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Programos parengimo
argumentai

Varėnos rajono savivaldybė yra socialinės paramos bei socialinių
paslaugų teikimo jos teritorijoje gyvenantiems asmenims organizatorė.
Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę
integraciją bei efektyvią socialinę apsaugą, įgyvendinamos Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytosios savarankiškosios
savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų planavimas ir teikimas,
socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su
nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje
gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę
sudarymas; savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo
remontas, socialinio būsto nuoma; keleivių vežimo vietiniais maršrutais
organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas
ir mokėjimas; socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatyme, teikimas; kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms,
ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: mokinių
nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės
teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir
nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba
gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis
administravimas; socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę
pašalpą ir kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas
ir mokėjimas; socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia
užtikrinimas; kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Varėnos rajono
savivaldybės strateginį
plėtros planą)
Šia programa įgyvendinamas
strateginis tikslas:

Bendruomenės pažangos skatinimas ir socialinio Kodas
saugumo stiprinimas.
Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios,
saugios ir sveikos visuomenės ugdymui.

Kodas

1

01

Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti
Kodas
01
gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines
problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat
padėti įveikti socialinę atskirtį.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti tris uždavinius:
01 uždavinys. Stiprinti socialiai pažeistų asmenų galimybes ir gebėjimus.
Judėjimo funkcijų sutrikimų turintys neįgalieji dažniausiai patiria netiesioginę diskriminaciją dėl
nepritaikytos fizinės aplinkos, todėl neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų,
Savivaldybė organizuoja būsto, gyvenamosios aplinkos pritaikymą, prižiūri, remontuoja eksploatuojamus
keltuvus (liftus), kompensuoja būstų pritaikymo išlaidas, skirtas parduoto nepritaikyto būsto ir nupirkto
pritaikyto būsto vertės skirtumui visiškai ar iš dalies padengti. Šio uždavinio vykdymas finansuojamas iš
valstybės ir Savivaldybės biudžetų.
Priemonės:
01. Būsto pritaikymas žmonėms su negalia.
02. Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia.
Programos tikslas

Produkto vertinimo kriterijus:
- pritaikytų neįgaliesiems žmonėms būstų skaičius.
02 uždavinys. Didinti socialinio būsto prieinamumą, gerinti socialinio būsto kokybę, didinti
savivaldybės socialinio būsto fondą.
Priemonės:
01. Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas.
Varėnos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio socialinio būsto būklės gerinimo darbų
atlikimą reglamentuoja Varėnos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbų
vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d.
įsakymu Nr. DV-317. Sprendimus dėl socialinio būsto būklės gerinimo darbų vykdymo priima Varėnos
rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbų vykdymo komisija, sudaryta
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. DV-319.
Kiekvienais metais iš Savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos socialinio būsto fizinės būklės gerinimui:
šildymo sistemoms įrengti ir remontuoti, keisti elektros instaliaciją, langus ir duris, remontuoti gyvenamųjų
pastatų stogus, kitiems avariniams darbams atlikti bei kitoms su socialinio būsto išlaikymu ir
administravimu susijusioms išlaidoms apmokėti.
02. Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas.
Įgyvendinant priemonę, 2016 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone“,
finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinės būsto
fondo plėtra“. Įgyvendinant šį projektą, planuojama Varėnos rajono savivaldybėje nupirkti: 1 kambario –
14 būstų, 2 kambarių – 12 būstų, 3 kambarių – 2 būstus. Būstų poreikis buvo nustatytas investicinio
projekto „Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone“ rengimo metu.
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodyta, kad lėšos, gautos pardavus
savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, pervedamos į savivaldybės biudžetą ir
naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai, todėl iš lėšų, gautų pardavus Savivaldybės gyvenamąsias
patalpas, planuojama padengti dalį projektui iš dalies finansuoti reikalingos sumos, dengti netinkamas
finansuoti projekto išlaidas ir pirkti naują socialinį būstą (po 1-2 gyvenamuosius namus kasmet).
Produkto vertinimo kriterijai:
- atnaujintų būstų skaičius;

