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SANTRAUKA
Reda KNEIZEVIČIENĖ
Kaimo bendruomeninės organizacijos vaidmuo teikiant socialines paslaugas
Kazlų Rūdos savivaldybėje
Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 70 puslapių, 19 paveikslų, 16 lentelės, 63
literatūros šaltiniai, 11 priedai, lietuvių kalba.
RAKTINIAI ŽODŽIAI: Bendruomeninė organizacija, socialinių paslaugų teikimas,
sociokultūrinės paslaugos, socialinių paslaugų decentralizavimas.
Tyrimo objektas – socialinių paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo vietovėje
teikimas.
Darbo tikslas – nustatyti kaimo bendruomeninės organizacijos vaidmenį teikiant
socialines paslaugas ir pateikti rekomendacijas Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo
bendruomeninių organizacijų veiklos organizavimui teikiant socialines paslaugas.
Darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse teorinius aspektus
2. Ištirti socialinių paslaugų organizavimo teisinę aplinką
3. Atlikti Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo vietovių gyventojų socialinių paslaugų
poreikių analizę.
4. Ištirti ir išanalizuoti Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenės centro
socialinių paslaugų teikimo būklę.
5. Pateikti rekomendacijas kaimo bendruomeninių organizacijų veiklos organizavimui
teikiant socialines paslaugas.
Tyrimo laikotarpis: 2004-2009 metai.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, įstatymų, teisės aktų, antrinių duomenų
analizės ir sintezės, palyginimo struktūrizuotas interviu, anketinė apklausa, grafinis
vaizdavimas.
Pirmoje darbo dalyje yra pateikta socialinių paslaugų klasifikavimas bei teikimo
principai. Antroje dalyje pateikiama Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės ekonominės ir
demografinės

situacijos

įvertinimas;

pristatomos

socialines

paslaugas

teikiančios

organizacijos Kazlų Rūdos savivaldybėje; pateikiama Antanavo bendruomenės socialinių
paslaugų būklė bei trijų pilotinių kaimo bendruomeninių organizacijų socialinių paslaugų
poreikio analizė. Trečioje darbo dalyje
rekomendacijos

remiantis

tyrimo

rezultatais

pateikiamos

kaimo bendruomeninių organizacijų veiklos organizavimui teikiant

socialines paslaugas.
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SUMMARY
The role of Rural community organization offering social services in Kazlu
ruda municipality
The Master Theses 70 pages, 19 figures, 16 tables, 63 references, 11 appendix, in
Lithuania.
KEY Words: Community organization, community services, social services,
social services decentralization, social service recipients.
Research object – social services provided in rural area in Kazlu ruda
municipality.
Research aim – determine rural community organization‘s role providing social
services and to give recomendations for rural community organization‘s organizing activities
providing social services in Kazlu Ruda municipality.
Objectives:
1. To analyze the social services providing to the theoretical patterns in rural areas;
2. Determine legislation system of providing social services;
3. Estimate Kazlu Ruda inhabitants needs for social services in rural areas;
4. Analyze quality of provided social services in Kazlu Ruda‘s municipality‘s,
Antanavas community organization.
5. Prepare recomendations for rural communities organizations organize activities
providing social servines.
Period of research: 2004 – 2009.
Research methods: Literature, law, legislation, secondary data analysis and synthesis,
comparison, structured interviews, questionnaire, visualization.
In the first part of this work is the concept of social services classification and reporting
principles. The second part is for social services analysis in Kazlu Ruda municipality. There
are presented social economical and demographic situation essessments, presented social
services organizations in Kazlu ruda municipality. There are presented Antanavas community
social services quality analizies and three pilot communities organizations analisis of social
service needs. On the third part are presented recomendations for rural communities
organizations organize activities providing social services.
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PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS

Bendruomenė - tai apibrėžtoje teritorijoje gyvenančių žmonių grupė, kurie turi
bendrus interesus ir yra susieti bendrais poreikiais.
Bendruomeninė organizacija- tam tikros vietovės nevyriausybinė organizacija, kuri
ypatingą dėmesį skiria pilietiškumui ir iniciatyvumui skatinimui bei gyventojų įtraukimui į
vietos problemų sprendimą.
Bendruomeninės paslaugos – socialinės paslaugos, teikiamos turintiems poreikį bei
teisę jas gauti asmenims jų pačių namuose. Tai pagalba namuose, dienos globa, prevencinės
paslaugos šeimoms su vaikais, gestų kalbos vertėjo paslaugos, socialinio darbo paslaugos
(Žalimienė, 2003).
Deinstitucionalizacija - socialinių paslaugų organizavimo principas kuomet
socialinės paslaugos pertvarkomos iš stacionarių globos įstaigų į socialinių paslaugų
organizavimą bendruomenėje.
Koncesija - tai valstybės ar savivaldybės perduota teisė nevyriausybinėmis
organizacijomis arba kitiems privatiems subjektams teikti paslaugas.
Socialinė apsauga - politikos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti
asmenis esant įvairioms gyvenimo situacijoms ir sąlygoms, kuriose iškyla asmens
pragyvenimo pavojus“ (Lazutka, 2001, ).
Socialinės paslaugos - tai praktiški patarnavimai, arba sisteminga, konkreti socialinė
pagalba (Lukoševičienė, 1996). Tai pagalbos asmenims suteikimas įvairiomis nepiniginėmis
formomis, siekiant gražinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę
(Socialinių..., Žin, 1996, Nr. 104 – 2367).
Socialinių paslaugų gavėjai – Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu,
teisę į socialines paslaugas turi Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei
asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (LR Socialinių paslaugų įstatymas, 1996).
Teisė į paslaugas galima susidarius tam tikroms sąlygoms. Lietuvos Respublikos įstatyme
numatyti atvejai, kada įgyvendinama teisė į socialines paslaugas.
Socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikianti įmonė (akcinė bendrovė,
uždaroji akcinė bendrovė, individuali įmonė), įstaiga (viešoji įstaiga, biudžetinė įstaiga),
organizacija (asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija
(centras), šeimyna (Socialinių..., Žin, 1996, Nr. 104 – 2367).
Socialinių paslaugų organizavimas - socialinių paslaugų
įgyvendinimas ir tobulinimas.

sistemos kūrimas,
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Socialinių paslaugų teikėjai – socialines paslaugas teikia Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų, apskričių viršininkų
administracijų, savivaldybių įsteigtos viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos,
religinės bendruomenės bei fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę teikti socialines
paslaugas (LR Socialinių paslaugų įstatymas, 1996).
Socialinių paslaugų teikimas - veikla, kurios tikslas- užkirsti kelią asmens, šeimos,
bendruomenės socialinėms problemoms atsirasti ir visuomenės saugumui užtikrinti.
Sociokultūrinės paslaugos - švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos,
sporto, laisvalaikio, kultūros paslaugos.
Socialinių paslaugų decentralizavimas - socialinių paslaugų valdymo funkcijų
perdavimas vietos savivaldos lygmeniui.
Viešųjų paslaugų pirkimas - paslaugų teikėjo ir organizatoriaus santykis, kurio
pagalba užtikrinamas pagal poreikius pritaikytas paslaugos teikimas.
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ĮVADAS
Žmogus yra sociali būtybė, kuriai reikia žmonių, kad galėtų jaustis saugus ir
reikalingas. Šis poreikis geriau gali būti patenkintas kartu su bendruomene, kuriai jis
priklauso. Visi žmonės priklauso bendruomenei, kurioje gyvename. Lietuvoje kuomet
kalbama apie bendruomenę, žodis “bendruomenė” turi dvi reikšmes: bendruomenė kaip
žmonių grupė ir bendruomenė kaip bendruomeninė organizacija. Visi žmonės priklauso
bendruomenei, jei kalbame apie bendruomenę kaip žmonių grupę, kuriuos vienija geografinė
teritorija, bendrumo ir solidarumo jausmas. Pati mažiausia bendruomenės ląstelė yra šeima.
Taip pat priklausome mokyklos, darbovietės, gyvenamosios vietos, šalies bendruomenei.
Antroji bendruomenės prasmė yra tuomet, kai mes kalbame apie bendruomeninę
organizacija, kuri yra juridinis vienetas ir kurios teisinė forma dažniausia yra asociacija.
Kaimo bendruomeninė organizacija yra viena iš nevyriausybinių organizacijų rūšių. Prieš
aštuonerius metus pradėjo kurtis Lietuvos kaimų ir miestelių bendruomenės kaip
bendruomeninės organizacijos, kurios savo veiklą pradėjo organizuodamos kultūrinius bei
sportinius renginius. Vėliau jų veiklos sritys išsiplėtė. Atsirado bendruomenių, kurios pradėjo
teikti socialines paslaugas, vykdyti įvairias socialines programas.
Tyrimo problema. Nors daugelyje vyriausybės dokumentų pažymima socialinių
paslaugų decentralizavimas, tačiau praktiškai nagrinėjant šią temą, susiduriama su keletu
teorinių ir praktinių problemų. Dažnai iškyla

klausimai, susiję su įvairių teisinių aktų

apribojimais teikiant socialines paslaugas. Ar yra sukurtas atitinkamas mechanizmas, kaip
NVO ir vietos valdžia turėtų bendradarbiauti organizuojant socialines paslaugas kaimo
vietovėse? Ar valdininkai konsultuojasi su kaimo gyventojais priimant sprendimus tiesiogiai
susijusius su socialinių paslaugų kokybe? Plačių galimybių pasirinkti socialines paslaugas
kaimo vietovės paslaugų gavėjai dar neturi, o tarp socialinių paslaugų teikėjų yra labai
nedidelė konkurencija. Todėl būtina sukurti sąlygas, jog į socialinių paslaugų teikimo darbą
būtų įtraukta kuo daugiau kaimo plėtros veikėjų. Kaimo bendruomeninė organizacija
vadovaudamasi subalansuotumo, integruotumo, subsidiarumo, partnerystės ir atsakomybės
pasidalijimo bei lokalumo principais, turi galimybes teikti socialines paslaugas. Kaimo
bendruomeninių organizacijų žinios apie galimybes teikti socialines paslaugas yra
nepakankamos, trūksta įgūdžių ir praktinės patirties. Darbo mokslinė problema orientuota į
galimybių decentralizuoti socialinių paslaugų teikimą, naujų socialinės pagalbos teikimo
formų paiešką,

siekiant įgyvendinti socialinę politiką, tobulinimą. Socialinių paslaugų

teikimas kaimiškosiose seniūnijose yra mažai nagrinėta tema. Kazlų Rūdos savivaldybėje
socialinių paslaugų netolygus išsidėstymas lemia paslaugų neprieinamumą kaimo

9
gyventojams. Kazlų Rūdos savivaldybės teikiamos paslaugos neatitinka kaimo gyventojų
poreikių.
Tyrimo objektas – socialinių paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo vietovėje
teikimas.
Darbo tikslas – nustatyti kaimo bendruomeninės organizacijos vaidmenį teikiant
socialines paslaugas ir pateikti rekomendacijas Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo
bendruomeninių organizacijų veiklos organizavimui teikiant socialines paslaugas.
Darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse teorinius aspektus
2. Ištirti socialinių paslaugų organizavimo teisinę aplinką
3. Atlikti Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo vietovių gyventojų socialinių paslaugų
poreikių analizę.
4. Ištirti ir išanalizuoti Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenės centro
socialinių paslaugų teikimo būklę.
5. Pateikti rekomendacijas kaimo bendruomeninių organizacijų veiklos organizavimui
teikiant socialines paslaugas.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, įstatymų, teisės aktų, antrinių duomenų
analizės ir sintezės, palyginimo struktūrizuotas interviu, anketinė apklausa, grafinis
vaizdavimas.
Tyrimo laikotarpis: 2004 - 2009 metai.
Kadangi jau septynerius metus vadovauju Antanavo bendruomeninei organizacijai, kuri
tris metus teikia socialines paslaugas, darbe remsiuosi teorine medžiaga bei Antanavo
bendruomenės dokumentais. 2009 gruodžio mėn. – 2010 m. sausio mėn. atliktas socialinių
paslaugų poreikių analizė Būdos, Plutiškių ir Gudelių bendruomenėse, kurios yra skirtingose
Kazlų Rūdos seniūnijose.
Mokslinio tyrimo rezultatai skelbti straipsnyje „Kaimo bendruomeninės organizacijos
vaidmuo teikiant socialines paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ ir studentų mokslinėje
konferencijoje „Jaunasis mokslininkas – 2010”, įvykusios 2010 m. Balandžio 22 d. (žr. 1
priedą)
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1. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI
1.1.

Socialinių paslaugų rūšys ir klasifikacija

Pastaruoju metu vykstant šalies ūkio pertvarkymams rinkos santykių vystymas
išryškino žmonių grupes, kurioms socialinės paslaugos pasidarė itin svarbios. Esamos
socialinės apsaugos priemonės rinkos ekonomikos sąlygomis tapo neefektyvios ir
nepakankamos specialius poreikius turintiems asmenims: pagyvenusiems, neįgaliesiems,
vaikams ir jų šeimoms, socialinės rizikos grupių asmenims. Bendruomenės poreikis
socialinėms paslaugoms auga, o pasiūla didėja nepakankamai. Pastebima tendencija, kad per
pastaruosius trejetą metų didėja pensijų ir pašalpų išmokos bei mažėja institucinių paslaugų
lyginamosios dalys. Senstant populiacijai, mažėja dirbančių žmonių skaičius ir didėja
socialinių paslaugų, globos poreikis, tuo pačiu išlaidos socialinei apsaugai. Didelių galimybių
pasirinkti socialines paslaugas paslaugų gavėjai dar neturi, o tarp socialinių paslaugų teikėjų
nėra konkurencijos. Todėl būtina sukurti sąlygas, jog į socialinių paslaugų teikimo darbą būtų
įtraukta kuo daugiau socialinių ekonominių partnerių, nevyriausybinių organizacijų bei
privatus sektorius.
Daliai žmonių tampa sunku prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių aplinkybių. Žmogus
dažnai nusišalina nuo demokratijos teikiamų galimybių, pasijunta pažemintas ir atstumtas jei
dėl ligos, negalios, nedarbo ar senatvės nesulaukia reikiamos socialinės paramos iš visuomenės.
Vykdant socialinę reformą, šalyje esant demografiniam gyventojų senėjimui, palyginti
aukštam nedarbo lygiui ir kitoms socialinėms problemoms, auga socialinių paslaugų poreikis,
todėl pastaraisiais metais ypač smarkiai padidėjo socialinių paslaugų organizavimui tenkantis
krūvis, išryškėjo naujos socialinės problemos ir tam tikros jų tendencijos.
Siekiant užtikrinti tiek atskirų asmenų, tiek šeimų socialinį saugumą ir gerovę, yra
įgyvendinamos įvairios priemonės. Tačiau ne kiekvienam žmogui pasiseka lengvai rasti
pagalbą. Vienas svarbiausių valstybės uždavinys – sukurti socialinės apsaugos sistemą, kuri
užtikrintų socialinės atskirties mažinimą.
Socialinės paslaugos yra viena iš sudėtinių socialinės sistemos dalių. Pagrindinis
socialinių paslaugų sistemos uždavinys – teikti socialinę pagalbą įvairiomis nepiniginėmis
formomis ir globos pinigais tiems žmonėms, kurie negali patys savim pasirūpinti. Socialinių
paslaugų sritis apima socialinių paslaugų valdymą, planavimą savivaldybėse ir regionuose;
apskrities, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas
vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos
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asmenims, socialinės rizikos šeimoms veiklos ir reikalavimų reglamentavimą; socialinių
paslaugų finansavimo būdų nustatymą ir reglamentavimą; asmens (šeimos) mokėjimo už
socialines paslaugas nustatymą; socialinės globos įstaigų licencijavimo reglamentavimą ir
pan.
Lietuvoje Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnyje teigiama, kad
socialinės paslaugos - tai pagalbos asmenims suteikimas įvairiomis nepiniginėmis formomis
bei šalpa pinigais. Tame pačiame straipsnyje nurodoma, kad pagrindinis socialinių paslaugų
tikslas - patenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumo nežeminančias
gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti, o galutinis socialinių paslaugų
tikslas - grąžinti asmenims gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis visuomenėje. Čia
pastebime, kad socialinės paslaugos yra susiję su rizikos grupėmis. Tačiau tai ne vienintelis
socialinių paslaugų apibrėžimas. Skirtingi autoriai socialines paslaugas apibrėžia skirtingai.
Terminas „socialinės paslaugos“ labai populiarus, kai kalbama apie šiuolaikinės
valstybės pagalbą žmogui, apie vadinamosios gerovės teikiamas socialines garantijas.
Užsienio šalyse šio termino esmę įvairūs autoriai bei įstatymai apibrėžia skirtingai
(Didžioje Britanijoje – personal social service, Vokietijoje – personliche hilfe, JAV –
human social service). „Socialinių paslaugų“ terminą sudaro lotynų ir lietuvių kalbos žodžiai.
Todėl tikslinga panagrinėti kiekvieną iš šių žodžių. Lotynų kalbos žodis „socialis“ lietuvių kalboje
reiškia visuomeninis, draugiškas (Leonavičius, 1993), o plačiąja prasme sąvoką „socialinis“ priimta
vadinti viską, kas betarpiškai susiję su visuomene, žmonėmis ir jų gyvenimu (Žalimienė, 2003).
Žodis „socialinis“ yra būdvardis, įvardijantis viską, kas susiję su visuomene ir išsamesni sąvokos
paaiškinimai nėra tikslingi, kadangi visuomenę galima nagrinėti įvairiais pjūviais ir aspektais.
Guogis (2000) teigia, kad socialinės paslaugos - tai pagrindinių valstybės socialinio
pobūdžio programų (socialinės apsaugos, mokymo bei užimtumo) vykdymo būdas bei
socialinės apsaugos tarnybų teikiamos ne medicinos srities paslaugos.
Kalesnykas (2000) socialines paslaugas apibūdina kaip valstybės siekį patenkinti
asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas,
kai žmogus pats nepajėgia to padaryti, bei grąžinti asmenims gebėjimą pasirūpinti savimi ir
integruotis visuomenėje. Taigi galima teigti, kad savo siekį valstybė įgyvendina teikdama
socialines paslaugas.
Valenta (2000) teigia, kad paslaugos kartu su materialinėmis gėrybėmis įeina į
visuomenės vartojimo fondą ir turi piniginę išraišką. Vienos jų daugiausia tenkina buitinius
poreikius, o kitos jų socialines ir kultūrines reikmes. Pirmosios yra mokamos, o antrosios
tenka gyventojams per visuomeninius vartojimo fondus.
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Lazutka (2001) savo straipsnyje, socialines paslaugas priskiria prie socialinės
paramos, kuri yra suteikiama patenkinus įstatymuose numatytas sąlygas, patekus į tam tikrą
gyventojų kategoriją arba neturint pakankamai pinigų.
Palyginus anksčiau minėtų ir įvairių kitų autorių (Anheeir, Beacker, 2000, Carole
Sutton, 1999, Pieters,

Schulte, 1998, Dovalienė, 1999, Kindurys, 1998, Žalimienė, 2001)

socialinių paslaugų sampratas galima išskirti du esminius aspektus, kurie vyrauja pateiktose
socialinių paslaugų sampratose ir leidžia jų autorius klasifikuoti į dvi grupes ( žr.1 lentelę).
1 lentelė. Socialinių paslaugų samprata plačiąja ir siaurąja prasme
(sudaryta autorės)
Socialinių
paslaugų
sampratos lygiai
Socialinės paslaugos
plačiąja
prasme
(
Dovalienė,
1999,
Kindurys,
1998,
Žalimienė,
2001,
Anheeir,
Beacker,
2000, Carole Sutton,
1999, Pieters, Schulte,
1998)
Socialinės paslaugos
siaurąją
prasme
(Guogis,
2000,
Kalesnykas,
2000,
Žalimienė, 2003)

Paslaugų gavėjai

Paslaugų tikslas

Apibrėžtis

Paslaugos teikiamos
visiems visuomenės
atstovams

Sudaryti
sąlygas
paslaugoms orientuotoms
į visapusišką žmogaus
poreikių patenkinimą.

