrinti vaiko teises ir interesus; šeimoms išvykus į kitą savivaldybę; kai šeimose nebeliko vaikų iki 

18 metų; ar neterminuotai apribojus tėvų valdžią ir vaikams nustačius nuplatinę globą (rūpybą). Per 

metus atvejo vadybos procesas pradėtas 86 naujoms šeimoms. 2020 m. gruodžio 31 dienai buvo 168 

aktyvūs atvejo vadybos atvejai. Iš jų Tauragės mieste – 69, Batakių  sen. – 7, Mažonų sen. – 15, 

Lauksargių sen. – 7, Žygaičių sen. – 14, Skaudvilės sen. – 19, Gaurės sen. – 11, Tauragės sen. 26. Per 

metus įvyko 608 atvejo vadybos posėdžiai. 

Tauragės šeimos gerovės centre 2020 metais pradėtos teikti naujos paslaugos: taikaus ginčų 

sprendimo - mediacijos paslauga, šia paslauga pasinaudojo 8 paslaugos gavėjai ir pradėti organizuoti 

tęstiniai motyvuojantys, elgesio keitimo  pokalbiai, kuriuose dalyvavo 5 paslaugos gavėjai. Tauragės 
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Kiekis kartais 5244 303 65 1435 323 1350   
Kiekis 

valandomis 
5244 303 130 2870 646 2700 4093 1755 
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šeimos gerovės centras toliau įgyvendina projekto  ,,Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai 

šeimos namai“ veiklas ir Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikia psichosocialinės pagalbos 

individualios konsultacijos, veda grupinius užsiėmimus (asmenybės augimo grupinius užsiėmimus, 

moterų grupinius užsiėmimus, paauglių grupinius užsiėmimus), teikia pozityvios tėvystės individualias 

konsultacijas ir  grupinius mokymus, organizuoja šeimų socialinių  įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines 

paslaugas (šeimos klubai, mandalų terapija). Per 2020 metus projekto ,,Tauragės bendruomeniniai 

šeimos namai“ įvairiose  veiklose dalyvavo  695 Tauragės rajono savivaldybės gyventojai. 

KITOS PASLAUGOS 

Socialinių paslaugų poreikių vertinimas. Siekiant socialinių paslaugų teikimo tikslingumo, 

vertinant ir nustatant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, siekiama išsiaiškinti, kokie yra 

asmens (šeimos) poreikiai ir kokios socialinės paslaugos yra reikalingos, kad šie poreikiai būtų 

patenkinti 2020 metais socialinių paslaugų poreikis buvo įvertintas 69 asmenims.  

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo 

vertinimas. Nuo 2016 metų asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus 

savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertina įstaigos specialistas. Per 2020 metus 

buvo įvertinti 157 asmenys ir pateiktos išvados Tauragės rajono savivaldybės administracijos  

Socialinės paramos skyriui. 

Įstaigos veikla pandemijos laikotarpiu.  Karantino laikotarpiu įstaigos darbuotojams šalia 

tiesioginių darbo funkcijų buvo paskirtos ir kitos funkcijos. Tauragės šeimos gerovės centrui buvo 

skirta 20 000 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų. Lėšos buvo skirtos izoliuojamų asmenų 

apgyvendinimo paslaugai reikalingoms priemonėms įsigyti bei socialinių paslaugų užtikrinimui 

pandemijos laikotarpiu. Nupirkta 200 vnt. komplektų (antklodžių, pagalvių, paklodžių, užvalkalų). 

Saviizoliacijos laikotarpiu panaudoti 58 vnt. patalynės komplektai. Patalynės skalbimui ir dezinfekcijai 

buvo sudaryta sutartis su Šiaulių skalbykla, buvo organizuojamos skalbimo ir dezinfekavimo 

paslaugos. Nupirkta  20 vnt. pripučiamų čiužinių. Nupirkti 2 šaldytuvai, 2 vnt. elektrinių viryklių, šias 

prekes  naudojo  saviizoliacijoje esantys  asmenys.  

Buvo nupirkta ir suformuota 200 vnt. maisto paketų, kuriuos sudarė maisto produktai bei 

higienos priemonės. Šiuos paketus galėjo gauti asmenys kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršijo 

275 Eur. Iš 200 vnt. paketų 84 vnt. išdalinti kaimiškosioms seniūnijoms, 116 vnt. išdalinti miesto 

gyventojams, atsiimant asmeniškai ar įstaigos darbuotojams pristatant į namus. 
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Už likusias lėšas buvo nupirkta (apsauginių vienkartinių kaukių, respiratorių, pirštinių, 

dezinfekcinio skysčio). Apsaugos priemonės išdalintos visoms Tauragės rajono savivaldybės 

seniūnijoms, nevyriausybinėms organizacijoms (Maltos ordino pagalbos tarnybai Tauragės  

Maltiečiams, Tauragės Caritui, bendruomenei Karšuva, Neįgaliųjų draugijai, Adakavo socialinių 

pasaugų namams).  