- naujai pastatytų ir įsigytų socialinių būstų skaičius.
03 uždavinys. Skatinti asmenų socialinę integraciją.
Priemonės:
01. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos rėmimas.
Remiant nevyriausybinių organizacijų veiklą, siekiama plėtoti įvairias socialinių paslaugų teikimo formas,
kurti socialinių paslaugų tinklą, skatinti bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, klubus, įstaigas ir
kitus juridinius asmenis dalyvauti socialinių paslaugų teikimo procese, materialiai remti neįgalių žmonių ir
kitas socialinėje srityje veikiančias organizacijas.
02. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas organizuojamas įgyvendinant
Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programą, kuria siekiama sukurti darnią
aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus ir užtikrinti nacionalinių
teisės aktų, nustatančių neįgaliųjų socialinę integraciją bei lygias galimybes, ir Neįgaliųjų teisių
konvencijos nuostatus. Norint sudaryti tinkamas sąlygas neįgaliesiems aktyviai dalyvauti atviroje ir
demokratinėje visuomenėje, skatinamas nevyriausybinių organizacijų, dirbančių neįgaliųjų socialinės
integracijos srityje, dalyvavimas ir įsitraukimas formuojant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką,
stiprinami jų ryšiai su valstybės ir savivaldybių institucijomis, kaimo bei miesto bendruomenėmis.
03. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje administravimo išlaidų
kompensavimas.
Įgyvendinant priemonę, organizuojamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų įgyvendinimas Varėnos rajone.
Produkto vertinimo kriterijus:
- paremtų projektų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti
socialinius ryšius su visuomene, buvo sustiprinti, skaičius;
- suteiktų techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems skaičius;
- asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, skaičius.
Siekti užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės
Kodas
02
socialinėms problemoms kilti.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Ugdyti ir formuoti visuomenei priimtinus socialinės rizikos šeimų socialinius įgūdžius.
Priemonė:
01. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas.
Socialinės rizikos šeimoje šeimos narių bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas yra sutrikę, neigiama
aplinka šeimoje neskatina sveiko ir produktyvaus asmenybės augimo ir vystymosi. Tokios šeimos
nesugeba tenkinti vaiko emocinių ir fizinių reikmių, be to, bendravimo būdas tokiose šeimose žymiai
apriboja vaiko galimybes išreikšti poreikius ir jausmus. Vaikai, augantys tokiose šeimose, turi labai žemą
savęs vertinimą, netiki, kad jų poreikiai yra svarbūs ir gali būti patenkinti, neturi tinkamų socialinių
įgūdžių. Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, siekiama
padėti šeimai, išgyvenančiai socialinę psichologinę krizę, spręsti problemas, taikant prevencines ir
intervencines priemones.
Programos tikslas

Produkto vertinimo kriterijus:
- socialinės rizikos šeimų, kurioms suteiktos socialinės paslaugos, skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- asmenų, kuriems padarė įtaką organizuotos priemonės, skaičius.

Organizuoti bei teikti socialines paslaugas įvairioms rajono
Kodas
03
gyventojų socialinėms grupėms.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šešis uždavinus:
01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Varėnos globos namų veiklą.
Varėnos globos namuose teikiamos trumpalaikės socialinės globos ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos
pensinio amžiaus ir neįgaliems asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo
namuose. Esant poreikiui, teikiamos papildomos socialinės paslaugos globos namų gyventojams.
Priemonės:
01. Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas.
02. Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas.
Programos tikslas

Produkto vertinimo kriterijus:
- asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos Varėnos globos namuose, skaičius.
02 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Merkinės globos namų veiklą.
Merkinės globos namuose teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos pensinio
amžiaus ir neįgaliems asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose,
ir, esant poreikiui, teikiamos papildomos socialinės paslaugos globos namų gyventojams. Merkinės globos
namų socialinių paslaugų centre – Merkinės globos namų struktūriniame padalinyje – teikiamos bendrosios
ir specialiosios (laikino apnakvindinimo, dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos)
paslaugos.
Priemonės:
01. Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas.
02. Socialinės globos ir nestacionarių socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su
negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas.
03. Mokamų socialinių paslaugų teikimas.
Produkto vertinimo kriterijus:
- asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos Merkinės globos namuose, skaičius.
03 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Varėnos socialinių paslaugų centro veiklą.
Varėnos socialinių paslaugų centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos,
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne ir
kitos bendrosios socialinės paslaugos); socialinės priežiūros paslaugos (pagalbos į namus paslaugos,
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas, šeimos krizių padalinyje – intensyvi
krizių įveikimo pagalba); dienos socialinės globos paslaugos pagyvenusiems žmonėms, asmenims,
turintiems protinę, fizinę negalią; specialiosios pagalbos paslaugos (aprūpinimas techninės pagalbos
priemonėmis, maisto produktų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims); integralios pagalbos
(socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos; vykdomas socialinis darbas ieškant įvaikintojų/globėjų,
juos paruošiant, mokant, įvertinant, konsultuojant globojančias ar įsivaikinusias šeimas ir kt.
Priemonės:
01. Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas.
02. Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia,
socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas.
03. Mokamų socialinių paslaugų teikimas.
04. Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose teikimas.
05. Projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ įgyvendinimas.
Gavęs finansavimą pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą, 2017 m. Varėnos
socialinių paslaugų centras kartu su partneriais iš Lenkijos ir Alytaus rajono planuoja įgyvendinti projektą
„Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“. Šio projekto tikslas – suteikti kompleksines paslaugas
Varėnos rajono gausioms šeimoms ir neįgaliesiems bei jų šeimų nariams. Varėnos socialinių paslaugų
centras planuoja nusipirkti įrangą, skirtą tapybai ant vandens, smėlio terapijai, molio degimo krosnį bei
kitas priemones, reikalingas darbui, medžio drožybos studijos įrenginius, ergoterapijos sistemą su visomis
reikalingomis priemonėmis. Taip pat planuojama gausioms šeimoms pagaminti nuolaidų korteles, kurios