Tai visuomeninės paslaugos,
apimančios įvairias žmogaus
gyvenimo sferas (švietimas,
kultūra, asmens ir turto apsauga,
sveikatos apsauga, transportas ir
ryšiai,
informacinės
technologijos, kultūra, buitis).

Teikiamos tik tam
tikrų rizikos grupių
atstovams

Sudaryti sąlygas asmeniui
(šeimai) ugdyti ar stiprinti
gebėjimus ir galimybes
spręsti savo socialines
problemas,
palaikyti
socialinius
ryšius
su
visuomene, taip pat padėti
įveikti socialinę atskirtį.

Paslaugos,
kurias
teikia
šiuolaikinė socialinės apsaugos
sistema, siekiant sumažinti
socialines
rizikas
(liga,
invalidumas, senatvė, našlystė,
šeima - vaikai, nedarbas, būstas,
socialinė atskirtis)

Socialinės paslaugos Lietuvoje - tai paslaugos, kurias teikia Lietuvos socialinės
apsaugos sistema. Detalesnis socialinių paslaugų apibrėžimas pateikiamas „Socialinės
apsaugos terminų žodyne“ (2003). Minėtame šaltinyje teigiama, kad tai pagrindinių valstybės
socialinio pobūdžio programų (socialinės apsaugos, mokymo bei užimtumo) vykdymo būdas
(Leonavičius, 1993). Galima pastebėti, kad beveik visi autoriai, analizuodami socialines
paslaugas siaurajame kontekste prieš tai pateikia socialinių paslaugų sampratą ir plačiuoju
aspektu, tačiau toliau analizuodami jiems rūpimus klausimus jie vadovaujasi siaurąja
socialinių paslaugų samprata.
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakyme „Dėl
socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ kalbama apie tai, kad pagalba virstų socialine, ją
turėtų apibūdinti du pagrindiniai požymiai:
• Pirma, šios paslaugos, kaip ir visos kitos paslaugos, yra nesudaiktintos ir todėl jas
teikiant tiesiogiai sąveikauja paslaugos teikėjas (tai gali būti įvairios valstybinės,
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nevalstybinės arba net privačios institucijos) ir paslaugos gavėjas (visuomenė, jos narys,
atskiras individas).
• Antra, kaip ir visi socialiniai dalykai, jos yra susijusios su visuomeniniais
sprendimais.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialiniam pranešime nurodoma, kad 2008
– 2009

metų vienas iš strateginių tikslų - siekti palankios šeimai aplinkos, efektyvios

socialinės paslaugos ir aktyvaus bendruomenių dalyvavimo socialinėje veikloje, užtikrinti
socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. Dažnai socialinės paslaugos yra
tapatinamos su socialiniu darbu arba socialinio darbo organizavimu konkrečioje įstaigoje,
bendruomenėje, su tam tikromis klientų grupėmis. Tačiau šių dviejų terminų tapatinti
negalima, nors jų tikslas ir panašus – atkurti ir padėti palaikyti asmens santykius su
visuomene, kai jis pats nepajėgia to padaryti. Socialinės paslaugos turinio požiūriu apima
platesnį veiklos lauką negu socialinis darbas ir socialinio darbo paslaugų teikimas (Žalimienė,
2003). Kaip teigia Lukoševičienė (1996) yra trys socialinių paslaugų elementai: atkurti,
padėti išvengti problemų arba užbėgti joms už akių, teikti reikalingą pagalbą. Pagalbos
objektas – individas, šeima, bendruomenė.
Socialinės paslaugos – tai patarnavimai, arba sisteminga, konkreti socialinė pagalba
(Lukoševičienė, 1996). Tai pagalbos asmenims suteikimas įvairiomis nepiniginėmis
formomis, siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.
Socialinių paslaugų terminas gali būti suprantamas kaip visuomenei teikiamos paslaugos
(švietimo, socialinės priežiūros, socialinės apsaugos, sporto, laisvalaikio, kultūros). Siauresnė
prasmė socialinės paslaugos - tai paslaugos, kurias teikia šiuolaikinės socialinės apsaugos
sistema, apimanti aštuonias socialines rizikas: ligą, invalidumą, senatvę, našlystę,
šeimą/vaikus, nedarbą, būstą, socialinę atskirtį. (Žalimienė, 2003).
Socialinių paslaugų rūšių yra daug, todėl tiek teoriniu, tiek įstatymų kūrimo ar
praktinės veiklos požiūriu yra svarbu jas susisteminti, išskirti tam tikras grupes, pateikti
pagrindines jų charakteristikas. Socialinių paslaugų įvairovei ir specifikai įvertinti skiriami
įvairūs šių paslaugų klasifikavimo būdai. Apibendrinus įvairių autorių (Lukoševičienės, 1996,
Žalimienės, 2003, Guogio, 2000, Kalesnyko, 2000) nuomonę, socialines paslaugas tikslinga
klasifikuoti pagal skirtingus požymius (žr. 1 pav.):

14

1 pav. Socialinių paslaugų klasifikavimas pagal skirtingus požymius
(parengta autorės pagal socialinių paslaugų katalogą)
Socialinės paslaugos pagal klientų grupes.

Profesionalios

socialinės pagalbos

šaknys – Anglijoje, kuri buvo viena iš anksčiausiai industrializuotų valstybių. Anglijoje
pradėta vartoti „valstybės socialinių paslaugų“ (Social Service State) sąvoka, kurią panaudojo
mokslininkas W. Beverlidge, pateikdamas britų gerovės valstybės viziją. Anglijoje jau XVII
amžiuje pradėta socialinės pagalbos gavėjų diferenciacija. Iki to laiko visi žmonės, kuriems
reikėjo pagalbos, buvo vadinami vienu žodžiu „vargšai“ ir jiems teikiama pagalba nebuvo
diferencijuojama. Visi jie buvo laikomi tuose pačiuose auklėjimo arba drausmės ir darbo
namuose. Tai namai, kuriuose po vienu stogu gyveno įvairių socialinių grupių atstovai (seni
žmonės, neįgalūs žmonės, vaikai ir kūdikiai, buvę kaliniai, nepagydomi ligoniai, prostitutės,
valkatos ir kiti). Poreikių socialinėms paslaugoms turi įvairios žmonių grupės: vieniši seni
žmonės, socialinių problemų turinčios šeimos, tėvų globos netekę vaikai, našlaičiai, asmenys
grįžę iš įkalinimo vietų, piktnaudžiaujantys alkoholiu ar narkotikais ir kitos socialinės grupės,
todėl svarbus vaidmuo tenka socialinių paslaugų prieinamumui kaimiškose vietovėse ir jų
kokybei. Lietuvoje socialinės paslaugos teikiamos įvertinus atskirų asmenų, socialinių žmonių
grupių, bendruomenės

socialinius poreikius ir kuriant socialinių paslaugų tinklą

bendruomenėje. Vienai iš socialinių grupių pagal Burton (1990) galėtume priskirti socialinės
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rizikos šeimas – kuriose vyrauja krizė dėl to, kad vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja
psichoaktyviosiomis medžiagomis; yra priklausomi nuo azartinių lošimų; neprižiūri savo
vaikų, leidžia jiems valkatauti, elgetauti; dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių
stokos negali ar nemoka prižiūrėti vaikų; naudoja psichologinę, fizinę arba seksualinę
prievartą; gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams.
Socialinių paslaugų gavėjai gali būti įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių
asmenys. Socialinių paslaugų įstatymas numato teikti socialines paslaugas tokiais atvejais:
• skurdo, kai neužtenka pajamų pagal kitus įstatymus;
• netekus tėvų globos vaikams ir našlaičiams;
• benamystės, bedarbystės;
• invalidumo, laikinai dėl ligos netekus darbingumo;
• esant tik vienam iš tėvų ar daugiavaikėms šeimoms;
• alkoholizmo ir narkomanijos;
• grįžus iš įkalinimo įstaigos, kardomojo, socialinės bei psichologinės reabilitacijos;
• kitais įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais, kai būtina valstybės parama.
Išvardintų klientų grupės atspindi pagrindines problemas, kurioms spręsti būtinas
socialinių paslaugų tinklas. Įvairiose šalyse gali skirtis klientų grupės pagal jų apibrėžimą ar
grupavimą. Taip pat gali būti labiau išskirstyti klientų pogrupiai, nes toks skirstymas
neatspindi visų klientų struktūros.
•

neįgalūs suaugusieji žmonės ir vaikai skirstomi į turintys fizinę ar proto negalią.

•

pagyvenę, seni žmonės.

•

probleminių šeimų grupei priklauso šeimos, kuriuose tėvai neprižiūri vaikų, gyvena
asocialų gyvenimą, tėvai turi problemų su vaikais dėl jų elgesio bei smurtą patyrusios
moterys ir vaikai.

•

rizikos grupei priskiriami asmenys piktnaudžiaujantieji alkoholiu, narkotikais,
grįžusieji iš įkalinimo įstaigų, benamiai, prostitutės, bedarbiai ir kiti.

•

kitoms klientų grupėms priskiriamos - etninės mažumos, pabėgėliai, emigrantai.
Dažniausiai socialinių paslaugų įstaigos teikia paslaugas kuriai nors vienai klientų

grupei, pagal tai, kokie yra tos klientų grupės poreikiai (dienos centrai probleminiams
vaikams, krizių centrai patyrusioms smurtą moterims ir jų vaikams). Kiekvienoje klientų
grupėje, individualizuojant pagalbos teikimą, gali būti dar daugiau pogrupių (pvz., žmonių,
turinčių fizinę negalią, grupėje būtų svarbu išskirti klientus pagal negalios pobūdį: judėjimo
negalios, aklieji, kurtieji). Išvardintų klientų grupės atspindi pagrindines problemas, kurioms
spręsti būtinas socialinių paslaugų tinklas.
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Pagal socialinių paslaugų steigėją - socialinių paslaugų įstaigų steigėjas gali būti
valstybė, savivaldybės administracija, religinės bendruomenės, privatūs ir juridiniai asmenys.
Didesnė dalis Lietuvoje veikiančių įstaigų turi biudžetinės įstaigos statusą, o jų steigėjas yra
valstybė (apskritis) arba savivaldybės administracija. Savivaldybė yra atsakinga už socialinių
paslaugų teikimą jos teritorijoje, todėl ir yra didžiausia steigėja, įstaigų, teikiančių socialines
paslaugas. Ir toliau pagal socialinių paslaugų įstatymą nuolat didėja savivaldybių vaidmuo
teikiant socialines paslaugas. Šiuo metu vis didėja Europos Sąjungos įtaka valstybinėms,
privačioms ir nevyriausybinėms socialinių paslaugų įstaigoms.
Pastaruoju dešimtmečiu didėja nevyriausybinių organizacijų reikšmė socialinių
paslaugų srityje. Kartais nevyriausybinės organizacijos ar religinės bendruomenės teikia
socialines paslaugas neįsteigusios socialinių paslaugų įstaigos, bet vykdo kaip vieną iš veiklų,
kuri

nurodyta

organizacijos

įstatuose

pagal

ekonominės

veiklos

klasifikatorių.

Nevyriausybinės organizacijos specializuojasi vaikų globos ir socializacijos, neįgaliųjų
asmenų ugdymo ir globos, pagyvenusių žmonių bei rizikos grupės žmonių socialinių paslaugų
teikime. Vaikų globos ir socializacijos srityje veikiančių organizacijų veikla labai įvairi: nuo
būrelių, kultūrinės veiklos bei popamokinių užimtumo iki šeimyninių globos namų, kuriuose
beglobiams vaikams teikiama visapusė priežiūra. Nevyriausybinės organizacijų veikla,
vienijančių neįgaliuosius, skirta negalios žmonių integracijai į visuomenę, švietimui ir
turiningam laisvalaikio praleidimui. Lietuvos visuomenėje gausėjant pagyvenusių žmonių
skaičiui, gausėja nevyriausybinių organizacijų, kurios sudaro galimybes pagyvenusiems
žmonėms integruotis į visuomenę, sprendžia jų užimtumo, saviraiškos problemas, inicijuoja
savipagalbos judėjimą. Nevyriausybinės organizacijos atlieka svarbų vaidmenį atliekant
prevencinę funkciją organizuojant veiklą socialinės rizikos grupės žmonėms.
Pagal socialinių paslaugų funkcijas klasifikacija parodo kaip socialinės paslaugos
yra viena kitą papildančios ir susiję. Prevencinė funkcija yra nukreipta į veiklas, kurių dėka
užkertamas kelias, panaikinamos šaknys problemai atsirasti, atliekamas švietėjiškas darbas.
Reikia pastebėti, kad mažas dėmesys prevencinėms priemonėms įtakoja socialinių problemų
ir socialinių paslaugų poreikio didėjimą. Kontrolės funkcija siekiama apsaugoti visuomenę
nuo stresinių, sudėtingų situacijų (pvz. vaikų, moterų išnaudojimo ir kita). Globos funkcija
apima socialinį palaikymą, integraciją ir asmens quo išlaikymą. Socialinis palaikymas - tai
teigiamas požiūris į pastangas ir veiksmus, kuriais keliamas pasitikėjimas savo jėgomis įveikti
sunkumus ir nesėkmes (Jovaiša1999). Vienas iš pagrindinių socialinių paslaugų tikslų padėti integruotis žmogui į visuomenę kai pats žmogus to nepajėgia padaryti pats. Asmens
status quo yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio 21-26 straipsniuose,
kur teigiama, kad žmogaus orumas, privatus gyvenimas, nuosavybė ir žmogaus būstas yra
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neliečiamas ir žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Teikiant
socialines paslaugas yra svarbu atsižvelgti į šias konstitucines nuostatas.
Klasifikacija pagal socialinių paslaugų pobūdį nurodo, kaip ir kur socialinės
paslaugos teikiamos. Remiantis L. Žalimienės (2003) klasifikaciją socialinės paslaugos gali
būti skirstomos į bendruomenines ir rezidentines, bendrąsias ir specialiąsias, stacionarias ir
nestacionarias.
Bendruomeninės paslaugos – pagalba namuose, dienos globa, prevencinės paslaugos
šeimoms su vaikais, gestų kalbos vertėjo paslaugos, socialinio darbo paslaugos (pvz.,
neįgaliųjų aprūpinimas kompensacine technika, maitinimo organizavimas) ir kitos. Lietuvoje
šios paslaugos teikiamos asmeniui savo namuose arba socialinių paslaugų įstaigoje. Šios
paslaugos dažniausiai teikiamos tik tam tikrą paros dalį (dieną arba kelias valandas per dieną).
Mary Richmond į socialinę pagalbą pažvelgė, kaip į profesiją, bei į vystymąsi, būdus ir sritis,
kuriose ši profesija taikoma.
Lukoševičienė (1996) teigia, kad šių paslaugų pavadinimas rodo, kad žmogus gyvena
savo bendruomenėje, tam tikroje teritorijoje ir bendruomenė aktyviai dalyvauja teikiant
pagalbą. Todėl galime sąvoka „bendruomenės paslaugos“ sulyginti su sąvoka “nerezidentinės
paslaugos”.
Rezidentinės

paslaugos

(stacionarios

paslaugos)

–

susijusios

su

asmens

apgyvendinimu tam tikroje įstaigoje, kurioje teikiama vartotojui reikalinga socialinė pagalba.
Dar neseniai rezidentines paslaugas Lietuvoje teikė tik valstybiniai pensionatai (globos
namai), kurių gyventojai buvo iš visos Lietuvos ir faktiškai mažai dalyvavo tos bendruomenės
gyvenime. Tačiau stacionarių įstaigų politika keičiasi, be to, pradėti kurti savivaldybių senelių
ar vaikų globos namai, kurių izoliacija nuo vietos bendruomenės yra gerokai mažesnė.
Lietuvoje kalbant apie rezidentines paslaugas bendruomenės vaidmuo tampa svarbus ir
akcentuojamas.
Pagal teikimo vietą galima skirti du socialinių paslaugų tipus: paslaugos, teikiamos
institucijose (institucinės) ir paslaugos, teikiamos kliento namuose (neinstitucinės paslaugos).
Iš to galime padaryti išvadą, kad rezidentinės paslaugos gali būti tik institucinės.
Pagrindinę socialinių paslaugų klasifikaciją apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas,
kurį rengia, tvirtina ir viešai skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagal socialinių
paslaugų katalogą socialinės paslaugos skirstomos į bendrąsias socialines paslaugas ir
specialiąsias socialines paslaugas ( žr. Priedas Nr. 3).
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Kaimo bendruomeninė organizacija norėdama teikti socialines paslaugas privalo
atsižvelgti į šį socialinių paslaugų klasifikavimą ir nurodyti veiklas pagal ekonominės veiklos
klasifikatorių savo įstatuose.
Bendrosios socialinės paslaugos – tai paslaugos, kurios teikiamos asmenims tam,
kad padėtų gyventi savarankiškai savo namuose, išvengiant specialiųjų socialinių paslaugų
teikimo. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens
namuose, jos dažniausiai teikiamos savivaldybių nuožiūra, atsižvelgiant į specifines
gyventojų reikmes ir savivaldybių galimybes.
Nuo 2001 m. pradėję kurtis kaimo bendruomeninės organizacijos, yra svarbios
socialinių paslaugų teikime. Šios organizacijos savo veiklą grindžia asociacijos įstatymu bei
savo įstatais, kuriuose dažnai pabrėžiami prevenciniai tikslai ir paslaugos įvairių grupių
asmenims. Daugelis bendruomeninių organizacijų turi savo patalpas, kuriose įsikūrė
bendruomenių centrai, kurie tapo