Pagal ekstremalių situacijų komisijos nurodymą, turėjome Nakvynės namų patalpas atlaisvinti, 

tai yra iškelti 28 gyventojus iš Nakvynės namų į tuo metu buvusio Socialinių paslaugų centro 

Neįgaliųjų dienos centro patalpas esančias Donelaičio g. 21 patalpas, o esančias Taurų dvare patalpas 

paruošti asmenų, sergančių   COVID -19  forma, gydymui.  

Karantino laikotarpiu Tauragės šeimos gerovės centras teikė socialinę ir psichologinę pagalbą 

telefonu. Karantino laikotarpiu priimti 52 skambučiai dėl įvairių socialinių klausimų (maisto ir asmens 

higienos paketų, socialinės paramos, maisto  davinių ir kt.), bei laikotarpiu nuo 2020-03-18 iki 2020-

06-18 (karantino nutraukimas) suteiktos 95 psichologinės konsultacijos. Balandžio ir gegužės 

mėnesiais mūsų įstaigai buvo pavesta dalinti Maisto davinius iš intervencinių atsargų labiausiai 

nepasiturintiems asmenims buvo išdalinta 1200 vnt. 

 
 FINANSINĖ ATASKAITA 

 
2020 metais gauta materialinė parama: maisto produktų  iš labdaros ir paramos fondo ,,Maisto 

bankas" už 58976,35Eur, medikamentų už 50 Eur, televizoriai 3 vnt. už 759 Eur, iš kitų šaltinių 

1373,3Eur, išmokėta pašalpų 58 928,17 Eur, surinkta pajamų už paslaugas 14 966,92 Eur. 

 

Finansavimo šaltinis Gautos lėšos 
(tūkst. Eur) 

Tauragės rajono savivaldybės biudžetas 1123,7 

Iš jų:  
Deleguota f-ja 
Valstybės lėšos soc. darbuotojams priedams dėl COVID situacijos 

 
168,7 
11,0 

Valstybės VTAIT prie SADM ES projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 ,,Vaikų gerovės ir 
saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo 
plėtra" 

18,1 

LR aplinkos ministerijos projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) Tauragės raj. 
savivaldybėje  
Valstybės lėšos 44,7 Eur 
Savivaldybės 18,3 Eur. 

63,0 

Tauragės raj. savivaldybės administracija ES projektas „Tauragės bendruomeniniai šeimos namai“ 23,8 

Valstybės tikslinės dotacijos (globos/rūpybos išmoka) 26,9 

Tauragės raj. savivaldybės administracija, savivaldybės lėšos budintiems globėjams 74,3 

 



22 
 
 
Tauragės raj. savivaldybės administracija, globos/rūpybos išmoka budintiems globėjams 32,7 

Tauragės raj. savivaldybės administracija, pagalbos pinigai budintiems globėjams 9,7 

Finansinė parama 
Iš jų: 
Iš privačių asmenų 
Iš užsienio juridinių asmenų 
2 % GPM 

1,1 
 

0,8 
0,0 
0,3 

5 lentelė. Tauragės šeimos gerovės centro finansavimo šaltiniai ir gautos lėšos 
   

Gautos lėšos buvo racionaliai panaudotos socialinėms paslaugoms teikti. Didelis dėmesys 

buvo kreipiamas į ekonomišką lėšų panaudojimą. 

Išlaidų pavadinimas Lėšos (tūkst. Eur) 
Darbo užmokestis (su Sodra, ligos  2 pirmos d. už ligą ir išeitinės išmokos) 983,5 
Vaikų maitinimas 16,1 
Medikamentai 0,5 
Ryšio paslaugos 3,5 
Transportas 11,4 
Apranga ir patalynės įsigijimo ir priežiūros išlaidos 7,4 
Kitos prekės 58,2 
Komandiruotės  
Kvalifikacijos kėlimas 3,8 
Komunalinės paslaugos 27,1 
Kitos paslaugos ir išmokos 32,3 
Išlaidos budintiems globėjams (atlygis, pagalbos pinigai, globos (rūpybos) išmoka) 109,5 
Psichologo paslaugai (budintiems globėjams) 7,8 
Ilgalaikio turto įsigijimas 46,5 

 
6 lentelė. Tauragės šeimos gerovės centro finansavimo šaltiniai ir gautos lėšos 

   
Kita informacija. 2020 metais pasiekti užsibrėžti tikslai: gauta finansinė  parama, pagerinta 

vaikų buitis, darbuotojų darbo sąlygos, sudarytos galimybės darbuotojams kelti kvalifikaciją, 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, pradėta teikti naujų socialinių paslaugų Tauragės rajono 

gyventojams. 

 

  2021 METŲ  PERSPEKTYVOS IR SIEKIAMI TIKSLAI 

 

 Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą Tauragės šeimos gerovės centre; 

 Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams kelti 

kvalifikaciją; 

 Plėtoti socialinę partnerystę, telkti savanorius,  stiprinti bendradarbiavimą su vietos 

bendruomene ir nevyriausybinėmis organizacijomis;     
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 Užtikrinti vykdomų  projektų tęstinumą ir inicijuoti naują projektinę veiklą ir naujų 

socialinių paslaugų teikimą; 

 Atlikti įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimą. 

                                 _______________________________________________ 