galiotų tiek Varėnoje, tiek Alytuje, tiek Luko mieste (Lenkijoje), bei įsigyti keletą kompiuterių
kompiuterinio raštingumo kursų organizavimui ir vykdymui.
Preliminari bendra Varėnos socialinių paslaugų centrui tenkanti projekto išlaidų suma – 63 020 Eur. Visos
tinkamos projekto išlaidos bus apmokamos Savivaldybės biudžeto lėšomis, o tik vėliau 85 proc. jų bus
kompensuojama ES lėšomis. Be to, dalį Savivaldybės biudžeto išlaidų (7,5 proc.) 2018 m. planuojama
kompensuoti valstybės biudžeto lėšomis.
Produkto vertinimo kriterijai:
- socialinių paslaugų gavėjų Varėnos socialinių paslaugų centre skaičius;
- parengtų globėjų/įvaikintojų skaičius;
- konsultuotų vaikus globojančių šeimų skaičius.
04 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ veiklą.
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ teikia globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų
globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba laikinai globos
namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų globos (rūpybos) klausimas.
Priemonė:
01. Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas.
Produkto vertinimo kriterijus:
- asmenų, kuriems suteiktos socialinės globos paslaugos Valkininkų vaikų globos namuose „Spengla“,
skaičius.
05 uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį, vaikų ir suaugusiųjų globą.
Šis uždavinys vykdomas teikiant suaugusiems neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims ir vaikams tas
socialines paslaugas, kurių negali teikti Varėnos rajono socialines paslaugas teikiančios įstaigos. Socialinės
globos paslaugos teikiamos likusiems be tėvų globos vaikams parengtų globėjų šeimose, profesionalių
globėjų šeimose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, nevyriausybinių organizacijų įstaigose ir/ar
įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ar dalininkė (savininkė) yra Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bei kitose įstaigose. Socialinės globos, laikino apgyvendinimo ar
apnakvindinimo paslaugos neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims teikiamos įstaigose, kurių savininko
teises ir pareigas įgyvendina ar dalininkė (savininkė) yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, bei kitose įstaigose. Taip garantuojamas pagalbos asmenims (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo,
socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems arba praradusiems gebėjimus ar
galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimyniniu) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime,
suteikimas.
Priemonės:
01. Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų
įstaigose.
02. Laikinosios socialinės globos, laikinojo apgyvendinimo ir apnakvindinimo paslaugų teikimas.
03. Neveiksnių asmenų būklės peržiūra.
Produkto vertinimo kriterijus:
- asmenų, kuriems suteiktos socialinės globos, laikinojo apgyvendinimo ir apnakvindinimo paslaugos
Savivaldybei nepavaldžiose įstaigose, skaičius.
06 uždavinys. Kompensuoti socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia administravimo
išlaidas.
Priemonė:
01. Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas.
Įgyvendinant priemonę, užtikrinamas socialinės globos paslaugų teikimas Varėnos rajone.
Produkto vertinimo kriterijus:
- lėšos socialinės globos paslaugų administravimo išlaidoms kompensuoti, tūkst. Eur.

Rezultato vertinimo kriterijai:
- teismui pateiktų išvadų dėl asmens veiksnumo ribojimo tam tikroje srityje, globos (rūpybos) nustatymo ir
globėjo (rūpintojo) paskyrimo, skaičius;
- asmenų, kuriems suteiktos socialinės specialiosios paslaugos, skaičius.
Didinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą bei kokybę
Kodas
04
įvairioms rajono gyventojų grupėms.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Išplėsti teikiamas socialines paslaugas ir jas priartinti prie vartotojo, didinti socialinių
darbuotojų ir jų padėjėjų kompetenciją, tobulinti kvalifikaciją.
Optimizuojant socialinę infrastruktūrą, siekiama užtikrinti rajono gyventojams teikiamų paslaugų įvairovę,
vertinti ir analizuoti gyventojų socialinių paslaugų poreikius, kontroliuoti savivaldybės teritorijoje teikiamų
bendrųjų socialinių paslaugų ir specialiųjų socialinių paslaugų kokybę, skatinti bendruomenės narius imtis
atsakomybės už bendruomenės socialinių reikalų sprendimą, skubiai reaguoti į socialinius pokyčius
visuomenėje, atsiradus naujiems poreikiams, pradėti teikti naujas socialines paslaugas, siekiant išvengti
socialinės įtampos bei užtikrinti socialinį teisingumą, sudaryti ir teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti
socialinių paslaugų planą.
Programos tikslas