„daugiafunkciniais namais“ visiems asmenims,

gyvenantiems vienoje bendruomenėje, kaimynystėje, teikiantys įvairias švietimo, laisvalaikio,
kultūrines ir kitokias paslaugas, siekiant stiprinti vietinę bendruomenę. Bendruomenės
centruose teikiamas tokios paslaugų grupės: informavimo ir konsultavimo, bendravimo,
socialinio darbo, ugdymo, mokymo, laisvalaikio organizavimo (kultūros, sporto, švietimo), o
kartais ir maitinimo organizavimo, asmens higienos priežiūros, buitinės paslaugos. Esant
poreikiui, šiose įstaigose gali būti organizuojamos asmens sveikatos priežiūros ir kitų
paslaugų teikimas. Personalą sudaro nedidelė profesionalų grupė, nes įstaigos veikla
organizuojama pasitelkiant savanorius ir bendruomenės gyventojus. Bendrąsias socialines
paslaugas gali teikti daugelis įstaigų, kurių pagrindinė veikla nėra socialinių paslaugų
teikimas, tuo tarpu specialiąsias socialines paslaugas, gali teikti, tik tam pritaikytos įstaigos,
arba socialinių paslaugų įstaiga, arba privatus socialinių paslaugų tiekėjas.
Specialiosios socialinės paslaugos – tai tokios socialinės paslaugos, kurios teikiamos
asmeniui (šeimai), kurio gebėjimas savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir
dalyvauti visuomenės gyvenime, ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų
nepakanka. Specialiosioms paslaugoms priskiriama: socialinė priežiūra ir socialinė globa.
Specialiosios socialinės paslaugos asmenims teikiamos tuomet, kai bendrosios socialinės
paslaugos yra neveiksmingos. Jos gali būti teikiamos šiose įstaigose:
• stacionariose globos ir slaugos įstaigose;
• kitose socialinės globos įstaigose;
• laikino gyvenimo įstaigose;
• dienos globos įstaigose;
• reabilitacijos įstaigose.
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Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama pagalba, kuri
nereikalauja nuolatinės specialistų priežiūros. Šios paslaugos gali būti teikiamos tam tikrose
socialinėse įstaigose arba asmenų namuose.
Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė,
nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa pasižymi ir išsiskiria iš
kitų paslaugų tuo, kad ji dažniausiai teikiama socialinės globos įstaigose. Ji skirstoma į dienos
socialinę globą, trumpalaikę socialinę globą ir ilgalaikę socialinę globą. Teikiama įvairiomis
nepiniginėmis formomis ir tik vienu atveju pinigais – globos pinigais. Kaimo bendruomeninė
organizacija pagal galiojančius teisės aktus gali teikti trumpalaikę dienos socialinę globą kaip
laikiną kompleksinę pagalbą asmeniui, kuriam reikalinga pagalba.
Išanalizavus socialinių paslaugų klasifikavimą, galima teigti, jog socialinių paslaugų
įvairovė atskleidžia tai, kad Lietuvoje socialinių paslaugų sistema yra orientuota į įvairias
problemines situacijas ir organizuojama pagalba skirta įvairiems gyvenimo sunkumams
įveikti.
1.2. Socialinių paslaugų teikimo principai ir reglamentuojantys teisės aktai
Kiekviena valstybės vykdoma veikla turi tam tikrą įstatyminę bazę. Ta veikla gali būti
trijuose teisės aktų lygiuose: Konstitucijoje, įstatymuose bei poįstatyminiuose aktuose.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis teigia, kad „šeima yra visuomenės ir
valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystė, tėvystę ir vaikystę“.
Konstitucija saugo ir globoja šeimą, motinystė, tėvystę ir vaikystę. Konstitucijos 39
straipsnyje teigiama, kad valstybė globoja šeimas auginančias ir auklėjančias vaikų namuose,
įstatymo numatyta tvarka teikia joms paramą. Dirbančioms motinoms įstatymas numato
mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas.
Konstitucijos 52

straipsnis teigia, kad valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir

invalidumo pensijas, socialinė paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais
įstatymų numatytais atvejais. Toks socialinių paslaugų reglamentavimas Lietuvos
Konstitucijoje rodo jų svarbą šalies gyventojų gerovei. Lietuvoje socialinių paslaugų
administravimą reglamentuojančius teisės aktus būtų galima suskirstyti į 10 sričių (žr. 2
priedą).
Poreikių socialinėms paslaugomis turi įvairios žmonių grupės: vieniši seni žmonės,
socialinių problemų turinčios šeimos, tėvų globos netekę vaikai, našlaičiai, asmenys grįžę iš
įkalinimo vietų, piktnaudžiaujantys alkoholiu ar narkotikais ir kitos socialinės grupės, todėl
svarbus vaidmuo tenka socialinių paslaugų prieinamumui ir jų kokybei. Socialinės paramos
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sistema turi būti organizuojama taip, kad būtų stiprinamas pačių žmonių aktyvumas ir
atsakomybė už save bei savo šeimą.
Socialinių paslaugų organizavimas – tai procesas, kurio metu sudaromos galimybės
socialinių paslaugų teikimui ir gavimui. Siekiant užtikrinti efektyvų socialinių paslaugų
organizavimą, būtina laikytis tam tikrų principų, nuostatų, kurie garantuotų maksimalią naudą
paslaugų gavėjams. Socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje reikia nagrinėti kaip
sudedamąsias dvi dalis: viena dalis – socialinių paslaugų organizavimas, antra dalis –
socialinių paslaugų teikimas, kurios viena be kitos negali gyvuoti. Analizuojant socialinių
paslaugų organizavimą svarbu išsiaiškinti paties organizavimo prasmę. Vadyboje sąvoka‚
organizavimas yra kryptingas veiklos vykdymas, siekiant tam tikro tikslo. Organizavimas
laikomas vadybine funkcija (Butkus, Kasiulis, Barvydienė, 1996). Organizavimas bendrąja
prasme yra ko nors surengimas sutvarkymas į vieną visumą arba struktūrą, vientisų sistemų
kūrimas, įgyvendinimas ir tobulinimas. Siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą, būtina
kiekvienos suinteresuotos institucijos integracija į bendrą visumą.
Socialinių paslaugų organizavimas yra veikla, kurios metu sudaromos galimybės
socialinių paslaugų teikimui ir gavimui.
Socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje reikia nagrinėti kaip sudedamąsias dvi dalis:
viena dalis – socialinių paslaugų organizavimas, antra dalis – socialinių paslaugų teikimas
(žr.2 pav.), kurios viena be kitos negali gyvuoti, tačiau socialinių paslaugų organizavimo ir
socialinių paslaugų teikimo veiklos ypatumai skiriasi.

Valstybės
biudžetinė
įstaiga
Nevyriausy
binė
organizacija

Socialinių paslaugų
organizavimas
Socialinių paslaugų sistema
Socialinių paslaugų
teikimas

Savivaldybių
biudžetinė
įstaiga
Savivaldybių
biudžetinė
įstaiga

2 pav. Socialinių paslaugų sistema (sudaryta autorės)
Analizuojant socialinių paslaugų organizavimą svarbu išsiaiškinti paties organizavimo
prasmę. Vadyboje sąvoka „organizavimas“ pateikiama kaip valdomojo objekto (įmonės
darbuotojai) bei subjekto (įmonė) sąveikos nustatymas, valdymo struktūrų tobulinimas ir
formavimas (Neverauskas (2002). Pakankamai išsamus yra apibūdinimas, nusakantis, kad
organizavimas taip pat yra ir kryptingas veiklos vykdymas, siekiant tam tikro tikslo, todėl
organizavimas laikomas vadybine funkcija (Butkus (1996). Įvardinus organizavimo
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sampratą, galima teigti, kad socialinių paslaugų organizavimas yra veikla, kurios metu
sudaromos galimybės socialinių paslaugų teikimui ir gavimui. Socialinių paslaugų įstatyme
nurodoma, kad pagrindinės socialinių paslaugų valdymo institucijos yra:
•

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

•

Apskričių viršininkai

•

Savivaldybės

•

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia Vyriausybei siūlymus dėl valstybės socialinių
paslaugų sistemos ir socialinio darbo vystymo krypčių bei rengia teisės aktų projektus dėl asmens
(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo, teikimo, finansavimo,
mokėjimo už socialines paslaugas, socialinės globos normų, socialinės globos įstaigų licencijavimo,
socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo ir veiklos
reglamentavimo.

Apskričių viršininkai steigia, reorganizuoja ir likviduoja regioninės reikšmės

socialinių paslaugų įstaigas bei užtikrina jų funkcionavimą bei rengia ir įgyvendina apskrities
socialinių paslaugų programas ir projektus. Savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo
teritorijos

gyventojams

užtikrinimą

planuodama

ir

organizuodama

socialines

paslaugas,

kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę (Socialinių paslaugų
įstatymas, 2006).

Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnio 2 punkte
administravimo institucija, kuri

nurodoma,

kad viešojo

administruoja viešųjų paslaugų teikimą, negali pati teikti šios

paslaugos. Šios institucijos turi skelbti konkursą ir pirkti paslaugas iš kitų organizacijų. Tai gali

būti nevyriausybinės organizacijos arba privataus sektoriaus atstovai. Dažnai savivaldybėse yra
sudaroma NVO rėmimo programa, numatomas finansavimas. Kadangi NVO finansavimas nėra
didelis, todėl jos silpnai dalyvauja tokių programų vykdyme.

Organizuojant paslaugas bet kuriuo lygmeniu, būtina vadovautis socialinių paslaugų
organizavimo principais, kurie pateikiami Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.
Parengti įvairūs parengti poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys naujus socialinių
paslaugų organizavimo, valdymo pagrindus, socialinių paslaugų teikimo, skyrimo ir gavimo
principus. Socialinės paslaugos organizuojamos vadovaujantis šiais pagrindiniais principais:
▪

Paslaugų administravimo decentralizavimas – tai pagrindinis socialinių paslaugų

organizavimo ir teikimo principas. Teikiant socialines paslaugas siekiama kuo daugiau
funkcijų deleguoti žemesnėms valdymo grandims, priartinant socialines paslaugas prie
žmogaus gyvenamosios vietos. Savivaldybė yra pagrindinė institucija, kurianti ir
garantuojanti bendruomenės socialines paslaugas savo nariams (Žalimienė, 2003).
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▪

Paslaugų deinstitucionalizavimas – tai pagrindas siekiant subalansuotos tobulos

socialinių paslaugų sistemos, kuris siekia išsaugoti kiekvieno žmogaus asmenybės privatumą
ir orumą. Tai stacionarių globos įstaigų laipsniškas restrukūrizavimas ir alternatyvių
socialinių paslaugų, socialinių programų rengimas institucinei globai bei įgyvendinimas
bendruomenėje. Tai tokių sąlygų sudarymas, kad klientai kuo ilgiau galėtų gyventi savo
namuose neplečiant stacionarių paslaugų įstaigų tinklo.
▪

Paslaugų prieinamumas – socialinės paslaugos turi būti prieinamos tiems žmonėms,

kuriems jų reikia. Kiekvienas bendruomenės narys turi teisę kreiptis dėl paslaugų teikimo ir
poreikio paslaugoms įvertinimo, tačiau socialinės paslaugos pirmiausiai turi būti prieinamos
tiems žmonėms, kuriems labiausiai jų reikia. Žalimienė (2003) pateikia pagrindinius
socialinių paslaugų prieinamumo vertinimo kriterijus:
✓ sudaroma galimybė gauti informaciją apie paslaugas;
✓ sukuriamas paslaugų tinklas;
✓ sudaromos lygios galimybės tenkinti poreikius;
✓ artumas.
Socialinių paslaugų principai ir kriterijai turi užtikrinti socialinių paslaugų vartotojams
reikiamą socialinių paslaugų gavimą, nepriklausomai nuo regiono padėties bei individualių
savybių.
Socialinių paslaugų teikimas – tai veikla, kurios metu socialinė paslauga,
perduodama socialinių paslaugų gavėjui. Šiame etape dalyvauja ne tik teikėjas, bet ir gavėjas,
vyksta tiesioginis abipusis sąveikavimas. Lietuvos Socialinių paslaugų įstatyme nurodoma, kad
socialines paslaugas gali teikti Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir
mokslo ministerijų, apskričių viršininkų administracijų, savivaldybių įsteigtos viešosios
įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės bei fiziniai ir juridiniai
asmenys, turintys teisę teikti socialines paslaugas. Socialines paslaugas gali teikti
biudžetinės, viešosios ar privačios įstaigos (Socialinių paslaugų įstatymas..., 1996). Visų
socialinių paslaugų įstaigų veiklos tikslas - klientų socialinė reabilitacija ir integracija i
visuomenę. Įstaigų veiklos uždaviniai esti tokie, kaip kliento teisių ir interesų
atstovavimas, gynimas, savarankiškumo ugdymas ir palaikymas, nuolatinės ar laikinos
globos, priežiūros, visapusiško aprūpinimo užtikrinimas Išoraitė (2007) ir Žalimienė (2003)
pateikia socialinių paslaugų teikimo principus, kurie glaudžiai siejasi su organizavimo
principais. Jų panašumai pateikiami 2 lentelėje.
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2 lentelė. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo principų palyginimas
(sudaryta autorės)
Socialinių paslaugų organizavimo

Socialinių

paslaugų

principai

principai

Bendradarbiavimo

Tarpusavio pagalba

Decentralizavimas

Artumas

Planavimas

Adekvatumas

Deinstitucionalizavmas

Prieinamumas

Socialinis teisingumas

Lankstumas

Dalyvavimas

Atvirumas bendruomenei

Kompleksiškumas

Visapusiškumas

Novatoriškumas

Veiksmingumas

teikimo

Socialinių paslaugų teikėjai turi bendradarbiauti su socialinių paslaugų gavėjais bei
kitais socialinių paslaugų teikėjais bei kitomis institucijomis - sveikatos priežiūros, vaikų
teisių

apsaugos,

teisėsaugos,

švietimo

ir

kitomis

įstaigomis;

kitais

specialistais,

nevyriausybinėmis organizacijomis, savanoriais ir neformaliais paslaugų teikėjais. Socialinių
paslaugų teikėjai bendradarbiaudami su savo paslaugų gavėjais ugdo tarpusavio pagalbą ir
supratimą. Yra labai svarbu vadovautis adekvatumo principu, kad teikiamos socialinių
paslaugų rūšys labiausia atitiktų socialinių paslaugų gavėjo poreikius. Teikiant socialines
paslaugas turi būti užtikrinamas paslaugų tęstinumas, lankstumas, atvirumas bendruomenei.
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (2006) socialinės paslaugos
apibrėžiamos kaip pagalba nepinigine forma, kai nepakanka kitų socialinės apsaugos sistemos
garantijų. Socialinių paslaugų įstatymas numato teikti socialines paslaugas tokiais atvejais:
• skurdo, kai neužtenka pajamų pagal kitus įstatymus;
• netekus tėvų globos vaikams ir našlaičiams;
• benamystės, bedarbystės;
• invalidumo, laikinai dėl ligos netekus darbingumo;
• esant tik vienam iš tėvų ar daugiavaikėms šeimoms;
• alkoholizmo ir narkomanijos;
• grįžus iš įkalinimo įstaigos, kardomojo, socialinės bei psichologinės
reabilitacijos;
• kitais įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais, kai būtina valstybės
parama.
Kaimo vietovėse yra aktualios socialinės paslaugos mažas pajamas gaunantiems
asmenims, socialinės rizikos šeimoms bei pagyvenusiems žmonėms.
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Esamas teisinis reglamentavimas Lietuvoje numato tris būdus valstybės ir
savivaldybės institucijoms pirkti viešąsias paslaugas. Šie būdai

turi savo privalumų ir

trūkumų ( žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Viešųjų paslaugų pirkimo būdai (sudaryta autorės)
Viešųjų paslaugų pirkimo
būdas
Valstybės/savivaldybės
tikslinės programos

Viešieji pirkimai

Koncesijos
(nevyriausybinės
organizacija
parduoda
paslaugą, o už ją moka
valstybės ar savivaldybės
institucija)

Pagal

socialinių

Privalumai

Trūkumai

Užtikrinamas
finansavimas
paslaugų pirkimui.
Aiškus paslaugų poreikis.
Numatomos
procedūros
lėšų
paskirstymui.
Rengiami kur kas greičiau nei
tvirtinamos
programos,
jie
nereikalauja tokio išsamaus ir
detalaus planavimo.

Programų rengimas, lėšų planavimas ir
tvrtinimas užtrunka ilgai.
Nereaguojama į poreikio ir pasiūlos
pokyčius, iškylančias naujas aplinkybes.

Už paslaugas moka patys naudos
gavėjai arba kiti subjektai, be
tarpininkų.

paslaugų

kokybės

Procedūros yra dažnai labai painios,
reikalaujančios nemažai specifinių žinių.
Nėra palankios ilgalaikiam lėšų planavimui
ir pastoviam tam tikros paslaugų srities
finansavimo užtikrinimui.
Esančios NVO yra nepajėgios dalyvauti
paslaugų rinkoje NVO įgūdžių stoka.
Kritinis požiūris į NVO.

standartus

reikia,

kad

paslaugos

būtų

organizuojamos ir teikiamos atskirai, t.y. jų negali teikti tos pačios institucijos. Lietuvoje tai
dar nėra įgyvendinta, kadangi daugelis socialinių paslaugų įstaigų yra savivaldybėms
priklausančios biudžetinės socialinių paslaugų įstaigos. Didžioji dalis socialinėms paslaugoms
skirtų išteklių savivaldybių lygmenyje taip pat paskirstoma vykdant savivaldybės biudžetinių
įstaigų finansavimą. Nors kai kurios savivaldybės (Vilniaus, Klaipėdos) savo praktikoje taiko
nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas programų finansavimą bei
bando taikyti paslaugų pirkimą. NVO programų finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų
vykdomas pagal gana bendrus finansavimo apimties skaičiavimus, nedetalizuojant ir
neskaičiuojant paslaugų įkainio ir klientų poreikių, bet pateikiant bendrą veiklos aprašymą.
Kai viešųjų paslaugų finansavimas atliekamas per tikslines valstybės/savivaldybių programa
kyla ir paslaugų teikėjui ir organizatoriui gan daug problemų:
• Kiekvienais metais konkursai vykdomi iš naujo, NVO privalo dalį metų dirbti
neesant finansavimo;
• Maža dalis lėšų yra skiriama darbuotojų išlaikymui ar administraciniams
kaštams.
Vyriausybė skirdama lėšas socialinėms paslaugoms ir jų infrastruktūros plėtrai turėtų
sieti su NVO tinklo stiprinimu.
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Vykdant viešuosius pirkimus perkamos paslaugos iš įvairių tipų organizacijų ir
įmonių, tame tarpe ir nevyriausybinių organizacijų. Viešieji pirkimai gali būti organizuojami
greičiau nei patvirtinamos įvairios programos, tačiau procedūros yra labai painios,
reikalaujančios specifinių žinių, kurių nevyriausybinėse organizacijose labai trūksta.
Konsesijos yra naujas viešųjų paslaugų pirkimo būdas, kuris nėra labai paplitęs, tačiau
tokio tipo paslaugų pirkimas turi ateitį. Valstybės ar savivaldybės institucijos koncesijos
atveju neperka paslaugos, o perleidžia teisę įgyvendinti tam tikras funkcijas ar atlikti tam
tikrus uždavinius, kurių įgyvendinimas yra pelningas. Valstybės ar savivaldybės institucija
perleidžia nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitiems privatiems subjektams teisę teikti
tam tikras paslaugas, už kurias moka patys paslaugos gavėjai ar kiti subjektai.
Galima daryti prielaidą, kad būtina sukurti sąlygas, jog į socialinių paslaugų teikimą
svarbu įtraukti kuo daugiau socialinių ekonominių partnerių iš nevyriausybinio ir privataus
sektoriaus. Vystant partnerystės santykius galima pasiekti teikiamų socialinių paslaugų
geresnės kokybės.
1.3.

Nevyriausybinių organizacijų veiklos organizavimo ypatumai

Nevyriausybinės organizacijos yra juridiniai asmenys, kurios turi specifinių bruožų,
pagal kuriuos išsiskiria iš kitų juridinių asmenų. Nevyriausybinės organizacijos – tai viešo
pobūdžio pelno nesiekiantys savanoriški susivienijimai, kurių narius vienija bendri socialiniai,
ekonominiai, profesiniai, kultūriniai, dvasiniai interesai arba tam tikri pomėgiai (Šimašius,
2007). Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuoja Asociacijų įstatymas,
priimtas 2004 m. vasario 14 d. Atskirų nevyriausybinių organizacijų rūšių veiklą reguliuoja
specialūs įstatymai – Profesinių sąjungų įstatymas, priimtas 2003 m. lapkričio 3 d., Meno
kūrėjų ir jų organizacijų įstatymas, priimtas 1998 m. gruodžio 18 d., Labdaros ir paramos
fondų įstatymas, priimtas 2003 m. gruodžio 12 d.
Nevyriausybinės organizacijos kuriasi piliečių iniciatyva ir tvarkosi savivaldos
pagrindais. Dauguma šių organizacijų stengiasi būti nepriklausomos nuo valdžios, kritiškai
vertina valdžios politiką įvairiose srityse, kelia savo reikalavimus, teikia pasiūlymus įvairioms
problemoms spręsti. Nevyriausybinių organizacijų funkcijos dažniausiai yra šios:
1.