Priemonės:
01. Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas.
Įgyvendindami šią priemonę, seniūnijų socialinio darbo organizatoriai asmenų gyvenamojoje vietoje teikia
socialinio darbo paslaugas.
05. Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų.
Panaudojant 2014–2020 m. ES investicijas, planuojama įgyvendinti projektus, kuriais bus siekiama
užtikrinti globojamiems vaikams aukštą socialinių paslaugų kokybę ir saugią aplinką.
Numatoma organizuoti paslaugų teikimą bendruomeniniuose vaikų globos namuose (šeimynose), vaikų
globai pritaikytose patalpose. Bus steigiami savarankiško gyvenimo namai ir teikiamos palydimosios
globos paslaugos.
Planuojama pirkti profesionalios vaikų socialinės globos paslaugas ir finansiškai skatinti giminystės ryšiais
nesusijusias vaikus globojančias šeimas.
06. Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas.
Siekiant gerinti Varėnos rajono savivaldybėje teikiamų socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus
asmenims kokybę ir didinti jų prieinamumą bendruomenėje, planuojama pertvarkyti buvusios pradinės
mokyklos patalpas, esančias Z. Voronecko g. 2, Varėnoje, pritaikant jas socialinių paslaugų teikimui.
Įgyvendinus projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“,
planuojama įrengti 5 vienviečius, 10 dviviečių ir 5 triviečius kambarius senyvo amžiaus asmenims, mini
virtuvėlę, užimtumo kambarius ir holą, Varėnos globos namuose dirbantiems darbuotojams pagerinti darbo
sąlygas: įrengti skalbyklą, persirengimo ir poilsio kambarius, medicinos, socialinių darbuotojų ir
administracijos kabinetus.
07. Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas.
Įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“, bus siekiama
plėtoti paslaugas šeimai Varėnos rajono savivaldybėje ir padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų
prieinamumą ir kokybę. Planuojama Varėnos socialinių paslaugų centre steigti Bendruomeninius šeimos
namus, kuriuose rajono gyventojai bus informuojami, konsultuojami apie rajone kompleksiškai teikiamas
paslaugas šeimai, kurie organizuos ir koordinuos nevyriausybinių organizacijų veiklas. Šeimos bus
nukreiptos į nevyriausybines organizacijas pozityvios tėvystės mokymams, psichosocialinei pagalbai,
šeimos įgūdžių ugdymui ir sociokultūrinėms, mediatoriaus, vaikų priežiūros ir pavėžėjimo bei kitoms
paslaugoms gauti. Numatoma, kad per 4 metus kompleksinės paslaugos bus suteiktos 250 asmenų.
Produkto vertinimo kriterijai:
- šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, skaičius;
- socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius;
- vaikų, globojamų bendruomeniniuose vaikų namuose, skaičius;

- jaunuolių, kurie gauna savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palydimosios globos paslaugas,
skaičius;
- kompleksinių paslaugų šeimai gavėjų skaičius;
- profesionalias socialinės globos paslaugas gaunančių vaikų skaičius;
- finansiškai paskatintų, giminystės ryšiais nesusijusių, vaikus globojančių šeimų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- rajone teikiamų naujų socialinių paslaugų skaičius.
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Kodas
05
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Savivaldybės
norminiais teisės aktais numatytą socialinę politiką.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šiuos uždavinius:
01 uždavinys. Teikti paramą mirties atveju.
Šis uždavinys vykdomas siekiant nustatyti paramos mirties atveju rūšis, jos dydžius, asmenų, turinčių teisę
gauti laidojimo pašalpą, kategorijas, teikimo sąlygas, tvarką ir finansavimo šaltinius. Suradus vienišo,
neatpažinto, rasto po nusikalstamos veikos ar nelaimingo atsitikimo asmens palaikus, kai tuo metu nėra
giminaičių, galinčių pasirūpinti palaikų vežimo medicinos ekspertams organizavimu ir apmokėjimu,
organizuojamas šių paslaugų teikimas ir apmokėjimas. Parama teikiama ir užsienyje mirusių (žuvusių)
Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.
Priemonės:
01. Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas.
02. Paramos teikimas užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į
Lietuvos Respubliką.
Programos tikslas