Paslaugų teikimas.

2. Interesų

atstovavimas

reikaluose.
3. Savitarpio pagalba
4. Išteklių koordinavimas.

arba

aktyvus

dalyvavimas

visuomeniniuose
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Nevyriausybinės organizacijos yra novatoriškos, nustato naujus poreikius ir
eksperimentuoja, ieškodamos geriausiųjų tenkinimo būdų. Europos Komisija ( Europos
Audito Rūmų informacinis pranešimas dėl specialiosios ataskaitos Nr. 4/2009 „Komisijos
valdymas, susijęs su nevalstybinių subjektų dalyvavimu EB vystomojo bendradarbiavimo
procese‘, 2009)

pabrėžia nevyriausybinių organizacijų socialinį vaidmenį, išsamiai

išdėstydama NVO įtaką ir pasiekimus įvairiose labai svarbiose gyvenimo srityse, primindama,
kad šie pasiekimai priklauso pilietiškai aktyviems piliečiams, dalyvaujantiems pačių
įvairiausių nevyriausybinių organizacijų veikloje. Europos Komisijos pranešime sakoma, kad
daugeliui žmonių narystė arba savanoriškas darbas nevyriausybinėje organizacijoje yra
gyvybiškai būtina jų pilietiškumo išraiškos priemonė, kuri leidžia jiems pademonstruoti
aktyvų rūpestį savo artimu ir visuomene apskritai. NVO įstatuose numatytiems tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti nevyriausybinės organizacijos įstatymų nustatyta tvarka turi teisę
nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti
organizacijos tikslus ir uždavinius, steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti
leidyba.
Asociacijos įstatymas (2004) garantuoja visuomeninėms organizacijoms teisę į
nuosavybę. Nevyriausybinėms organizacijoms, vadovaujantis teise, gali priklausyti pastatai,
įrenginiai, leidyklos, spaustuvės ir t.t. Turtas gali būti įgytas už visuomeninei organizacijai
priklausančias lėšas.
Palidauskaitės (1996)

nuomone įstatymas nustato gana griežtus valstybinio

finansavimo apribojimus. Įstatyme nustatyta, kad valstybės valdžios ir valdymo institucijos,
savivaldybės gali skirti lėšų nevyriausybinėms organizacijoms tik konkrečioms kultūros,
švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms
įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais.
Nevyriausybinių organizacijų interesų ir veiklos rūšių spektras labai platus, todėl dažnai
nevyriausybinės organizacijos mato problemas ir ieško būdų jas spręsti tose srityse, kurių
nepajėgia aprėpti valdžios institucijos. Galime išsikirti šias nevyriausybinių organizacijų
rūšis, kurios skiriasi savo specifika atskleidžiant organizacijų esmę ir reglamentavimo
aspektus.
NVO ar kitaip vadinamos ne pelno siekiančios organizacijos - laisva piliečių valia
įkurta formali ar neformali organizacija, kuri tarnauja visuomenės organizacijos grupių labui,
nesiekia pelno ar tiesioginio dalyvavimo valstybės valdyme (Šimašius, 2007). Jų atsiradimą
lemia įvairūs visuomeniniai tikslai arba siekimas apjungti tam tikrus veiklos interesus.
Pagrindiniai tikslai yra labiau socialiniai nei ekonominiai. Vienintelis esminis nepelno
siekiančių organizacijų bruožas – gauto pelno neskirstymas. Galimybė gauti neapmokestinamą
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paramą yra viena iš reikšmingiausių mokestinių lengvatų ne pelno organizacijoms, todėl
svarbią reikšmę turi Lietuvos teisės normų sistemoje Labdaros ir paramos įstatymas,
nustatantis, ką galima laikyti

labdara ar parama mokesčių lengvatų tikslais. Ne pelno

organizacijų privalumas yra tai, kad jos gali lengviau panaudoti neapmokamą darbą. Šiuo
atveju asmuo, skiriantis savo laiką ne pelno organizacijos labui, dažniau traktuoja ne kaip
darbą, iš kurio pelnomasi pragyvenimui, bet kaip laisvalaikį. Motyvai gali būti įvairūs: tiek
sąžinės balsas, tiek malonumas, tiek noras išspręsti kažkokią problemą, tiek ateities karjeros
galimybės.
4 lentelė. Nepelno siekiančių organizacijų rūšys ir tikslai (sudaryta autorės)
Nepelno organizacijų rūšys
Asociacija
Viešosios įstaigos
Labdaros ir paramos fondai

Specifinės ne pelno organizacijos:
a) meno kūrėjų organizacijos

d)

b) švietimo
įstaigos,
muziejai,
bibliotekos,
mokslo
ir
studijų
institucijos
c) tautinės bendrijos, daugiabučių
namų
ir
sodininkų
bendrijos,
medžiotojų ir žvejų draugijos,
Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija
d) Lietuvos savivaldybių asociacija,
pramonės, prekybos ir amatų rūmai
e) religinės bendruomenės, bendrijos
f) politinės partijos
g) profesinės sąjungos
h) biudžetinės įstaigos

Pagrindinis tikslas
Koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių
interesams ir juos ginti ar teikti kitus viešuosius interesus.
Tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.
Labdaros arba (ir) paramos bei kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir
juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos,
sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos
apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis
pripažįstamose srityse.
Vykdyti kūrybines programas, ginti meno kūrėjų kūrybines, profesines,
socialines, autorių ir gretutines teises, įstatymų nustatyta tvarka
atstovauti meno kūrėjams.
Veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško
gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus
Įgyvendinti narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su
organizacijos specifika.

Spręsti savo narių bendrąsias problemas, teikti savo nariams paslaugas,
atstovauti savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir
valdymo institucijose
Siekti įgyvendinti tos pačios religijos tikslus.
Tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti Lietuvos
Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant
valstybės valdžią ir savivaldos teisę.
Atstovauti ir ginti darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines
teises bei interesus.
Įgyvendinančios valstybės ar savivaldybės funkcijas.

Asociacija - dažniausiai pasitaikanti Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų forma.
Pagal šį įstatymą savo veiklą grindžia tiek kaimo bendruomeninės organizacijos, tiek ir
daugelis kitų nepelno siekiančių organizacijų. Nepelno siekiančių organizacijų specifika
pabrėžia organizacijos unikalumą ir išskirtinumą. Specialūs įstatymai paprastai tik suteikia
daugiau teisių. Viešosios įstaigos ir labdaros ir paramos fondai skiriasi tuo, kad turi savo
kapitalą, kuris sudarytas iš dalių, nors tikslai yra panašūs.
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Analizuojant nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą teikiant viešąsias paslaugas
administracinę ir teisinę aplinką pastebime, kad Lietuvoje egzistuoja monopolizuotas viešųjų
paslaugų tiekimas ir savivaldybės linkusios steigti savo institucijas paslaugoms teikti, vietoje
paslaugų pirkimo. Dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų ir/ar institucijų nenoro (kartais
nežinojimo kaip) perleisti viešųjų paslaugų funkcijas išoriniams paslaugų teikėjams, visu
pirma nevyriausybinėms organizacijoms, nukenčia savivaldybių ir valstybės biudžetas, taip
pat paslaugų kokybiniai rodikliai. NVO negauna užsakymų, galinčių įtakoti ne tiktai paslaugų
ekonominį efektą, bet ir atlikti šalutinį poveikį – stiprinti NVO potencialą. Sekančiame darbo
skyriuje bus pateikta kaimo bendruomeninių organizacijų, veikiančių pagal asociacijos
įstatymą, veiklos organizavimo ypatumai.

1.4.

Kaimo bendruomeninių organizacijų galimybės teikti socialines paslaugas

Kaimo bendruomeninės organizacija - savarankiškai besitvarkanti nevyriausybinė,
pelno nesiekianti kaimo savivaldos institucija, kurios veiklą reglamentuoja asociacijos
įstatymas, įstatai ir kiti teisės aktai. Šios organizacijos veikloje gali dalyvauti tam tikros
teritorijos gyventojai, registruoti juridiniai asmenys, kraštiečiai bei visi norintys dalyvauti
organizacijos veikloje. Visų kaimo bendruomeninių organizacijų teisinė forma - asociacija.
Tai viešas juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti
asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija
įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus,
kurių funkcijos apibrėžiamos organizacijos įstatuose. Jeigu asociacijoje sudaromi keli
valdymo organai, asociacijos įstatuose turi būti nustatyta kiekvieno valdymo organo
kompetencija. Kiekvienos organizacijos funkcionavimas priklauso nuo valdymo struktūros.
Geras valdymas privalo turėti formalią valdymo struktūrą. NVO valdymo organai ( žr. 3 pav.)
aiškiai apibrėžti LR asociacijos įstatymu (2004).
Aukščiausias valdymo organasVisuotinis narių susirinkimas
Priežiūros organasRevizinė komsija arba
revizorius

Kolegialus valdymo organasvaldyba arba taryba

Valdybos (tarybos)
pirmininkas

Vienasmenis organaspirmininkas

3 pav. Kaimo bendruomeninės organizacijos valdymo organai
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Kaip matome iš 3 paveikslo, aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių
susirinkimas, kuris formuoja valdybą ar tarybą. Organizacijos pirmininkas gali būti renkamas
tiek visuotiniame susirinkime tiek ir taryboje ar valdyboje.
Tai nurodyta organizacijos pagrindiniame dokumente - įstatuose. Įstatuose taip pat
nurodoma eilinių ir neeilinių susirinkimų sušaukimo tvarka. Bendruomenės valdyba (taryba)
yra kolegialus bendruomenės valdymo organas, vadovaujantis bendruomenės veiklai tarp
visuotinių narių susirinkimų. Įstatuose nurodoma valdybos (tarybos) posėdžių sušaukimo
tvarka, kuri patvirtina valdybos (tarybos) darbo reglamentą, pagal kurį organizuojamas
valdybos (tarybos) darbas. Valdyba (taryba) taip pat tvirtina ir revizinės komisijos darbo
reglamentą, kuri tikrina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės finansinės veiklos dokumentus, pateikia visuotiniam narių susirinkimui finansinės veiklos
patikrinimo ataskaitą, bendruomenės organų pavedimu atlieka kitus bendruomenės veiklos
patikrinimus bei nedelsiant praneša bendruomenės valdybai apie visus patikrinimo metu
nustatytus pažeidimus. Bendruomeninės organizacijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo
organas, vadovaujantis bendruomenės veiklai. Tas pats asmuo nors negali būti pirmininku ir
vyriausiuoju finansininku, tačiau asociacijos įstatymas nedraudžia pirmininkui būti ir
valdybos (tarybos) pirmininku. Nedidelėje kaimo bendruomeninėje organizacijoje netikslinga,
kad būtų du pirmininkai, nes tai įneštų daug sumaišties. Dažniausia organizacijos pirmininkas
atlieka ir valdybos (tarybos) pirmininko funkcijas. Organizacijos įstatuose taip pat nurodoma
filialų steigimo bei likvidavimo, pranešimų skelbimo, bendruomenės finansavimo, įstatų
keitimo, organizacijos pertvarkymo, likvidavimo ir reorganizavimo tvarka. Skirtingi NVO
valdymo organai gali produktyviai bendradarbiauti, jei tik organizacijos pagrindiniai
dokumentai ir procedūros aiškiai nustato kiekvieno valdymo organo pagrindinį vaidmenį bei
funkcijų perdavimo ir tarpusavio atskaitingumo tvarką. 3 paveiksle išskirti dažniausiai kaimo
bendruomeninės organizacijos valdymo organai. Kiekvienas organizacijos valdymo organas
atlieka funkcijas, kurias apibrėžia organizacijos įstatai (žr. 5 lentelę).
5 lentelė. Kaimo bendruomeninės organizacijos valdymo organų funkcijos
(parengta autorės pagal asociacijos įstatymą)
Veiklos sritis
Valdymas

Darbuotojai

Visuotinio
narių
susirinkimo
funkcijos
Tvirtina organizacijos įstatus,
1.
formuoja kolegialų organą (valdybą
arba tarybą) , renka ir atšaukia
revizinę komisiją. Gali rinkti
pirmininką.

Valdybos
(tarybos)
funkcijos
Gali rinkti pirmininką.
Renka valdybos (tarybos)
pirmininką. Priima valdybos
darbo ir revizinės komisijos
darbo reglamentus.

Pirmininko funkcijos

-

Tvirtina darbuotojų etatus,

Valdybos sprendimu

-
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Nariai

Nustato bendruomeninės
organizacijos narių stojamojo įnašo
ir nario mokesčio dydžius bei tvarką.

nustato pareiginių
atlyginimų dydį.
Svarsto prašymus dėl
priėmimo, išstojimo į
bendruomenę.

Veiklos
organizavimas

Nustato nustato bendruomenės
tikslus ir pagrindinius uždavinius.
Tvirtina metinį veiklos planą.

Analizuoja bendruomenės
veiklą, rengia metinį veiklos
planą.

Finansų
valdymas

Tvirtina bendruomenės metinę
finansinę atskaitomybę.

Kontroliuoja vykdomus
projektus.

Atsakomybė

Priima sprendimus dėl filialų ir
atstovybių steigimo bei jų veiklos
nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus,
priima sprendimus dėl
bendruomenės pertvarkymo ar
pabaigos .

Priima sprendimus dėl kitų
juridinių asmenų steigimo ar
dėl tapimo kitų juridinių
asmenų dalyviu.

priima ir atleidžia
darbuotojus.
Pateikia visuotiniam
narių susirinkimui
ataskaitą.
Atsako už
bendruomenės veiklos
organizavimą,
koordinuoja
bendruomenės darbo
grupių veiklą.
Bendruomenės vardu
sudaro sandorius,
atidaro ir uždaro
sąskaitas bankų
įstaigose.
Atstovauja
bendruomenės
santykiuose su
trečiaisiais asmenimis
(tiek fiziniais, tiek ir
juridiniais).

Iš 5 lentelės pastebime, kad yra labai aiškiai apibrėžiama kiekvieno valdymo organo
funkcijos, kurios sudaro sąlygas kokybiškam organizacijos valdymui. Vadovaujantis šiomis
funkcijomis kaimo bendruomeninė organizacija privalo vadovautis ir organizuojant socialinių
paslaugų teikimą. Kaimo bendruomenių organizacijų veikla pasižymi savo įvairialypiškumu.
Juose paslaugos teikiamos ne vienai kuriai nors konkrečiai žmonių grupei (pvz., tik
pagyvenusiems asmenims, tik vaikams, tik negalią turintiems asmenims). Daugelio
organizacijų tikslas – suaktyvinti ir į bendruomenės gyvenimą įtraukti visus bendruomenės
narius, kad ir kokie įvairūs jie bebūtų.
Bendruomenės nariams ne vis vien, kaip kaimas ar miestelis vystysis. Žmonės
susirenka, kalbasi, sprendžia įvairias problemas, galvoja ir planuoja, ką daryti, kad
bendruomenė labiau klestėtų. Kuo daugiau žmonių susiburs į bendruomenines organizacijas,
tuo daugiau gims idėjų, minčių, pasiūlymų. Visi nariai turėtų aktyviai dalyvauti
bendruomenės organizuojamuose renginiuose, projektinėje veikloje, nebijoti atvirai pasidalyti
savo lūkesčiais, teikti pasiūlymus, tartis, kaip įgyvendinti geranoriškumą, ugdyti dvasingumą,
pilietiškumą, geriau suprasti vieniems kitus. Reikalingu ir svarbiu bendruomenės nariu
žmogus pasijunta tada, kai jis darbu ir poelgiais padeda kitam. Bendros problemos ir jų
sprendimas labiausiai stiprina bendruomenę.
Konkreti

kiekvienos

bendruomeninės

organizacijos

veikla

priklauso

nuo

bendruomenės narių interesų, poreikių, iškylančių problemų. Organizacija savo veiklos
kryptis pasirenka ištyrus bendruomenės narių poreikius ir problemas, kokios yra aštriausios ir
neigiamai veikia bendruomenės gyvenimo kokybę. Bendruomeninė organizacija teikdama
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konkrečias paslaugas aktyviai bendradarbiauja su bendruomenės nariais bei kitomis
institucijomis, teikiančiomis paslaugas bendruomenės teritorijoje. Tik susitelkusi ir atvira
bendruomenė gali pasiekti gerų rezultatų ir būti ta grandimi, kuri suvienytų visos
gyvenamosios vietovės bendruomenę.
Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės. Jos
analizuoja įvairių visuomenės grupių poreikius, planuoja lėšas, reikalingas socialinėms
paslaugoms finansuoti, vertina asmenų poreikį socialinėms paslaugoms bei paskiria
reikalingas paslaugas. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimą jų teritorijose
gyvenantiems asmenims. Tiek savivaldybes, tiek bendruomenines organizacijas vienija
bendras uždavinys – patenkinti piliečių poreikius ir padėti jiems spręsti opias problemas.
Daugelis savivaldybių nesugebėtų spręsti kaimo gyventojų socialinių, ūkinių ir kitų
problemų be bendruomeninių organizacijų pagalbos. Taigi būtina teisiškai įtvirtinti
bendradarbiavimo pagrindus, numačius tikslus, būdus ir konkrečias priemones, nustačius
prioritetus, finansavimo ir atskaitomybės tvarką. Svarbu įtraukti kuo daugiau socialinių
partnerių į sprendimų priėmimo procesą, ypač kai aiškinamasi vietos gyventojų poreikiai,
socialinių ir kitokių paslaugų finansavimo prioritetai ir tvarka. Suprantama, kad paslaugų
teikimas kokybė nevyriausybinėse organizacijose priklauso nuo pačių nevyriausybinių
organizacijų ar gyventojų aktyvumo. Jeigu formalios ar neformalios grupės yra gana aktyvios
ir rodo iniciatyvą, jos dažnai gali dalyvauti kaip neoficialūs valdžios institucijų konsultantai
tiek nacionaliniame, tiek savivaldybių lygmenyje.
Kalbant apie Lietuvoje egzistuojančias kaimo ir miesto bendruomenines organizacijas,
svarbu išskirti pagrindinius bruožus, apsprendžiančius jų skirtumus, kurie pavaizduoti 6
lentelėje
6 lentelė. Kaimo ir miesto bendruomeninių organizacijų bruožai
(parengta autorės)
Miesto bendruomeninių organizacijų bruožai

Kaimo bendruomeninių organizacijų bruožai

Didelis gyventojų skaičius.

Mažas gyventojų skaičius

Didesnis darbo rūšies pasirinkimas.

Mažas darbo rūšies pasirinkimas

Išvystytas visuomeninis aptarnavimas.

Nepakankamai išvystytas visuomeninis aptarnavimas.

Plačios laisvalaikio praleidimo galimybės .

Laiko praleidimo problema.

Greitas gyvenimo ritmas.

Gyvenimo ritmas nuosaikus, neskubus.

Atitrūkęs ryšys su gamta.

Nuosaikus ryšys su gamta.

Bendravimo uždarumas.

Bendradarbiavimo atvirumas.

Dideli socialiniai kultūriniai skirtumai.