Produkto vertinimo kriterijai:
- asmenų, gavusių laidojimo pašalpas, skaičius;
- apmokėtų palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų skaičius;
- asmenų, gavusių paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į
Lietuvos Respubliką, skaičius.
02 uždavinys. Mokėti išmokas vaikams.
Šis uždavinys vykdomas siekiant nustatyti išmokų vaikams rūšis, jų dydžius, asmenų, turinčių teisę gauti
išmokas, kategorijas, šių išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygas, tvarką ir finansavimą.
Priemonės:
01. Vienkartinių išmokų vaikams mokėjimas.
02. Išmokų vaikams mokėjimas.
03. Išmokų privalomosios pradinės karo tarnybos karių vaikams mokėjimas.
04. Globos (rūpybos) išmokų mokėjimas.
05. Vienkartinių išmokų įsikurti mokėjimas.
06. Vienkartinių išmokų nėščiosioms moterims mokėjimas.
07. Išmokų vaikams administravimo išlaidų kompensavimas.
08. Išmokų besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai mokėjimas.
09. Išmokų gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui mokėjimas.
10. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas.
Produkto vertinimo kriterijus:
- išmokų vaikams gavėjų skaičius.
03 uždavinys. Mokėti šalpos pensijas ir tikslines kompensacijas.
Šis uždavinys vykdomas siekiant nustatyti mėnesines pinigines išmokas, užtikrinančias minimalias
pajamas asmenims, atitinkantiems Šalpos pensijų įstatyme nustatytas sąlygas neįgalumo, netekto
darbingumo ir senatvės atvejais, taip pat mėnesines pinigines išmokas mirusiojo vaikams (įvaikiams).
Taip pat numatoma mokėti slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijas asmenims, kuriems
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba neįgalumo lygis.

Priemonės:
01. Šalpos pensijų mokėjimas.
03. Šalpos pensijų administravimo išlaidų kompensavimas.
04. Tikslinių (slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų) kompensacijų mokėjimas.
05. Tikslinių kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas.
Produkto vertinimo kriterijai:
- šalpos pensijų gavėjų skaičius;
- tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius.
04 uždavinys. Mokėti transporto išlaidų kompensacijas ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijas neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir
šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų.
Šis uždavinys vykdomas siekiant nustatyti transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimo sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims ir
šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos
poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarką.
Priemonė:
01. Transporto išlaidų kompensacijų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo
neįgaliesiems kompensacijų mokėjimas.
Produkto vertinimo kriterijus:
- transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius.
05 uždavinys. Mokėti kompensacijas ir pašalpas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymais ir
Vyriausybės nutarimais, socialiai remtiniems ir kitiems asmenims.
Priemonės:
01. Vienkartinių kompensacijų Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo dalyviams mokėjimas.
Savivaldybė savo biudžeto lėšomis kartą per metus gali padengti 18 dienų maitinimo ir pragyvenimo
išlaidas dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio skirtos ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu
asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius.
02. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje
armijoje, arba šių asmenų šeimoms mokėjimas.
Įgyvendinant priemonę, tarpininkaujama išmokant vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems
atliekant būtinąją karinę tarnybą ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų,
susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams
(įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams.
03. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje
armijoje, arba šių asmenų šeimoms administravimo išlaidų kompensavimas.
Įgyvendinant priemonę, užtikrinamas vienkartinių kompensacijų mokėjimo asmenims, sužalotiems
atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, arba šių asmenų šeimoms, įgyvendinimas Varėnos
rajone.
04. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijai dalyvių šeimoms
mokėjimas.
Įgyvendinant priemonę, tarpininkaujama išmokant vienkartinę išmoką žuvusių pasipriešinimo 1940–1990
metų okupacijoms dalyvių šeimos nariams, t. y. tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio
žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie
pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu
tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę).
05. Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo
1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms.
Paramos teikimo Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991
m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms organizavimas apima Lietuvos

Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir pripažįstamų nukentėjusiais asmenimis jų šeimų narių, kurie
nukentėjo nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinio statuso pripažinimo
kriterijus ir tvarką.
06. Paramos teikimas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams.
Vienkartinės pašalpos mokamos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams
savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu.
07. Paramos teikimo ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams
administravimo išlaidų kompensavimas.
Įgyvendinant priemonę, užtikrinamas paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams –
kariams savanoriams teikimas Varėnos rajone.
08. Socialinių pašalpų mokėjimas.
Savivaldybė skiria ir moka socialines pašalpas asmenims, atitinkantiems sąlygas, numatytas Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, kurioms esant asmenys
turi teisę į socialinę paramą.
09. Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas.
Savivaldybė kompensuoja būsto šildymo išlaidas, išlaidas šaltam vandeniui ir išlaidas karštam vandeniui
gyvenamąją vietą būste deklaravusiems šeimos nariams arba vienam gyvenančiam asmeniui, jeigu jis
atitinka reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatyme. Daugiabučio namo butų savininkams, įgyvendinantiems ar įgyvendinusiems
valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą,
asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, šildymo ir nešildymo sezono metu
apmokamas kreditas ir palūkanos per kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo laikotarpį.
10. Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas.
Kompensacijos už kietąjį ar kitokį kurą teikiamos vienkartine pinigine išmoka iš karto už visą
kompensacijų skyrimo laikotarpį, taikant Savivaldybės tarybos patvirtintą vidutinę kuro kainą.
11. Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas.
Įgyvendinant priemonę, užtikrinamas laidojimo ir socialinių pašalpų teikimas Varėnos rajone.
12. Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas.
Įgyvendinant priemonę, užtikrinamas būsto šildymo, karšto ir šalto vandens bei kietojo kuro išlaidų
kompensavimas.
13. Komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimas.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
kompensavimas taikomas Lietuvos Respublikos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Varėnos
rajono savivaldybėje, kurių gyvenamasis būstas yra Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.
14. Palūkanų už gautas lengvatines paskolas būstui statyti ir įsigyti kompensavimas.
Savivaldybė kompensuoja palūkanas, priskaičiuotas už suteiktas lengvatines paskolas būstų įsigijimui.
15. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, asmenims ir šeimoms,
įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus ir sulaukusiems eilės
paramai būstui išsinuomoti gauti, atsižvelgiant į skirtos valstybės biudžeto dotacijos dydį, mokama būsto
nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija.
Produkto vertinimo kriterijus:
- kompensacijų ir pašalpų gavėjų skaičius
07 uždavinys. Teikti socialinę paramą mokiniams.
Šis uždavinys vykdomas siekiant nustatyti socialinės paramos mokiniams rūšis, dydžius, skyrimo sąlygas,