Nėra didelių socialinių kultūrinių skirtumų.
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Iš 6 lentelės pastebime, kad kaimui būdingas nedidelis gyventojų skaičius, ribotos
darbo rūšies pasirinkimo galimybės, nepakankamai išvystytas visuomeninis aptarnavimas,
egzistuoja laiko praleidimo problema. Nepaisant to, dabartinis kaimas išlaiko daugelį
tradicinių kaimo būdo bruožų. Gyvenimo ritmas čia pakankamai nuosaikus, neskubus, išlikęs
ryšys su gamta. Kaimo bendruomenėje pastebimi specifiniai socialiniai - psichologiniai
socializacijos procesai: būdingas bendravimo atvirumas, svetimas anonimiškumas, santykiai
atviri. Tarp gyventojų nėra didelių socialinių ir kultūrinių skirtumų. Kuo mažesnis kaimas, tuo
glaudesnis jaunimo, vaikų ir suaugusiųjų bendravimas.
Lietuvoje socialinės paslaugos teikiamos įvertinus atskirų asmenų, socialinių žmonių
grupių, bendruomenės socialinius poreikius ir kuriant socialinių paslaugų tinklą. Siekiant
glaudaus bendradarbiavimo tarp socialinių paslaugų organizatorių ir teikėjų, būtina
išanalizuoti jų veiklos sritis ir funkcijas ( žr. 7 lentelę).
7 lentelė. Socialinių paslaugų lygmenys, atsakingos institucijos ir jų funkcijos
(parengta autorės)
Socialinių
paslaugų
lygmenys
Valstybės lygmuo

Pagrindinis paslaugų
organizavimo principas

Atsakinga
institucija

Funkcijos

Paslaugų
decentralizavimas

Ministerijos,

Teikia pasiūlymus ir įgyvendina socialinių
paslaugų politiką; koordinuoja ir įgyvendina
socialinių paslaugų valstybinių programų
projektus
Bendradarbiaudami su savivaldybe rengia
socialinių paslaugų programas,
steigia
socialinių paslaugų institucijas, kontroliuoja jų
veiklą
Rengia socialinių paslaugų teikimo programas,
organizuoja teikimą,
steigia
socialinių
paslaugų institucijas, kontroliuoja jų veiklą
Išsiaiškina socialinę visuomenės būklę bei
prioritetinius poreikius, teikia socialines
paslaugas.

Apskritys

Savivaldybės
lygmuo

Paslaugų
deinstitucionalizavimas

Savivaldybės
administracija

Vietos
bendruomenės
lygmuo

Paslaugų
formavimas

Nevyriausybinė
organziacija, kaimo
bendruomeninė
organizacija

poreikių

Kaimo bendruomeninė organizacija yra pagrindinė kaimo paslaugų poreikio formuotoja,
nes yra arčiausia paslaugų gavėjų ir geriausia žino savo bendruomenės poreikį. Kaimo
bendruomeninė organizacija yra pagrindinė kaimo plėtros dalyvė, nes jai yra svarbios visos
kaimo plėtros dimensijos: ekonominė, aplinkosauginė, kultūrinė ir socialinė (Paslaugų kaimo
gyventojams plėtra, 2007). Yra labai svarbu stiprinti kaimo vietovės gyventojų sutelktumą ir
integraciją, palaikyti ir stiprinti kaimo vietovės kultūros savitumą, siekiant išsaugoti esamus
kaimo vietovės gamtos išteklius bei prisitaikyti prie aplinkos sąlygų sukuriant konkurencingus
produktus ir paslaugas kaime.
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Visos su kaimo plėtra susijusios priemonės turi būti planuojamos taip, kad būtų
išlaikytos proporcijos tarp ekonominio potencialo augimo ir gyventojų socialinių reikmių
tenkinimo, prioritetą teikiant socialinių paslaugų tenkinimui (Mokslinė studija, Hinterland
kaimiškojo regiono.....2007). Apibendrinant galima teigti, kad išvardintų principų laikymasis
užtikrina savalaikį

socialinių paslaugų teikimą vartotojams, todėl garantuoja socialinių

paslaugų gavėjų poreikių patenkinimą. Tačiau esant sudėtingoms situacijoms ne visada
įmanoma užtikrinti socialinių paslaugų teikimo principus ir dėl to gali nukentėti paslaugų
kokybė. Svarbu išmokyti kaimo plėtros veikėjus pažinti supančią aplinką, imtis bendrų
veiksmų, sukurti ryšius tarp sektorių bei veikti skirtinguose lygmenyse.
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2. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE
VERTINIMAS
Kazlų Rūdos savivaldybėje įgyvendinama LR socialinė politika, vadovaujantis LR
įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, organizuojamas piniginės
socialinės paramos, pašalpų, išmokų, kompensacijų teikimas, planuojamos ir organizuojamos
socialinės paslaugos bei vykdoma neįgaliųjų socialinė integracija, teikiamos bendrosios
socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas. Kazlų
Rūdos savivaldybės 2009 m. socialinių paslaugų planas atitinka Kazlų Rūdos savivaldybės
2004-2012 metų plėtros strateginio plano uždavinius, tikslus, kryptis ir priemones. Jis apima
socialinių paslaugų tinklo kūrimą, jo optimizavimą, paslaugų prieinamumo bei kokybės
gerinimą, efektyvesnės socialinių paslaugų struktūros kūrimą, jos tobulinimą.

Šiame

dokumente išskiriama šie pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
1. Plėsti nestacionarias socialines paslaugas;
2. Plėtoti socialines paslaugas vadovaujantis socialinių paslaugų planavimu, poreikių
socialinėms paslaugoms nustatymu, socialinio darbo profesionalumu;
3. Vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą Socialinės apsaugos politiką,
gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
4. Skatinti ir remti nevyriausybinių organizacijų veiklą bei rūpintis neįgaliųjų integracija į
visuomenę.
2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo tyrimo metodika
Siekiant įvertinti socialinių paslaugų teikimo organizavimo būklę ir problemas
Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijose empiriniam tyrimui buvo pasirinktos po vieną
bendruomenę iš skirtingų seniūnijų:

Jankų seniūnijoje - Būdos, Plutiškių seniūnijoje-

Plutiškių, Kazlų Rūdos seniūnijoje- Gudelių ir Antanavo seniūnijoje - Antanavo
bendruomenės kaip geriausiai atspindinčios situaciją.
Tyrimo tikslas – ištirti socialinių paslaugų teikimą Kazlų Rūdos savivaldybėje,
pasiūlyti tobulinimo kryptis.
Tyrimo laikas: 2005 – 2009 m.
Tyrimo metodai: dedukcijos ir indukcijos, lyginimo ir sintezės teoriniai metodai,
mokslinės literatūros, įstatymų, teisės aktų analizė; dokumentų analizė; antrinių duomenų
analizė; anketinės apklausos metodai ir fokus grupės interviu; grafinis vaizdavimas.
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Atlikta teisinės įstatyminės bazės analizė, dokumentų ir antrinių duomenų analizė,
surinkta informacija apie socialinių paslaugų teikimo organizavimą Kazlų Rūdos
savivaldybėje.
Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų tyrimas atliktas 2009 m. gruodžio 2010 m. sausio mėn., kuris buvo vykdomas sekančiais etapais ( žr. 4 pav.).

I etapas

Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių
ekonominių veiksnių analizė

Statistinių dokumentų analizė
Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos
skyriaus socialinių paslaugų planų 2008-2010
metų analizė
Antanavo bendruomeninės organizacijos
2005-2009 m. veiklos planų analizė

II etapas

Antanvo bendruomeninės
organizacijos socialinių paslaugų
teikimo analizė

Antanavo bendruomeninės organizacijos 2005
metų poreikio analizė
Antanavo bendruomeninės organizacijos
socialinių paslaugų kokybės teikimo analizė
Fokus grupės interviu
Anketinės apklausos ir fokus grupės interviu
analizė ir interpretavimas
Būdos bendruomeninės organizacijos poreikių
tyrimo analizė

III etapas

Trijų pilotinių bendruomeninių
organizacijų socialinių paslaugų
poreikio analizė

Gudelių bendruomeninės organizacijos
poreikių tyrimo analizė
Plutiškių bendruomeninės organizacijos
poreikių tyrimo analizė
Anketinės apklausos interpretavimas

4 pav. Socialinių paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybėje tyrimo etapai
(sudaryta autorės)
2005 m. buvo atlikta Antanavo bendruomenės poreikių analizė, kurioje išryškėjo, kad
gyventojai pageidauja, kad bendruomenės centre būtų teikiamos socialinės paslaugos. 20052007 m. Antanavo bendruomenė įgyvendindama įvairius projektus, sutvarkė socialinės
infrastruktūros objektą ir nuo 2007 m. pradėjo teikti socialines paslaugas (skalbimo,
prausimosi, nestacionari dienos centro socialinės priežiūros paslauga vaikams ir šeimoms).
2009 m. gruodžio mėn. atliktas socialinių paslaugų būklės anketinis tyrimas Antanavo
bendruomenėje ir 2010 m. Kazlų Rūdos savivaldybės Būdos, Plutiškių ir Gudelių
bendruomenėse atliktas socialinių paslaugų poreikio anketinis tyrimas.
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Analizuojant socialinių paslaugų organizavimą Kazlų Rūdos savivaldybėje, nustatyti
veiksniai, labiausiai turėję įtakos paslaugų teikimui bei parengtos rekomendacijos socialinių
paslaugų teikimo tobulinimui.
Kiekybinio tyrimo būdas (Kardelis, 2002, Tidikis, 2003), tyrimui atlikti buvo naudota
anketinė apklausa, sudaryta iš dviejų anketų (žr. 5, 6 priedas). Pirmosios anketos tikslas –
atlikti Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų organizavimo kokybės tyrimą. Apklausos
metodu siekta sužinoti Antanavo bendruomenėje gyvenančių žmonių nuomonę apie teikiamų
socialinių paslaugų teikimą. Antrosios anketos tikslas- ištirti socialinių paslaugų poreikį
Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijų bendruomenėse.
Anketos buvo platinamos tarpininkaujant vietos bendruomenėms atrankos būdu įvairaus
amžiaus žmonėms. Respondentams buvo motyvuotai paaiškinta, kodėl atliekamas tyrimas,
kokiais tikslais bei užtikrinamas anonimiškumas, paliekant jam visišką atsakymo pasirinkimo
laisvę. Anketavimo būdu apklausta 102 Antanavo bendruomenės, Plutiškių - 98, Gudelių - 76
ir Būdos - 87 bendruomenių atstovai.
Respondentų skaičius buvo apskaičiuotas tas taikant formulę:
n = (t2 S2)/ Δ2
(1)
čia:

n – imties atvejų skaičius (imties tūris); t – koeficientas, randamas iš vadinamųjų

Stjudento pasiskirstymo lentelių, pasirenkamas pagal patikimumo lygį; S – vidutinis
kvadratinis nuokrypis;

Δ (delta) – leistina tikslumo paklaida (Pruskus, 2003). Buvo

skaičiuojama 91 proc. patikimimu. Respondentų skaičius pavaizduotas 8 lentelėje.
8 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo, Gudelių, Plutiškių ir Būdos respondentų
imties tūrio apskaičiavimas
Eil.
Nr.
1.

Vietovė

Seniūnija
Kazlų Rūdos

Gyventojų
skaičius
200

91
proc.
patikimumas
76

Gudeliai

2.

Antanavas

Antanavo

595

102

3.

Plutiškės

Plutiškių

453

98

4.

Būda

Jankų

300

87

Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijų informacija (žr. 8 lentelę) pagal
tiriamų bendruomenių gyventojų skaičių ir imties tūrio formulę 91 proc. patikimumu
paskaičiuota, jog apklausoje turi dalyvauti 76 Gudelių, 102 Antanavo, 98 Plutiškių ir 87
Būdos bendruomenės narių. Toks respondentų skaičius ir buvo apklaustas.
Kadangi vien tik anketų duomenų įvertinti Antanavo bendruomenės socialinių
paslaugų kokybės vertinimui nepakanka ir ne visada gali visapusiškai ir iš esmės atskleisti
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tiriamąjį reiškinį, buvo pasirinktas ir Antanavo bendruomenės fokus grupės interviu. Tikslinę
grupę sudarė įvairūs vietos socialiniai partneriai - vietos bendruomeninės organizacijos,
seniūnijos, mokyklos atstovai, parapijos klebonas, kultūros namų ir bibliotekos darbuotojai.
Šio susitikimo metu buvo aptarti anketinės apklausos duomenys ir patikslintas vietos
bendruomenės plėtros ir socialinių paslaugų organizavimo galimybės.
Tikslinės grupės klausimai:
•

Ar yra bendruomenėje socialines paslaugas teikiančių organizacijų?

•

Kokias socialines paslaugas jos teikia?

•

Kokie veiksniai turi įtakos socialinių paslaugų organizavimui ir teikimui?

•

Ar taikomi socialinių paslaugų organizavimo metodai yra efektyvūs?

•

Kokiais būdais visuomenėje platinama informacija apie socialines paslaugas?

•

Ar užtikrinamas socialinių paslaugų prieinamumas visiems klientams?

•

Kokiais būdais renkama informaciją apie socialinių paslaugų poreikį?

•

Kokias socialines paslaugas labiausiai pageidauja gauti gyventojai?

•

Ar būtina bendruomenėje steigti dienos centrus vaikams, pagyvenusiems asmenims,
neįgaliesiems?

•

Kaip yra vertinama gatvių ir kaimų seniūnų veikla organizuojant socialines paslaugas?
Tyrimo duomenų apdorojimui naudojamos Word ir Excel programos. Duomenų

lyginimui naudotos lentelės, grafikai.

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės socialiniai ekonominiais veiksniai įtakojantys poreikį
socialinėms paslaugoms
Kazlų Rūdos savivaldybė, kaip naujas Lietuvos Respublikos teritorinis administracinis
vienetas atsirado prieš 10 metų. Įsteigti Kazlų Rūdos savivaldybę buvo numatyta 1999 m.
pabaigoje, vykdant Lietuvos Respublikos administracinę teritorinę reformą. Juridinį statusą
Kazlų Rūdos savivaldybė įgijo po 2000 m. kovo 19 d. savivaldybių tarybų rinkimų.
Savivaldybės teritorija yra Lietuvos pietinėje dalyje. Tai viena iš 5 Marijampolės
apskrities savivaldybių. Savivaldybės plotas 555 kv. km. Ją sudaro 4 seniūnijos: Antanavo,
Jankų, Kazlų Rūdos, Plutiškių. Didžiąją savivaldybės teritorijos dalį (apie 60 proc.) sudaro
miškai, per ją teka nedidelės upės: Pilvė, Jūrė, Vabalkšnė, Judrė. Kazlų Rūdos savivaldybė
yra Sūduvos krašto dalis, kurioje sparčiai vystomas verslas, vykdomi Europos Sąjungos
remiami projektai, mažėja nedarbo lygis, plėtojasi socialinė infrastruktūra, todėl Kazlų Rūdos
savivaldybei tenka išskirtinis vaidmuo viso regiono plėtros kontekste. Socialinių paslaugų
poreikiui ir tinklo plėtojimui įtakos turi politiniai veiksniai ir jų pokyčiai, veikiantys
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Socialinės apsaugos politiką Lietuvoje: Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės
nutarimai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą.
Savivaldybė yra patogioje geografinėje padėtyje: netoli Lenkijos, Rusijos, taip pat arti
antras pagal dydį Lietuvos miestas Kaunas. Kazlų Rūdos savivaldybėje išplėtotas automobilių
kelių tinklas, teritoriją kerta svarbios automagistralės: A7 (Marijampolė – Kybartai), A16
(Marijampolė – Prienai – Vilnius), A5 (Kaunas – Marijampolė – Kalvarija) ir kitos.
Rekonstruojama tarptautinės magistralės E67 – „Via Baltica“ - dalis nuo Kauno iki Lietuvos Lenkijos sienos. Ši magistralė įeis į transeuropinių greitkelių sistemą, sujungs Šiaurės
valstybes su Centrine ir Vakarų Europa. Projektuojamas europinio standarto geležinkelis
Lietuvos - Lenkijos siena – Marijampolė – Kaunas Via Baltica. Ši magistralė įsijungs į
Europos geležinkelių tinklą ir pagerins verslo plėtros infrastruktūrą savivaldybėje ir visoje
apskrityje.
4 ir 5 paveiksluose pateikti gyventojų skaičiaus kaitos rodikliai rodo, kad teritorijos
gyventojų skaičiaus mažėjimą sąlygojo tiek neigiama žmonių migracija, tiek neigiama
natūrali jų kaita. Kaip matyti 5 paveiksle, šiai teritorijai būdingas didesnis išvykstančiųjų
gyventi svetur. Ypač daug žmonių išvyko per pastaruosius dvejus metus. Kita vertus, Kazlų
Rūdos neigiamas migracijos saldo mažesnis nei šalyje.

5 pav. Vidinės ir tarptautinės migracijos saldo Kazlų Rūdos savivaldybėje 2005-2009
metais (Statistikos departamentas, 2009 m.)
Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų skaičiaus mažėjimą per pastaruosius metus
sąlygojo ir neigiamos natūralios gyventojų kaitos tendencijos. Vidutinės trukmės laikotarpiu
gyventojų joje gimė gerokai mažiau nei mirė. Ypač šis atotrūkis padidėjo nuo 2006 m. (žr. 6
pav.). Be to, per pastaruosius dvejus metus natūralios gyventojų kaitos rodikliai pradėjo
gerėti.
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6 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės natūrali gyventojų kaita 1000 gyventojų 2004-2008
metais (Statistikos departamentas, 2009)
Teritorijos ekonominės ir socialinės plėtros požiūriu gyventojų amžiaus struktūra
Kazlų Rūdos savivaldybėje yra mažiau palanki plėtra nei visoje Marijampolės apskrityje ar
šalyje. Kazlų Rūdos savivaldybėje 2009 m. vidutinis vyrų amžius- 38,5 , o moterų 41,9 metai.
Gyventojai čia yra senesni, nei Marijampolės apskrityje: 2009 m. pradžioje vidutinis moterų
amžius Marijampolės apskrityje siekė 36, o vyrų – 41 metus. Lietuvoje yra panaši situacija,
nes moterų vidutinis amžius- 36,5 metai, o vyrų- 41,5 metai. Pastebime, kad Kazlų Rūdos
savivaldybėje žmonės yra senesni palyginus su Marijampolės apskrities arba Lietuvos
rodikliais. Tačiau teritorijoje pastebimai didesnė darbingo amžiaus žmonių, kurie sudaro 62
proc. visų gyventojų skaičiaus. Palyginus su Lietuvos, darbingo amžiaus žmonių yra dviem
procentais mažiau, tačiau situacija yra vienoda kaip ir visoje Marijampolės apskrityje (žr. 7
pav.).

7 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės, Marijampolės apskrities ir Lietuvos gyventojų
struktūra pagal amžiaus grupes 2009 metais (Statistikos departamentas, 2009)
Kazlų Rūdos savivaldybėje nedarbas nuolat kėlė mažiau rūpesčių nei šalyje ar
Marijampolės apskrityje, nes nedarbo lygis būdavo pastebimai žemesnis. Be to, per
pirmuosius trejus Lietuvos narystės ES metus nedarbas labai sumažėjo. Iki Lietuvos įstojimo į
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Europos Sąjungą oficialus nedarbo lygis Kazlų Rūdos savivaldybėje siekė 13 proc. (20012003 m.) ir buvo vidutiniškai 1 procentiniu punktu mažesnis nei šalyje.

8 pav. 2005-2009 metų bedarbių skaičius Marijampolės apskrities savivaldybėse,
tūkst. (Statistikos departamentas, 2009)
Statistikos departamento duomenimis, 2009 metais palyginti su 2008 metais
registruotų bedarbių skaičius padidėjo visose Marijampolės apskrities savivaldybėse 3 kartus.
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2009 m. pradžioje registruota mažiausia bedarbių (600 asmenų).
Didėjanti bedarbystė sąlygoja ir socialinių išmokų didėjimą ( žr. 9 pav.).

9 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų vidutinės disponuojamosios pajamos
vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2005-2008 metais
(Statistikos departamentas, 2009)
Pagal kraštutinę socialinės atskirties raišką – socialiai pažeidžiamų asmenų skaičių –
Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje padėtis nesikeičia.
Iš 10 pav. esančios schemos pastebime, kad palyginus su 2008 ir 2009 metais net
1000 asmenų

padidėjo pensijinio amžiaus asmenų. 2009 metų pradžioje savivaldybėje

gyveno 3 980 pensinio amžiaus žmonių. Tai sudaro 27,2 procentus bendro Kazlų Rūdos
savivaldybės gyventojų skaičiaus.
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10 pav. Socialiai pažeidžiamų asmenų grupės Kazlų Rūdos savivaldybėje 20082010 metais ( pagal Kazlų Rūdos savivaldybės 2008- 2010 metų socialinių paslaugų
planus)
Duomenys yra pateikiami trijų metų, nes ankstesnių metų duomenys nebuvo teikiami.
Santykinė pensijinio amžiaus gyventojų dalis yra didesnė už apskrities vidurkį bei gerokai
didesnė už šalies vidurkį. Tai rodo, kad poreikis socialinėms paslaugoms yra didesnis. Kazlų
Rūdos savivaldybėje 2009 m. buvo 1960 neįgalus asmuo, iš jų - 64 vaikai. Neįgalūs asmenys
savivaldybėje sudarė 13,9 proc. visų gyventojų.
Kita vertus, situacija per pastaruosius metus Kazlų Rūdos savivaldybėje kiek pagerėjo.
Apie tai byloja sumažėjęs socialinės rizikos šeimų ir jose gyvenančių vaikų skaičius. 2010 m.
pradžioje buvo užregistruota 98 socialinės rizikos šeimos, kuriose nesaugiai gyveno 251
nepilnamečių vaikų. Problemos, su kuriomis susiduria socialinės rizikos šeimos, tai šeimyninių santykių nestabilumas, konfliktai šeimoje, smurto naudojimas, tėvų girtavimas bei
kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimas, tėvų socialinių įgūdžių auklėjant vaikus stoka, tėvų
nedarbas bei socialinių paslaugų, skirtų socialinės rizikos šeimoms, jose augantiems vaikams,
stoka. Šiose šeimose augantys vaikai neturi tinkamų sąlygų pozityviai socializacijai, patiria
smurtą, skurdą, tėvų nepriežiūrą. Savivaldybė socialinės rizikos šeimoms teikia piniginę
paramą (socialinė pašalpa, kompensacija už gyvenamųjų patalpų šildymą, karštą ar šaltą
vandenį ir kt.) bei organizuoja nemokamą mokinių maitinimą švietimo įstaigose.
Gyventojų poreikis socialinei paramai atsispindi žemiau esančioje schemoje ( žr. 11
pav.)
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11 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos skyriaus teikiamos
paslaugos teikiamos paslaugos 2008-2009 metais ( pagal Kazlų Rūdos savivaldybės
2008- 2010 metų socialinių paslaugų planus)
Palyginus 2008-2009 m. duomenis, 2009 m. pastebimas besikreipiančiųjų asmenų
skaičiaus didėjimas, nes dėl ekonominės situacijos, nedarbo lygio socialinių problemų
daugėja ir Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai vis dažniau susiduria su socialinėmis
problemomis.
2009 m. pabaigoje Kazlų Rūdoje užregistruota 4 asmenys anksčiau laiko paleistų iš
įkalinimo vietų. Savivaldybėje socialinės adaptacijos priemonių tinklas socialinės rizikos
suaugusių asmenų grupei nėra pakankamai išplėstas, trūksta socialinės adaptacijos priemones
įgyvendinančių institucijų.
Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės, ekonominės ir nepalankios demografinės
tendencijos – gimstamumo mažėjimas, bendruomenės senėjimas, didėjanti jaunų žmonių
emigracija, socialinių problemų gausėjimui, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos
poreikio didėjimui, dėl to didėja socialinių paslaugų poreikis ir išlaidos socialinei apsaugai.
2.3. Socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą vykdančios organizacijos
Kazlų Rūdos savivaldybėje
2010 m. pradžioje Kazlų Rūdos savivaldybėje gyveno apie 14193 žmonių: 6950Kazlų Rūdos mieste ir 7243 kaimiškoje teritorijoje. Kazlų Rūdos savivaldybėje gyventojai
pasiskirstę: 49 proc. gyvena mieste, 51 proc.- kaime. Lietuvoje gyventojai pasiskirstę
atitinkamai: 67,7 proc. ir 32,3 proc. Tai demonstruoja žemiau esanti schema.
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12 pav 2010 m. Kazlų Rūdos savivaldybės ir Lietuvos gyventojų pasiskirstymas
pagal gyvenamąją vietovę ( Statistikos departamentas, 2010 m.)
Galime daryti išvadą, kad teritorija yra kaimiška. Kazlų Rūdos savivaldybę sudaro
keturios seniūnijos – Kazlų Rūdos, Antanavo, Plutiškių, Jankų. Kazlų Rūdos seniūnijoje 7199
gyventojų gyvena mieste, o kaimiškoje vietovėje – 4206 gyventojų. Remiantis Kazlų Rūdos
savivaldybės socialinės paramos skyriaus informacija (žr. 7 priedas), socialinių paslaugų
teikėjai išsidėstę labai netolygiai. Galime daryti išvadą, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje
socialinės paslaugos teikiamos neatsižvelgiant į decentralizacijos ir prieinamumo principus.
9 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijos (sudaryta autorės)
Eil.
Nr.
1.

Seniūnija

Gyventojų
skaičius
11405

Bendruomeninės
organizacijos
9

2.

Antanavo seniūnija

895

3.

Plutiškių seniūnija

4.

Jankų seniūnija

Kazlų
seniūnija

Rūdos

Struktūra

Plotas (km²)
336,77 km²

1

Kazlų Rūdos miestas
82
kaimai,
11
gyvenviečių
11 kaimai

853

1

22 kaimai

30,25 km²

1424

2

46 kaimai

169 km²

18,98 km²

9 lentelėje pastebime, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje yra netolygus seniūnijų
pasiskirstymas. Kazlų Rūdos seniūnija nuo kitų seniūnijų dydžiu skiriasi net dešimt kartų.
Nors Jankų seniūnija užima didelį plotą, tačiau yra retai apgyvendinta, nes 70 proc. seniūnijos
teritoriją sudaro miškai. Nors palyginti su visos Lietuvos gyventojų pasiskirstymu, Kazlų
Rūdos savivaldybėje gana didelė gyventojų dalis gyvena kaime, tačiau beveik visos socialinių
paslaugų įstaigos yra susitelkusios Kazlų Rūdos mieste, socialinė infrastruktūra kaimo
vietovėse yra silpnai išplėtota. Socialinių paslaugų įstaigų netolygus išdėstymas lemia
paslaugų neprieinamumą. Kaime gyvenančių socialinių paslaugų gavėjų socialinės paslaugos
nepasiekia ir dėl transporto problemų. Lankomosios priežiūros ir socialiniai darbuotojai
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darbui su socialinės rizikos šeimomis turintys transportą gali pasiekti atokiose vietovėse
gyvenančius asmenis. Kaip rodo prieš tai aptarti veiksniai, siekiant gerinti socialinių paslaugų
teikimą kaimo vietovėse, yra būtina plėsti nestacionarias socialines paslaugas. Šiuo metu
socialinių paslaugų teikėjų yra nedaug ( žr. 10 lentelę).
10 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybėje socialines paslaugas teikiančios organizacijos
Socialinių paslaugų teikėjai
1. Valstybinės įstaigos

Socialinių
paslaugų
įstaigų skaičius
2007
2008
2009
0
0
0

2. Savivaldybių įstaigos

0

0

0

3. NVO įstaigos
Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugiją
Vilkaviškio vyskupijos Kazlų Rūdos „Caritas“
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kazlų Rūdos Viltis“
Kazlų Rūdos savivaldybės astmos klubas „Lengvumas“
Antanavo bendruomenė
4. Privačios įstaigos

5

5

5

0

0

0

5. Viešosios įstaigos, kurių steigėjai Kazlų Rūdos savivaldybė)

3

3

3

Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje 2009 m. socialines paslaugas įvairioms klientų
grupėms teikia 8 socialinių paslaugų įstaigos: trys viešosios socialinių paslaugų įstaigos,
penkios nevyriausybinės organizacijos ir viena bendruomeninė įstaiga - Antanavo
bendruomenės centras. Nuo 2007 metų socialinių paslaugų teikėjų skaičius neisikeitė.
4 Priedo 1 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad socialinių paslaugų poreikis
savivaldybėje nėra patenkintas. Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai yra senyvo amžiaus ir
suaugę su negalia

asmenys. Poreikis yra nepatenkinamas senyvo amžiaus, neįgaliems,

vienišiems asmenims ir socialinės rizikos šeimoms. Iš 4 Priedo 1 lentelės pastebime, kad
nevyriausybinių organizacijų teikiamos paslaugos patenkina iš dalies arba visus paslaugų
gavėjus. Galime daryti prielaidą, kad nevyriausybinės organizacijos operatyviau reaguoja į
poreikių pokyčius. Sekančiuose skyriuose bus detaliau aptartos Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos įstaigos socialines paslaugas teikiančios organizacijos ir nevyriausybinės
organizacijos, kurios teikia socialines paslaugas.

2.3.1.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos įsteigtos socialines paslaugas
teikiančios organizacijos

Savivaldybės socialinių įstaigos yra susitelkusios Kazlų Rūdoje. Socialinių paslaugų
netolygus išsidėstymas lemia paslaugų neprienamumo problemą Kazlų Rūdos savivaldybės
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vietovėse, kurios yra labiau nutolusios nuo savivaldybės centro. Kazlų Rūdos savivaldybėje
veikia trys viešosios įstaigos, kurių steigėjai yra Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.
1. VšĮ Kazlų Rūdos Socialinės paramos centre teikiamos sekančios paslaugos:
Bendrosios:
✓ informavimo;
✓ konsultavimo;
✓ tarpininkavimo ir atstovavimo;
✓ sociokultūrinės paslaugos;
✓ maitinimo organizavimas
✓ aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,
✓ transporto organizavimas,
✓ asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
Specialiosios:
✓ ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus
asmenims;
✓ trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo
amžiaus asmenims;
✓ laikinas apgyvendinimas
✓ pagalba į namus;
✓

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Nuo 2008 metų socialinė darbuotoja dirba su socialinės rizikos šeimomis, kuri
nuolatos šioms šeimoms teikia kompleksinę pagalbą šeimai ir joje augantiems vaikams
(informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, bendravimas, kasdieninio
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas). 2008 metais socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 21 Kazlų Rūdos savivaldybės šeimų,
kurios įrašytos į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Šiose šeimose auga 58 nepilnamečiai vaikai.
Paslaugos šeimoms teikiamos visoje savivaldybėje: Kazlų Rūdos mieste – 8, po 2 – Jūrės
kaime, Pinciškių kaime, Krūvelių kaime, Bartininkų kaime, Višakio Rūdoje, Jūrės miestelyje,
Bebruliškės kaime – 3, Šakmūšio kaime, Kazlų kaime, Jankų kaime.
Centras

teikia pagalbos

į

namus

paslaugas

(informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas, atstovavimas, bendradarbiavimas, maisto produktų nupirkimas, pristatymas,
pagalba ruošiant maistą, buityje, namų ruošoje, lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos,
reikalingos siekiant sudaryti sąlygas asmeniui gyventi savo namuose). Šių paslaugų tikslas –
padėti vienišiems, seniems, neįgaliems asmenims, kai padėti išsaugoti arba atgauti fizines
galias, padėti spręsti socialines problemas, siekti, kad klientas gebėtų kiek galima ilgiau būti
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savarankišku. VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centras teikia aprūpinimo techninės
priemonėmis paslaugą, nemokamo maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, gautais
labdaros būdu. Specialiojo transporto paslaugos teikiamos vaikams su negalia ir jų šeimoms,
senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems ir jų šeimoms,
socialinės rizikos šeimoms. VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre teikiama ilgalaikė
socialinė globa, paslauga finansuojami iš Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto. Juose
apgyvendinami savivaldybės gyventojai, kurie dėl senatvės ir negalios negali gyventi vieni,
kai jiems reikalinga nuolatinė slauga ir globa ir kai bendrosios paslaugos ir socialinės
priežiūros paslaugos nėra pakankamos. Šiame centre yra 30 vietų. 2009 m. vidutinis
gyventojų skaičius buvo 28 asmenys. Ilgalaikės socialinės globos paslaugą savivaldybės
gyventojams 2009 m. taip pat teikė Marijampolės apskričių pavaldumo socialinės globos
įstaigos: Didvydžių pensionate apgyvendinta 2 asmenys, Suvalkijos pensionate – 3 asmenys,
Kalvarijos pensionate – 1, Ilguvos pensionate – 1 asmuo, Kauno apskrities Vilijampolės vaikų
ir jaunimo pensionate – 1 asmuo. Savivaldybėje gyvenantys neįgalūs asmenys taip pat gauna
stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas. VšĮ Kazlų Rūdos socialinių paslaugų
centras teikia neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims nestacionarias socialines paslaugas
- informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, aprūpinimo būtiniausiais
drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, pagalbos į namus ir kitas paslaugas. Šios
paslaugos leidžia sumažinti stacionarios globos poreikį, kartu pagerinti neįgaliųjų žmonių
gyvenimo kokybę bei sumažinti jų socialinę atskirtį. Viena iš ekonomiškiausių socialinių
paslaugų rūšių laikoma pagalbos namuose paslauga. 2009 m. pagalba namuose buvo suteikta
66 senyvo amžiaus vienišiems ir neįgaliems asmenims. Nors socialines paslaugas asmens
namuose gauna vis daugiau asmenų, paslaugų poreikis savivaldybėje vis dar nėra visiškai
tenkinamas. Pagalbos į namus paslaugų šiuo metu laukia 24 asmenų. Pagalbos namuose
paslaugos teikiamos ne tik neįgaliems senyvo amžiaus asmenims, bet ir vienišiems senyvo
amžiaus asmenims. Senyvo amžiaus asmenims nestacionarios socialinės paslaugos teikiamos,
nes daugumos šių žmonių galimybės užsitikrinti fizinį, psichologinį ir socialinį saugumą yra
ribotos.
VšĮ Kazlų Rūdos socialinės pramos centre yra vaikų dienos centras „Šypsniukas“,
kuris teikia informavimo, konsultavimo, sociokultūrines paslaugas vaikams iš daugiavaikių ir
socialinės rizikos šeimų, organizuoja vaikų užimtumą ir ugdymą.
2.

VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje pagal

socialines indikacijas teikiamos šios specialiosios paslaugos:
✓ trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus;
✓ trumpalaikė socialinė globą vienišiems, neįgaliems asmenims;
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✓ trumpalaikė socialinė globa socialinės rizikos šeimoms.
3. VŠĮ Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos centras įkurtas 2007 metais
spalio mėnesį. Šio centro steigėjai buvo: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija,
Mocevičiaus firma „Ginalas“ ir visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“.

Šios

organizacijos tikslai yra sekantys:
✓ plėsti vaikų dienos centrų tinklą;
✓ grąžinti paauglius iš gatvės, užimti jų laisvalaikį įdomia ir turininga veikla;
✓ ugdyti vaikų ir paauglių asmenybes, remiantis dvasiniais ir doroviniais
principais, tenkinant svarbiausius socialinius poreikius, siekiant išvengti
socialinės atskirties;
✓ teikti paslaugas šeimoms, turinčioms problemų, siekiant integruoti juos į bendrą
visuomenės socialinį ir kultūrinį gyvenimą ir būti lygiateisiams bendruomenės
nariams.
Savivaldybėje neteikiamos dienos socialinės globos paslaugos neįgaliems, senyvo
amžiaus ir socialinės rizikos asmenims, bei ilgalaikės socialinės globos paslaugos psichikos
negalią turintiems suaugusiems, senyvo amžiaus asmenims, bei vaikams.
2.3.2. Nevyriausybinės organizacijos teikiančios socialines paslaugas
Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugiją vienija 480 narių, turinčių fizinę
negalią. Teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo,
užimtumo, organizuojamos asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos, aprūpinimas
būtiniausiais drabužiais ir avalyne, sociokultūrinės ir kitos bendrosios paslaugos.
Vilkaviškio vyskupijos Kazlų Rūdos „Caritas“ remia vargstančius, turinčius socialinių
problemų parapijiečius, padeda integruotis į visuomenę. Carite teikiamos informavimo,
konsultavimo,

užimtumo, asmens higienos paslaugos, maitinimas, maisto pristatymas į

namus, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kazlų Rūdos Viltis“ padeda sumažinti
sutrikusios raidos asmenų, jų tėvų ar globėjų socialinę atskirtį; sudaryti sąlygas bendroms
veikloms su visais programos dalyviais; skatinti pasitikėjimą ir orumą; sudaryti sąlygas
naudotis viešosiomis paslaugomis; užtikrinti kokybišką dalyvavimą bendrose veiklose.
Antanavo bendruomenės vaikų dienos centras „Draugai“ tai vienintelė kaimo
bendruomeninė organizacija teikianti socialines paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybėje. Čia
teikiamos informavimo, konsultavimo, sociokultūrines paslaugas vaikams iš socialiai remtinų,
daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų, organizuojamas vaikų užimtumas ir ugdymas. Šiame
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centre paslaugas gauna apytiksliai 30 vaikų. Plačiau šios bendruomeninės organizacijos veikla
bus aptarta 2.4. skyriuje.
2.4. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų
centro socialinių paslaugų teikimo ypatumai

Antanavo bendruomenė veikianti nuo 2002 m. vienija Kazlų Rūdos savivaldybės
Antanavo seniūnijos gyventojus. Organizacijai priklauso 90 narių. Seniūnijoje gyvena 912
gyventojų. Taigi apie 10 proc. seniūnijos gyventojų priklauso bendruomeninei organizacijai.
Bendruomenės vizija: Antanavas - aukštos gyvenimo kokybės garantas, užtikrinantis saugią,
ekologiškai švarią aplinką ir materialinę gerovę, kurioje gyvena aktyvūs, išslavinę žmonės.
Bendruomenės misija- generuoti iniciatyvas ir padėti jas įgyvendinti, koordinuoti
bendruomenės veiklą, palaikyti ryšį su vietos valdžia, skatinti ir aktyvinti kaimo
bendruomenės kultūrinį gyvenimą.
Bendruomenės ilgalaikiai tikslai:
1. skatinti bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą;
2. atstovauti bendruomenės narių interesus;
3. padėti ugdyti bendruomenės narių teorinius ir praktinius įgūdžius;
4. telkti bendruomenės narius ieškant tinkamiausių sprendimų ekonominei ir socialinei
gerovei kelti;
5. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;
6. puoselėti dvasines vertybes;
Šiems tikslams įgyvendinti Antanavo bendruomenė kelia šiuos uždavinius:
1. išsiaiškinti socialinę visuomenės būklę bei prioritetinius poreikius (nuolat atlikti poreikių
analizę);
2. koordinuoti savo narių veiklą;
3. organizuoti mokomosios medžiagos rengimą ir leidybą įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
4. bendradarbiauti su visuomeninėmis organizacijomis, asociacijomis, religinėmis
bendruomenėmis, valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis ir vietos savivaldos organais;
5. dalyvauti panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose
(asociacijose, sąjungose ir kt.)
2006 m. bendruomenė iš bendruomenės narių aukų ir 2 proc. įsigijo patalpas, kurios
bendruomenei priklauso nuosavybės teise. Patalpos (86 m²) yra senajame dvaro pastate,
kuriame įsikūrę Antanavo kultūros namai, medicinos punktas. Pastatas ir šalia esanti teritorija
yra bendruomenės traukos centras. 2006 m. buvo atliktas Antanavo seniūnijos gyventojų
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poreikių tyrimas, kuris parodė, kad antanaviečiai pageidauja naujai įsigytas patalpas pritaikyti
įvairių socialinių grupių poreikiams (jaunimo klubui, pagyvenusių žmonių, šeimoms su
mažais vaikais ir pan.).