tvarką ir finansavimą.
Priemonės:
01. Mokinių nemokamas maitinimas.
02. Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis.
03. Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas.
Produkto vertinimo kriterijai:
- moksleivių, kuriems teikiama socialinė parama, skaičius.
08 uždavinys. Kompensuoti važiavimo išlaidas.
Šis uždavinys vykdomas siekiant nustatyti asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu
lengvatos, kategorijas, lengvatų rūšis, išlaidų keleiviniam transportui kompensavimą ir vežėjų išlaidų
(negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką bei šaltinius.
Priemonės:
01. Transporto išlaidų kompensavimas neįgaliesiems asmenims.
02. Transporto išlaidų kompensavimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių.
Produkto vertinimo kriterijus:
- asmenų, kuriems kompensuojamos važiavimo išlaidos, skaičius.
09 uždavinys. Užtikrinti vienkartinę paramą asmenims, mažinti skurdą.
Priemonės:
01. Vienkartinės paramos labiausiai socialiai pažeistiems asmenims programos vykdymas.
Įgyvendinant šią priemonę ir siekiant socialinės atskirties mažinimo, organizuojamas maisto produktų iš
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas ir išdalinimas. Taip pat planuojama
skirti vienkartines išmokas ir dovanėles socialiai pažeistiems asmenims ar/ir socialinės rizikos vaikams.
02. Vienkartinių pašalpų ir kompensacijų mokėjimas.
Vienkartinės paramos skyrimu ir mokėjimu siekiama pasirūpinti šeimomis ir vienais gyvenančiais
asmenimis, kurie dėl objektyvių priežasčių negali patenkinti būtiniausių poreikių.
03. Žalos, patirtos dėl stichinių nelaimių, kompensavimas.
Kompensuojant patirtas gyventojų ir Savivaldybės išlaidas, siekiama pasirūpinti nukentėjusiais nuo
stichinių nelaimių bei prisidėti prie nelaimės padarinių likvidavimo.
04. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų išlaidų apmokėjimas.
Asmenų, kurie turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą, dalyvavimo bendravimo su vaikais tobulinimo
kursuose išlaidos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis.
Produkto vertinimo kriterijus:
- vienkartinės paramos gavėjų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- išmokų gavėjų skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
- Vykdant efektyvių socialinės paramos priemonių programą, įvairioms Varėnos rajono savivaldybės
gyventojų socialinėms grupėms sudaroma galimybė integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo
orumo ir užtikrinant normalias gyvenimo sąlygas.
- Teikiant socialinę paramą Varėnos rajono savivaldybės gyventojams, įgyvendinami socialinio
teisingumo, žmogaus teisių užtikrinimo, lygiateisiškumo ir ne diskriminacijos principai.
- Vykdant prevencinę ir visuomenės informavimo veiklą, dirbant su socialinių ir psichologinių problemų
turinčiais vaikais bei šeimomis, mažinamas socialinių problemų pavojus ateityje.
- Teikiant socialines paslaugas rizikos šeimoms, išgyvenančioms socialinę psichologinę krizę, sprendžiant