13 pav. Antanavo seniūnijos gyventojų 2006 m. poreikių analizės rezultatai, proc.
2006 metų apklausoje išryškėjo, kad labiausiai gyventojai pageidavo socialinių
paslaugų bei internetinio centro. Buvo nustatyti pagrindiniai Antanavo bendruomenės
paslaugų centro tikslai:
1. Teikti poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas.
2. Ugdyti vaikų asmeninius higienos įgūdžius.
3. Suburti bendravimo ir psichologinio palaikymo grupes tarp seniūnijos gyventojų.
4. Bendradarbiaujant su mokykla, seniūnija, kultūros namais organizuoti vaikų laisvalaikio
užimtumą.
Patvirtinus šį sprendimą visuotiniame susirinkime, nuo 2006 metų šios veiklos
iniciatoriumi ir organizatoriumi buvo Antanavo bendruomenės valdyba bei gatvių ir kaimų
seniūnai, kurie vadovaudamiesi gyventojų poreikiais įgyvendino iškeltus uždavinius. Per
įvairią projektinę veiklą buvo siekiama Antanavo bendruomenėje ugdyti bendruomeniškumą,
situacijos, savęs ir bendruomenės, aplinkos

suvokimą ir atsakomybę. Antanavo

bendruomenės projektinės veiklos finansavimą atspindi žemiau esanti schema ( žr. 14 pav.)
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14 pav. Antanavo bendruomeninės organizacijos 2005-2009 metų projektinė
veiklą
Nors palyginus su 2007 metais bendruomenės projektinės veiklos finansavimas , tame
tarpe ir Kazlų Rūdos savivaldybės sumažėjo, tačiau pajamos (įskaitant ir paslaugų teikimo)
padidėjo dvigubai. Tai sudaro sąlygas bendruomeninės organizacijos savarankiškumui. Šią
tendenciją vaizduoja 15 pav. duomenys.

15 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenės veiklos 2007-2009 metų
finansavimas
Bendruomenė 2006 metais iš Žemės ūkio ministerijos ir Kazlų Rūdos savivaldybės
projektų atliko patalpų vidaus ir išorės remontą (buvo sutvarkytas stogas, atliktas dalinis
vidaus patalpų remontas, sutvarkytas vandentiekis, renovuota šildymo sistema). Visus darbus
atliko bendruomenės savanoriai. Ūkininkai aprūpino kuru, rėmė finansiškai bendruomenės
centro remontą. Kiti bendruomenės nariai padovanojo centrui indų, baldų, gėlių ir kt. 2007 m.
iš Žemės ūkio ministerijos paramos buvo atliktas pastato išorės

remontas, įrengta

signalizacija.
Įsigijus patalpas nuosavybės teise, atsirado galimybė teikti projektą Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos socialinių įstaigų infrastruktūros plėtrai. Buvo parengtas
projektas “Antanavo vaikų dienos centras “Draugo” socialinių paslaugų plėtra”, kurio dėka
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įrengtas dušas bei įsigyta automatinė skalbimo mašina. Socialinės paslaugos ( prausimosi ir
skalbimo) Antanave yra aktualios, nes daugelis gyventojų nėra aprūpinti kokybišku geriamu
vandeniu, o miestelio teritorijoje nėra centralizuotos kanalizavimo sistemos, ne visi
gyventojai turi galimybes įsirengti skalbyklą ar dušą. Bendruomenės valdybos sprendimu
gyventojai moka po 4 Lt. už prausimąsi bei nuo 4 iki 5 lt. už skalbimą (priklausomai nuo
operacijos) Visa apskaita yra vedama kasos knygoje. Nuo 2008 m. kovo mėnesio teikiamos
skalbimo, prausimosi paslaugas. Kadangi daugelis paslaugų gavėjai yra pagyvenę žmonės,
kuriems buvo sudėtinga lipti nepatogiais laiptais, 2008 metais iš Žemės ūkio ministerijos
paramos kaimo bendruomenėms įrengėme naujus laiptus su neįgaliųjų įvažiavimu, o siekiant
bendruomenės centre vandens kokybės gerinimo, iš valstybės paramos projekto pastatėme
vandens filtrą. Nuo 2008 metų birželio mėn. bendruomenės centre pradėjo veikti viešojo
interneto

prieigos

taškas.

Antanavo

bendruomeninė

organizacija

vadovaudamasi

bendruomenės narių poreikiais nuo 2007 metų pradėjo teikti socialines paslaugas. (žr.11
lentelę)
11 lentelė. Antanavo bendruomeninės organizacijos teikimos paslaugos
Paslaugų
teikėjas

Teikiama
paslauga

Paslaugos
teikimo
laikotarpis

Antanavo
vaikų dienos
centras
„Draugai“

Trumpalaikė
globa
ikimokyklinio
amžiaus vaikams
Trumpalaikė
globa mokyklinio
amžiaus vaikams
Informavimas
Konsultavimas
Laisvalaikio
organizavimas
Skalbimo

Nuo 2008
metų

Nuo 2008
metų

40

Darbo
dienomis
10-18 val.

Prausimosi

Nuo 2008
metų

40

Darbo
dienomis
10-18 val.

Maisto
davinių
išdavimas

Nuo 2008
metų

305

Mokymų
organizavimas

Nuo 2007
metų

35

Darbo
dienomis
10-18 val.
Darbo
dienomis
10-18 val.

Antanavo
bendruomenės
socialinių
paslaugų
centras

Antanavo
viešasis
interneto
prieigos
taškas

Nuo 2007
metų

Vartotojų
(klientų)
skaičius
(per
mėnesį)
12

Darbo laikas

Paslaugos kaina

Darbo
dienomis
10-13 val.

Nemokamai

13

Darbo
dienomis
13-18 val.

20
12
35
Bendruomenės
nariams – 4 Lt.
Ne bendruomenės
nariams - 5 Lt.
Bendruomenės
nariams – 4 Lt.
Ne bendruomenės
nariams - 5 Lt.
Nemokamai

Nemokamai
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto dėka vykdomas projektas
„Antanavo vaikų dienos centras „Draugai“. Pagrindiniai centro lankytojai yra

vaikai iš

socialinės rizikos, daugiavaikių, socialiai remtinų, mažas pajams gaunančių ar nepilnų šeimų,
kur augina vienas iš tėvų. 2007-2008 m. vaikų dienos centre socialines paslaugas teikėme
vidutiniškai 25 vaikams iš 16 šeimų: 5 vaikų 4-6 metų, 12 vaikų 7-11 metų ir 8 vaikams 1115 metų. Vaikų dienos centro projekto rezultatas -

padidėjo vaikų užimtumas, mūsų

globojami vaikai neįvykdė teisės pažeidimų, nevartojo narkotinių medžiagų, įgijo
bendravimo, darbinių ir praktinių, konfliktų sprendimo įgūdžių. Centre vaikai įgijo
pasitikėjimo savimi, tapo atsakingesni, padidėjo jų savivertė. Teikdami kompleksines
paslaugas, siekiame populiarinti sveiką gyvenimo būdą, formuoti teigiamą požiūris į šeimą,
ugdyti atsakomybės jausmas už save ir šeimą, bei kitus bendruomenės narius.
Iš žemiau esančios diagramos matome, kad 2009 metais bendruomenės pajamas sudarė
7420,21 Lt., iš kurių 1107,00 lt. sudarė pajamos už suteiktas socialines paslaugas.

16 pav. Antanavo bendruomeninės organizacijos finansinių išteklių struktūra, 2010
Bendruomenės valdymas išsiskiria tuo, kad turi išplėtotą sistemą, kurią vaizduoja žemiau
esanti schema (žr. 17 pav.). Reikia pastebėti, kad greta valdybos kaip patariamasis organas yra
9 kaimų ir gatvių seniūnai, kurie dalyvauja visuose valdybos posėdžiuose ir drauges sprendžia
visas iškilusias Antanavo bendruomenės problemas. Antanavo bendruomeninės organizacijos
sėkmės veiksnys - gerai suformuota valdymo struktūra. Kaip pavyzdį tokio modelio prieduose
pateikiamas Antanavo bendruomenės modelis, kuriame svarbiausią vaidmenį atlieka
bendruomeninė organizacija, gatvių ir kaimų seniūnai bei kiti įvairūs vidaus socialiniai
partneriai, iš kurių yra formuojami įvairūs komitetai, kurie sprendžia įvairias vietovės
problemas ( žr. 5 priedo 1 lentelė).
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17 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomeninės organizacijos veiklos
organizavimas ( parengta autorės)
Pagal šią schemą Antanavo bendruomenė jau treji metai organizuoja savo veiklą.
Komitetai yra formuojami iš valdybos narių, gatvių ir kaimų seniūnų ir kitų socialinių
partnerių. Jų veiklos kryptys, tikslai ir konkrečių darbų sąrašas pavaizduoto lentelėje ( žr. 5
priedo 1 lentelė).
2009-2010 m. atliktas Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų teikimo būklės
tyrimas. Apklausos metodu siekta sužinoti Antanavo bendruomenėje gyvenančių žmonių
nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Šiame empiriniame tyrime dalyvavo 63
proc. moterų ir 37 proc. vyrų. Apklaustųjų išsilavinimas buvo labai įvairus: 28 proc. sudarė
nebaigtas vidurinis, 26 proc. vidurinis, 25 proc. profesinis. Tik 7 proc. apklaustųjų su
aukštuoju išsilavinimu ( žr. 7 Priedo 1 pav.)
Atliekant apklausą buvo stengiamasi apklausti įvairaus amžiaus grupes. Jų amžius atspindi 7
Priedo 2 paveiksle. Apklaustųjų socialinė padėtis atspindi dabartinę situaciją kaimo vietovėse.
Net 72 proc. apklaustųjų sudaro bedarbiai, senatvės pensininkai, neįgalūs asmenys, vieniši.
Tik 28 proc. apklaustųjų yra dirbantys asmenys ( Žr. 7 Priedas Nr. 3 pav.).
Šiuo tyrimu buvo labai svarbu išsiaiškinti, kaip

Antanavo gyventojai vertina

bendruomenės socialinių paslaugų organizavimo veiklą. 70 proc. apklaustųjų bendruomenės
centro veiklą įvertino gerai ir labai gerai. Respondentams buvo užduotas klausimas, kaip jie
vertina Antanavo kaip gyvenamosios vietovę. Iš 7 priedo 4 pav. matome, kad virš 80 proc.
apklaustųjų aktyvią bendruomenę laiko didžiausia stiprybe. Apie 70 proc. bendruomenės
narių įvertino ir gražų istorinį gamtovaizdį, gerą geografinę padėtį bei aktyvų kultūrinį
gyvenimą.
Respondentai buvo paprašyti įvertinti visų Antanave veikiančių organizacijų veiklą
(žr. 18 pav). Iš pateiktų duomenų pastebime, kad silpniausiai gyventojai įvertina vartotojų
kooperatyvo parduotuvės, pašto ir veterinarinių paslaugų veiklą. Taip pat mažiau kaip 40
proc. visų respondentų gerai įvertino seniūnijos darbą. Tai rodo, kad vietos valdžios atstovai
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kaimo vietovėje skiria mažai dėmesio žmonių problemoms spręsti. Daugiau nei 80 proc. visų
respondentų labai gerai ir gerai įvertino Antanavo bendruomenės ir jaunimo klubo „Draugai“
veiklą.

18 pav. Antanave veikiančių organizacijų įvertinimas
( vertinusių proc. dalis nuo visų pasisakiusiųjų)
Anketoje buvo siekiama išsiaiškinti, kaip dažnai bendruomenės nariai naudojasi
socialinėmis paslaugomis (žr. 7 Priedo 5 pav.). Iš visų apklaustųjų 35 proc. jau naudojosi
Antanavo bendruomenės centro teikiamomis paslaugomis. 65 proc. apklaustųjų, kurie
nesinaudojo Antanavo bendruomenės socialinėmis paslaugomis įvardijo ir priežastis. 48 proc.
teigė, kad nėra poreikio socialinėmis paslaugomis. 18 proc. teigė, kad neturi lėšų, o 17 proc.
teigė, kad trūksta informacijos apie teikiamas paslaugas. Šias priežastis įvertins bendruomenė
gerinant paslaugų prieinamumą visiems bendruomenės nariams.
Respondentai išskyrė dažniausiai naudojamas paslaugas (žr. 7 Priedo 6 pav.). Apie 30
proc. apklaustųjų dažniausiai naudojosi laisvalaikio organizavimo, skalbimo ir mokymų
organizavimo paslaugomis. Rečiausia buvo naudojamasi tarpininkavimo paslauga tarp
asmens ( šeimos) ir jo aplinkos ( kitų institucijų, specialistų, asmenų).
Respondentai buvo paprašyti įvertinti socialinių paslaugų kokybę balais ( nuo 0 iki 5)
Gerausiai buvo įvertintos skalbimo, mokymo organizavimo, maisto davinių išdavimo,
kultūros puoselėjimo, laisvalaikio organizavimo ir vaikų dienos centro veikla. Šį įvertinimą
matyt įtakojo tai, kad tai dažniausiai naudojamos paslaugos. Tai pateikiama 7 Priedo 7 pav.).
Bendruomenės nariai atsakydami anketoje į klausimus taip pat pateikė pasiūlymus, ką
reikėtų daryti norint pagerinti socialinių paslaugų kokybę. 7 Priedo 8 pav. duomenys rodo,
kad svarbiausia yra aktyvinti pačius kaimo gyventojus , kad jie būtų atsakingi ne tik už save
bet ir už

juos supančią aplinką. Taip pat svarbu plėtoti ryšius su mokykla, seniūnija,

savivaldybe ir kitais socialiniais partneriais.
Bendruomenės nariai išreiškė nuomonę, kokių paslaugų pageidautų ateityje (žr. 19
pav). Nustatyta, kad bendruomenės nariai pageidauja, kad būtų vykdomi mokymai, būtų

55
teikiama konsultavimo, skalbimo, informavimo paslauga. Taip pat apklaustieji išreiškė norą,
kad bendruomenės centre būtų teikiama transporto organizavimo paslauga. Antanavo
bendruomenės valdyba atsižvelgdama į bendruomenės narių pageidavimus, dalyvaudama
įvairiuose projektuose ir stiprindami socialinę infrastruktūrą, galės patenkinti bendruomenės
lūkesčius gerinant socialinių paslaugų pasiūlą.

19 pav. Socialinių paslaugų poreikis Antanavo bendruomenėje, proc.
Po anketinės apklausos vyko tikslinės grupės, kurią sudarė Antanavo bendruomeninės
organizacijos valdybos nariai, gatvių ir kaimų seniūnai, Antanavo seniūnijos, Antanavo
mokyklos, Antanavo jaunimo klubo, neįgaliųjų draugijos atstovai, susitikimas, kurie aptarė
tyrimo rezultatus ir parengė priemonių planą socialinių paslaugų gerinimui ( žr.12 lentelę).
12 lentelė. Antanavo bendruomeninės organizacijos socialinių paslaugų gerinimo
veiksmų planas
Eil.
Nr.
1.

Veiklos kryptys

Darbų sąrašas

Terminas

Savipagalbos grupių kūrimas

2010-02
2010-06

2.

Kredito unijos kūrimas

3.

Mokymų organizavimas

4.

Bendradarbiavimo stiprinimas

• Suformuoti grupes
• Parengti veiklos
programą
• Paskirti atsakingus
asmenis
• Surengti susitikimą su
centrinės kredito unijos
atstovais
• Parengti steigėjų sąrašą
• Sušaukti
steigiamąjį
susirinkimą
• Išsiaiškinti mokymų temų
poreikį
• Parengti mokymų grafiką
• Pravesti mokymus
• Kartą mėnesyje rengti
atvirus valdybos posėdžius
• Surengti išvyką
• Surengti bendruomenės
narių forumą

Atsakingas
komitetas
Socialinių paslaugų
organizavimo
komitetas

2010-03
2010-07

Veiklos
organizavimo ir
viešųjų ryšių
komitetas

2010-052010-12

Projektų rengimo ir
administravimo
komitetas

2010-04
2010-11

Veiklos
organizavimo ir
viešųjų ryšių
komitetas
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Vienas iš socialinių problemų sprendimų gali būti savipagalbos grupių kūrimas. Ši
grupė pradėta formuoti Antanavo bendruomenėje. Organizuojant bendras diskusijas su
bendruomenės nariais buvo nuspręsta, kad Antanavo bendruomenėje galėtų būti šios
savipagalbos grupės:
1. Šeimų auginančių mažamečius vaikus
2. Šeimų, auginančių paauglius
3. Jaunų šeimų
4. Našlių, vienišų žmonių
5. Šeimų, globojančių vaikus
6. Netektį išgyvenusių žmonių
Grupės nariai kartu mažose grupėse galėtų dalintis savo patirtimi, išgyvenimais,
aptarinėti, vertinti idėjas, priimti sprendimus ir dirbti siekiant bendro tikslo. Antanavo
bendruomenės atliktas socialinių paslaugų kokybės tyrimas ir parengtas veiklos planas duoda
naują impulsą Antanavo bendruomenės veiklai.
2.5.