jų problemas, taikant prevencines ir intervencines priemones, siekiama juos integruoti į visuomenę.
- Teikiant paslaugas socialiai pažeistiems asmenims, užtikrinama jų integracija į visuomenę,
bendruomenės poreikių tenkinimas naujomis, palankesnėmis specialiųjų paslaugų teikimo formomis,
ugdomas visuomenės daugialypiškumas.
- Plėtojant socialines paslaugas, socialiai remtini Varėnos rajono gyventojai gauna daugiau ir įvairesnių
socialinių paslaugų, kurios teikiamos, atsižvelgiant į konkrečius poreikius pagal jų gyvenamąją vietą.
- Įtraukiant nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) į socialinių paslaugų teikimą, plėtojamas
pilietinis visuomenės aktyvumas, ugdomi visuomenės lyderiai. NVO suteikiama galimybė parodyti
iniciatyvą, teikiant įvairiapuses socialines paslaugas, o Savivaldybei lieka koordinavimo ir kontrolės
funkcija.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti, ES, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.
Veiksmai, numatyti Varėnos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su
vykdoma programa:
1.4.1.4. Remti NVO projektus dėl socialinių paslaugų teikimo ir plėtros, pirmenybę teikiant projektams,
skirtiems organizuoti socialines paslaugas atokiose kaimo vietovėse.
1.4.1.9. Intensyvinti informacijos apie socialines paslaugas sklaidą ir švietėjišką veiklą.
1.4.2.1. Didinti socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų skaičių (įsteigti papildomus etatus).
1.4.2.2. Didinti socialinių darbuotojų kompetenciją, tobulinti kvalifikaciją socialinio darbo metodiniuose
centruose.
1.4.2.3. Didinti socialinių paslaugų pirkimo iš nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų, privataus
sektoriaus įmonių apimtis.
1.4.3.1. Mažinti asmenų (šeimų), įrašytų į Savivaldybės sudarytus norinčiųjų išsinuomoti socialinį būstą
sąrašus, laukimo eilėje laiką, didinant Savivaldybės socialinio būsto fondą.
1.4.3.3. Gerinti Savivaldybei priklausančio socialinio būsto fizinę būklę.
1.4.3.4. Pritaikyti neįgaliems žmonėms Savivaldybės socialinių įstaigų patalpas ir prieigas prie jų.
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas;
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas;
Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas;
Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas;
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;
Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas ir kt.
Kita svarbi informacija: nėra.

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
(Eur)
Ekonominės
klasifikacijos grupės
1. Iš viso lėšų
poreikis:
1.1. išlaidoms:
1.1.1. iš jų darbo
užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir
finansiniams
įsipareigojimams vykdyti
2. Finansavimo
šaltiniai
2.1. Savivaldybės
lėšos:
2.1.1.Savivaldybės
biudžeto lėšos (SB)
2.1.2. Biudžetinių
įstaigų pajamos (SB(SP))
2.1.3. Lėšos valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti
(SB(VB)-VD)
2.1.4. Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos (SB(VB)-TD)
2.1.5. Valstybės ir
savivaldybės biudžeto
tarpusavio atsiskaitymų lėšos
(SB(TA))
2.2. Kiti šaltiniai:
2.2.1. Europos Sąjungos
lėšos (ES)
2.2.2. Valstybės biudžeto
lėšos (LRVB)
2.2.3. Kiti finansavimo
šaltiniai (Kt)

Asignavimai
2016-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2017-iesiems
metams

Projektas
2018-iesiems
metams

Projektas
2019-iesiems
metams

6866611

8322738

8055349

8073873

6659342

7835488

7842198

7993339

928831

1128280

1159283

1165542

207269

487250

213151

80534

6866611

8322738

8055349

8073873

2092700

2944764

2929946

2998344

1091000

1913333

1876515

1920523

204400

320200

335910

353381

694800

711231

717521

724440

94000

0

0

0

8500

0

0

0

4773911

5377974

5125403

5075529

56049

637737

397159

332732

4708593

4734742

4722749

4737302

9269

5495

5495

5495

2 lentelė
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURTO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Strateginio Programos Programos Uždavinio
tikslo kodas
kodas
tikslo
kodas
kodas
01

03

01

03

01

01

03

01

01

03

01

01

03

02

01

03

03

01

03

03

01

03

04

01

03

05

01

03

01

01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto kriterijus
Savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų
E-01-03-01
išvystymo normatyvo atitiktis valstybės
mastu nustatytiems normatyvams, proc.
Rezultato kriterijai
Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir
R-03-01-01
galimybės savarankiškai spręsti savo
socialines problemas, palaikyti socialinius
ryšius su visuomene, buvo sustiprinti,
skaičius
Suteiktų techninės pagalbos priemonių
R-03-01-02
neįgaliesiems skaičius
Asmenų, kuriems nustatyti specialieji
R-03-01-04
poreikiai, skaičius
Asmenų, kuriems padarė įtaką
R-03-02-02
organizuotos priemonės, skaičius
Teismui pateiktų išvadų dėl neveiksnumo
R-03-03-02
asmeniui nustatymo, globos (rūpybos)
nustatymo ir globėjo (rūpintojo)
paskyrimo, skaičius
Asmenų, kuriems suteiktos specialiosios
R-03-03-03
socialinės paslaugos, skaičius
Rajone teikiamų naujų socialinių paslaugų
R-03-04-01
skaičius
Išmokų gavėjų skaičius
R-03-05-01
Produkto kriterijai
Pritaikytų neįgaliesiems žmonėms būstų
P-03-01-01-01
skaičius

2016-ųjų
metų
planas

2017-ųjų
metų
planas

2018-ųjų
metų
planas

2019-ųjų
metų
planas

2030-ųjų
metų
planas

92,0

92,0

92,0

92,0

100

360

380

380

380

X

300

350

350

350

X

350

330

330

330

X

400

400

400

400

X

20

15

15

16

X

0

350

350

350

X

2

2

2

2

X

10 000

12 000

12 000

12 000

X

3

3

3

3

X

01
01

03
03

01
01

02
02

01
01

03
03

01
02

03
01

01

03

03

01

01

03

03

02

01

03

03

03

01
01

03
03

03
03

03
03

01

03

03

04

01

03

03

05

01

03

03

06

01

03

04

01

01

03

04

01

01

03

04

01

01

03

04

01

01

03

04

01

Atnaujintų būstų skaičius
Naujai pastatytų ir įsigytų socialinių būstų
skaičius
Paremtų projektų skaičius
Socialinės rizikos šeimų, kurioms
suteiktos paslaugos, skaičius
Asmenų, kuriems suteiktos socialinės
paslaugos Varėnos globos namuose,
skaičius
Asmenų, kuriems suteiktos socialinės
paslaugos Merkinės globos namuose,
skaičius
Socialinių paslaugų gavėjų Varėnos
socialinių paslaugų centre skaičius
Parengtų globėjų/įvaikintojų skaičius
Konsultuotų vaikus globojančių šeimų
skaičius
Asmenų, kuriems suteiktos socialinės
paslaugos Valkininkų vaikų globos
namuose „Spengla“, skaičius
Asmenų, kuriems suteiktos socialinės
globos, laikinojo apgyvendinimo ir
apnakvindinimo paslaugos Savivaldybei
nepavaldžiose įstaigose, skaičius
Lėšos socialinės globos paslaugų
administravimo išlaidoms kompensuoti,
tūkst. Eur
Šeimų, kurioms teikiama socialinė
parama, skaičius
Socialinių darbuotojų, jų padėjėjų,
pakėlusių kvalifikaciją, skaičius
Vaikų, globojamų bendruomeniniuose
vaikų namuose, skaičius
Jaunuolių, kurie gauna savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palydimosios
globos paslaugas, skaičius
Kompleksinių paslaugų šeimai gavėjų
skaičius

P-03-01-02-01
P-03-01-02-02

10
3

32
11

36
11

40
9

X
X

P-03-01-03-01
P-03-02-01-01

8
170

8
160

8
150

8
150

X
X

P-03-03-03-01

25

25

25

40

X

P-03-03-02-01

80

90

90

90

X

P-03-03-03-01

500

530

530

530

X

P-03-03-03-02
P-03-03-03-03

0
0

2
30

5
40

10
50

X
X

P-03-03-04-01

36

34

32

30

X

P-03-03-05-01

55

65

65

65

X

P-03-03-06-01

6,6

7,3

7,3

7,3

X

P-03-04-01-01

2 500

2 400

2 400

2 400

X

P-03-04-01-03

10

10

10

10

X

P-03-04-01-05

0

6

6

6

X

P-03-04-01-06

0

2

4

6

X

P-03-04-01-07

0

50

60

70

X

01

03

04

01

01

03

04

01

01

03

05

01

01

03

05

02

01

03

05

02

01
01
01
01

03
03
03
03

05
05
05
05

02
03
03
04

01
01

03
03

05
05

05
07

01

03

05

08

01

03

05

09

Profesionalias socialinės globos paslaugas
gaunančių vaikų skaičius
Finansiškai paskatintų, giminystės ryšiais
nesusijusių, vaikus globojančių šeimų
skaičius
Asmenų, gavusių laidojimo pašalpas,
skaičius
Apmokėtų palaikų vežimo medicinos
ekspertams paslaugų skaičius
Asmenų, gavusių paramą užsienyje
mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos
piliečių palaikams parvežti į Lietuvos
Respubliką, skaičius
Išmokų vaikams gavėjų skaičius
Šalpos pensijų gavėjų skaičius
Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius
Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų
skaičius
Kompensacijų ir pašalpų gavėjų skaičius
Moksleivių, kuriems teikiama socialinė
parama, skaičius
Asmenų, kuriems kompensuojamos
važiavimo išlaidos, skaičius
Vienkartinės paramos gavėjų skaičius

P-03-04-01-08

0

3

6

9

X

P-03-04-01-09

0

5

10

20

X

P-03-05-01-01

400

400

400

400

X

P-03-05-01-02

12

24

24

24

X

P-03-05-01-03

0

2

2

2

X

P-03-05-02-01
P-03-05-03-01
P-03-05-03-02
P-03-05-04-01

1 400
1 500
0
30

1 000
350
1200
35

1 000
350
1200
35

1 000
350
1200
35

X
X
X
X

P-03-05-05-01
P-03-05-07-01

2 000
1 000

1 500
950

1 500
900

1 500
900

X
X

P-03-05-08-01

15 000

12 000

12 000

12 000

X

P-03-05-09-01

80

90

90

90

X