Kazlų Rūdos savivaldybės Būdos, Gudelių ir Plutiškių bendruomenių
poreikių socialinėms paslaugoms analizė

Atlikus Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo bendruomeninių organizacijų veiklą
reglamentuojančių dokumentų (įstatų ir veiklos ataskaitų) analizę, nustatyta, kad likusių
Kazlų Rūdos savivaldybėje esančių kaimo bendruomeninių organizacijų pagrindinė veiklasociokultūrinė (žr. 13 lentelę).
13 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo bendruomeninių organizacijų
vykdoma veikla (sudaryta autorės)
Sociokultūrinių paslaugų
rūšis
Etnokultūros puoselėjimas

Bendruomeninė
organizacija
Višakio Rūdos KBO
Plutiškių KBO

Mokymų organizavimas
Sportinės veiklos
organizavimas

Būdos KBO
Jūrės kaimo KBO
Jankų KBO
Bebruliškės KBO

Kulinarinio paveldo
puoselėjimas
Kultūrinių renginių
organizavimas

Bagotosios KBO
Ąžuolų Būdos, Jūrės
mietelio, Kvietiškio,
Gudelių KBO
Kazliškių KBO

Konkreti veikla
Baltramiejaus atlaidai, šventė prie
šaltinėlio, istorinės medžiagos
rinkimas.
Etnokultūros muziejus, tautosakos
rinkimas.
Sveikos gyvensenos propagavimas.
Rankdarbių mokymas.
Žolės riedulio, futbolo, tinklinio ir
krepšinio sporto šakų propagavimas.
Krepšinio, tinklinio sporto šakų
propagavimas.
Šv. Antano kermošius, Šventės
„Pagaminta Bagotojoj“ organizavimas.
Tradicinių Vasaros švenčių
organizavimas.
Bardų festivalio organizavimas.
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Atsižvelgiant į skirtingą sociokultūrinę veikla, buvo pasirinkta po vieną kaimo
bendruomeninę organizaciją iš skirtingų seniūnijų. Iš Kazlų Rūdos seniūnijos pasirinkta
Gudelių, iš Plutiškių seniūnijos – Plutiškių, iš Jankų - Būdos bendruomeninės organizacijos.
Visose trijose bendruomeninėse organizacijose buvo atlikta anketinė apklausa.
Bendruomenės nariai buvo kviečiame įvardinti savo gyvenamosios vietovės stiprybes.
Rezultatai parodė, kad kiekvienos bendruomeninės organizacijos stiprybės skiriasi ( 27 pav.).
Gudelių bendruomenės 56 proc. respondentų išskyrė patogų susisiekimą ir gerą
geografinę padėtį. Patogų susisiekimą įtakoja tai, kad Gudeliai yra prie autostrados Via
Baltika. Būdos bendruomenės 48 proc. respondentų išskyrė patogų susiekimą ir aktyvų
kultūrinį gyvenimą, o Plutiškių bendruomenės 49 proc. apklaustųjų – sutvarkytą infrastruktūrą
ir aktyvų kultūrinį gyvenimą. Aktyviam kultūriniam gyvenimu Būdoje ir Plutiškėse turi
įtakos tai, kad Būdoje ir Plutiškėse yra kultūros namai, kuriuose dirba kompetetingi ir
sumanūs kultūros darbuotojai.
Plutiškių bendruomenės respondentai geriausia įvertino Plutiškių vidurinės mokyklos
(45 proc.), kultūros namų (43 proc.) ir bendruomenės centro veiklą (38 proc.). Gudelių
bendruomenės

respondentai

geriausia

įvertino

privačios

parduotuvės

(28

proc.),

bendruomenės centro (27 proc.) ir veterinarines paslaugas (26 proc.). Būdos bendruomenės
nariai geriausiai įvertino kultūros namų (38), bažnyčios (37 proc.) ir bendruomenės veiklą (36
proc.). Visose trijose bendruomenėse silpniausiai buvo įvertinta vartotojų kooperatyvų
parduotuvių veikla.

20 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Būdos, Plutiškių ir Gudelių bendruomenių socialinių
paslaugų poreikis, proc.
Empiriniais tyrimais nustatyta, kad Plutiškių ir Gudelių bendruomenių nariai prioritetą
teikia sociokultūrinėms paslaugoms: kultūros tradicijų puoselėjimui ir laisvalaikio
organizavimui (38 proc.). Būdos bendruomenė prioritetą teikia vaikų dienos centro veiklai (37
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proc.) ir trumpalaikei socialinei globai ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrai (33 proc.).
Mažiausiai paklausios yra konsultavimo, informavimo ir tarpininkavimo paslaugos. Siekiant
išsiaiškinti priežastis, kurios gali trukdyti naudotis socialinėms paslaugoms, anketoje buvo
prašoma respondentų išvardinti po tris priežastis (7 Priedo 9 pav.). Plutiškių bendruomenės
net 38 proc. respondentų pabrėžė, kad gali būti nepatogus susisiekimas. Tą pačią pagrindinę
priežastį nurodė ir Būdos bendruomenės apklaustieji. Gudelių bendruomenės 31 proc.
respondentų teigė, kad gali pasigesti informacijos apie teikiamas paslaugas. Galime daryti
prielaidą, kad konkreti kiekvieno bendruomenės centro veikla priklauso nuo bendruomenės
narių interesų, poreikių, iškylančių problemų. Bendruomenės centras savo veiklos kryptis
turėtų pasirinkti ištyrę bendruomenės narių poreikius, nustatęs, kurie iš jų tuo metu yra
aktualiausi, kokios yra aktualiausios socialinės
bendruomenės gyvenimo kokybę.

problemos, neigiamai veikiančios

59
3. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KAIMO
VIETOVĖSE GERINIMO KRYPTYS IR BŪDAI
3.1. Kazlų Rūdos savivaldybės strategijos teikiant socialines paslaugas
Teikiant socialines paslaugas kaimo bendruomeninės organizacijos vadovaujasi
socialinių paslaugų ir kaimo plėtros principais (žr. 14 lentelę), kurie vienas kitą papildo ir
suteikia naują impulsą visoje socialinių paslaugų sistemoje. Tai nelengvas uždavinys kaimo
bendruomeninei organizacijai, tačiau ES žemės ūkio ir kaimo plėtros politika, ypač LEADER
programa yra orientuota į subalansauotą kaimo plėtros viziją.
14 lentelė. Kaimo plėtros ir socialinių paslaugų teikimo principų palyginimas
(parengta autorės)
Kaimo plėtros principai
Integruotumas, subalansuotumas

Socialinių paslaugų teikimo principai
Požiūris į visumą

Lokalumas

Adekvatumas

Tolygumas

Lankstumas

Išsaugojimas
Subsidiarumas

Tęstinumas
Bendradarbiavimas

Teikdamas paslaugas kaimo bendruomeninė organizacija turi matyti ir pažinti visą
savo bendruomenės nario aplinką, žinoti bendrą jo situaciją, problemas, kurioms spręsti
teikiamos socialinės paslaugos. Adekvatumo principas nurodo, kad teikiamos paslaugos turi
geriausiai atitikti įvertintus paslaugų gavėjo poreikius, kurie vadovaujant lokalumo principu
atsižvelgiama ir į vietovę, kurioje būdinga tam tikra natūrali socialinė sanglauda, bendra
istorija bei vietos tradicijos. Lankstumo principas nurodo, kad paslaugos turi būti keičiamos,
koreguojamos priklausomai nuo konkrečios vietos, aplinkybių, pasikeitimų ir panašiai. Tačiau
reikia nepamiršti tolygumo principo, kad gyvenimo kokybės parametrai tolygiai keistųsi
visoje kaimiškoje vietovėje. Vadovaujantis tęstinumo ir išsaugojimo principais turi būti
suteikiama ne vienkartinė paslauga, bet visas paslaugų kompleksas būtų orientuotas į ilgalaikį
poveikį kaimo gyvenimo kokybės gerininimą bei savarankiškumo ugdymą.
2007-2013 m. LEADER programa skatina kaimo plėtrą vietos iniciatyvos ir
partnerystės pagrindu, įtraukiant kaimo bendruomenines organizacijas, verslo ir vietos
valdžios atstovus. Įgyvendinant vietos plėtros strategijas numatoma telkti kaimo gyventojus
bei ugdyti gebėjimus socialines problemas, tokias kaip bedarbystė, skurdas, ar kitokias
askirties formas, spręsti veikiant kartu ir naudojant vietos išteklius prisidedant prie gyvenimo
kokybės kaime gerinimo. Nedidelis gyventojų tankumas, masinė žmonių migracija dar labiau
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spręsti veikiant kartu ir naudojant vietos išteklius prisidedant prie gyvenimo kokybės kaime
gerinimo. Nedidelis gyventojų tankumas, masinė žmonių migracija dar labiau paaštrino
įvairias problemas. Kaimo žmonėms vis sunkiau pasiekti būtiniausias paslaugas: uždaromos
pradinės mokyklos, parduotuvės, vaikų priežiūros įstaigos, paštai, geležinkelio stotys ir kitos
įvairios įstaigos. Tokiomis sąlygomis išauga socialinės atskirties grėsmė. Vietos paslaugų
pritaikymas ir palaikymas yra naujas išbandymas kaimo bendruomeninėms organizacijoms
bei naujas postūmis kaimo plėtrai kuriant naujas darbo vietas ir mažinant socialinę atskirtį
kaimo vietovėse. Novatoriški socialinių problemų sprendimai ugdys asmens savarankiškumą,
skatinti savipagalbą, paslaugų gavėjus būti ne pasyviais o aktyviais kaimo plėtros veikėjais,
kurie bus atsakingi ne tik už save, bet ir už juos supančią aplinką.
Apibendrinus mokslinę literatūrą ir empirinio tyrimo duomenis tikslinga pateikti
socialinių paslaugų teikimo gerinimo kryptis ir galimybes. Tačiau norint parengti tinkamus
pasiūlymus Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų teikimo gerinimui, visų pirma
buvo išanalizuoti Kazlų Rūdos savivaldybės strateginiai planai, savivaldybių metinės
ataskaitos ir kt. dokumentai, kurie reglamentuoja socialinių paslaugų plėtrą savivaldybėje. Iš
šių dokumentų atliktos analizės sudaryta SSGG matrica (išskiriamos pagrindinės stiprybės,
silpnybės, galimybės ir grėsmės), kurios svarbiausi teiginiai pateikiami plėtros strategijos bei
priemonių plano pagrindu.
15 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse SSGG
matrica
STIPRYBĖS
Tolygus Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo bendruomenių
tinklas seniūnijose sudaro palankias sąlygas vieningam
problemų sprendimui ir greitam informacijos
pasikeitimui.
Nuo 2003 metų aktyviai veikia Kazlų Rūdos
savivaldybės bendruomenių asociacija, kuri vienija visas
kaimo bendruomenines organizacijas ir drauge sprendžia
iškylančias problemas.
Kaimo bendruomeninėse organizacijose
įtraukiami
savanoriai.
Kaimo bendruomeninės organizacijos aktyviai dalyvavo
atliekant visų keturių seniūnijų socialinių paslaugų
poreikio tyrimą.
Visos Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomeninės
organizacijos turi patalpas; aktyviai dalyvavo valstybės
paramai gauti projektinėje veikloje remontuojant
patalpas.
GALIMYBĖS
Augantis nacionalinės politikos dėmesys kaimo plėtros
socialiniams aspektams leis realiai sumažinti kaimo
gyventojų socialinių grupių pažeidžiamumą ir įveikti
dalies kaimo gyventojų socialinį pasyvumą.

SILPNYBĖS
Organizuojant socialines paslaugas bendradarbiavimas
su Kazlų Rūdos savivaldybės administracija yra tik
formalus. Savivaldybė dėl administracinių gebėjimų
nepasitiki kaimo bendruomeninėmis organizacijomis.
Teikiant socialines paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybėje
dominuoja biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių
steigėjas yra savivaldybė.
Trūksta kaimo bendruomeninėms organizacijoms
patirties rengiant ir administruojant projektus, teikiant
socialines paslaugas
Socialinių paslaugų teikėjų trūkumas kaimo vietovėse
neužtikrina nesudaro palankių sąlygų socialinių paslaugų
decentralizavimui.
Nepakankamai išvystytas kaimo vietovėse socialinių
paslaugų infrastruktūros tinklas, nepritaikytos patalpos
socialinių paslaugų teikimui.
GRĖSMĖS
Vykdomos nacionalinės socialinės paramos programos
mažai įtakos rajono gyventojų socialinių problemų
sprendimą.
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ES ir nacionalinės paramos teikimo tvarka numato skirti
kaimo gyvenimo kokybei gerinti finansinę paramą
koncentruojant į kaimų atnaujinimą.

Nacionalinės bendruomeninių organizacijų plėtros
programos nebuvimas gali apsunkinti bendruomeninėms
organizacijoms įsitvirtinti teikiant socialines paslaugas.

Leader metodo įgyvendinimas ir kiti paramos teikimo
horizontalūs
reikalavimai
skatins
novatorišką,
šiuolaikišką ir subalansuotą kaimo plėtrą bei atskleis
iniciatyvų „iš apačios į viršų“ privalumus.

ES diegiama sudėtinga kaimo plėtros politika,
reikalaujanti realizuoti Leader metodą ir ypač iniciatyvos
rėmimo „iš apačios į viršų“ principą, gali tapti
neišsprendžiamu uždaviniu šalies politikams ir vietos
lyderiams.
Netolygi šalies regionų plėtra ir vykstanti darbo jėgos
konkurencija gali lemti masišką darbingų bei aktyvių
kaimo gyventojų migraciją ir pažeisti kaimo vietovių
gyvybingumą.
Jei bendradarbiavimas tarp vietos valdžios ir vietos
veiklos grupės nebus integruotas į visuotinę viešojo
valdymo praktiką, tai pastangos atnaujinti kaimo
gyvenimą partnerystės pagrindu bus nustelbtos
biurokratinių procedūrų.

Socialinių paslaugų plėtojimas aktyvina bendruomenių
dalyvavimą viešųjų paslaugų teikimo srityje.
ES struktūrinių fondų parama stiprina socialinę
infrastruktūrą, socialinius santykius ir žmogiškuosius
išteklius. Vietos paslaugų paklausa sukuria galimybes
kurti naujas darbo vietas kaimiškose vietovėse

Norint nustatyti, kurios stiprybės leidžia išnaudoti galimybes bei atsispirti prieš
grėsmes, taip pat kurios silpnybės neleidžia išnaudoti galimybių bei stiprina nepalankių
grėsmių poveikį atliktas SSGG vertinimas. 15 lentelėje pateiktos pirmos penkios stiprybės,
silpnybės, galimybės bei grėsmės atrinktos kaip esminės, turinčios didžiausią įtaką socialinių
paslaugų teikimo gerinimui. Stiprybės, silpnybės galimybės bei grėsmės sugretinamos
tarpusavyje (žr. 4 priedą), jei jos įtakoja viena kitą vertinama 1, jei ne – 0. Gauti vertinimo
rezultatai rodo, jog scenarijus turėtų remtis stiprybėmis išnaudojant galimybes, kadangi jų
tarpusavio sąveika didžiausia (6,26 balo) (žr. 8 priedo 1 lentelę).
Kryptinga ir orientuota, į socialinių paslaugų gavėjus socialinių paslaugų plėtra,
pirmiausia siekiama socialinio efektyvumo. Socialinis efektyvumas matuojamas kliento
poreikių tenkinimo lygiu, būtent paslaugų asortimentu, kokybės ir informacijos suteikimu. Šio
poreikių tenkinimo lygio negalima išmatuoti vienu rodikliu ar kriterijumi, tam būtina naudoti
rodiklių sistemą. Apžvelgus Kazlų Rūdos savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų būklę,
tyrimo metu gautų rezultatų analizė parodė, jog būtina plėtoti socialinių paslaugų sistemą
Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo vietovėse. Kad socialinių paslaugų teikimas būtų
veiksmingas, būtina pasitelkti Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenines organizacijas. Taip
būtų tiksliau nustatomi žmonių poreikiai, lanksčiau dirbama, skatinama žmonių iniciatyva,
atsakomybė, bei sudaromos galimybės teikti paslaugas toms žmonių grupėms, kurioms
labiausiai jų reikia. Todėl yra svarbu numatyti socialinių paslaugų teikimo Kazlų Rūdos
savivaldybės kaimo vietovėse gerinimo būdus ir galimybes.
Siekiant įgyvendinti efektyvią socialinių paslaugų kontrolę, neužtenka, kad jos
procese dalyvautų tik socialinių paslaugų organizatoriai ir tiekėjai. Reikėtų sukurti specialią
socialinių paslaugų priežiūros sistemą, į kurią būtų įtrauktas ir socialinių paslaugų gavėjas. Jis
dalyvautų planuojant ir kontroliuojant paslaugų kokybę.
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Socialinių paslaugų plėtra reikalauja apibrėžti Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių
paslaugų teikimo tobulinimo kryptis.
Siektinos šios socialinių paslaugų plėtros kryptys Kazlų Rūdos savivaldybėje ir
kaimo bendruomeninėse organizacijose:
Kazlų

Rūdos

savivaldybės

administracija

planuodama socialinių

paslaugų teikimą, turėtų remtis socialinių paslaugų klientų poreikio vertinimu,
pagal kurį turi būti teikiamos nustatytos paslaugos.
Kazlų Rūdos savivaldybėje organizuojant ir teikiant socialines
paslaugas, turi būti išskiriamos prioritetinės paslaugos arba klientų grupės.
Kazlų Rūdos savivaldybės esančių kaimo bendruomeninių organizacijų
gyventojų specialiųjų socialinių paslaugų poreikių turi būti tenkinimas,
vadovaujantis prioritetų nustatymo principu.
Vykdyti Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų teikėjų apklausą,
siekiant nustatyti, kokios paslaugos yra teikiamos savivaldybės teritorijoje, kiek
yra paslaugų gavėjų.
Būtina įtraukti kaimo bendruomenines organizacijas, kitas NVO ir verslo
sektoriaus atstovus į socialinių paslaugų teikimo planų sudarymą, kurie padėtų
identifikuoti socialines problemas, nustatyti prioritetus.
Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo bendruomeninės organizacijos, kaip ir kitos Lietuvos
kaimo bendruomeninės organizacijos susiduria su visa eile iššūkių ir problemų, kurių
išsprendimui reikalingas glaudus bendradarbiavimas su vietos valdžios atstovais. Todėl yra
tikslinga parengti strategiją, kuri padės išspręsti problemas sutelkiant savivaldybės kaimo
bendruomenines organizacijas, skatinant iniciatyvą ir socialinių paslaugų teikimą kaimo
vietovėse. Socialinių paslaugų plėtra didele dalimi priklauso nuo skiriamo finansavimo,
gebėjimo pasinaudoti parama, esamų išteklių ir kt.
Kaimo

bendruomeninių

organizacijų

vizija

–

stiprios

kaimo

bendruomeninės

organizacijos, kurios aktyviai dalyvaudamos socialinių paslaugų teikime gerina kaimo
gyventojų gyvenimo kokybę.
Tai reikštų, kad kaimo bendruomeninėms organizacijoms sudaroma galimybė
pasinaudoti teikiamomis galimybėmis, o tai sutampa su strateginio plėtros plano pagrindiniu
tikslu. Įgyvendinus visus siekius, pagerėtų socialinių paslaugų teikimo organizavimas Kazlų
Rūdos savivaldybės kaimo vietovėse.
Kaimo bendruomeninių organizacijų misija – teikti kokybiškas, poreikius atitinkančias
socialines paslaugas kaimo gyventojams.
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Vienas iš galimų sprendimo variantų, siekiant kaimo bendruomeninėms organizacijoms teikti
socialines paslaugas, pasinaudojant atsiveriančiomis galimybėmis stiprinti esamas stiprybes.
Remiantis atlikta Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo bendruomeninių organizacijų kaip
socialinių paslaugų teikėjų SSGG matrica rengiama strategija. Šios strategijos pagrindinis
tikslas - pasinaudojant ES LEADER metodo įgyvendinimo teikiamomis galimybėmis,
stiprinti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir kaimo bendruomenines organizacijas, jų veiklą
nukreipiant į socialinių paslaugų teikimą.
Tam, kad būtų pasiektas išsikeltas tikslas, reikalinga nusistatyti uždavinius ir
rezultatus, kurių bus siekiama teikiant gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas
(žr. 16 lentelę).
16 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų teikimo strategijos
( parengta autorės)
Eil
Nr.
1.

2.

Prioritetas

Tikslas

Uždaviniai

Rezultatas

Socialinių paslaugų
infrastruktūros
pėltra.

Pasinaudojant
ES
LEADER programa
stiprinti
socialinę
infrastruktūrą kaimo
vietovėse.

Teikti prioritetą infrastruktūros
decentralizavimui
ir
modernizavimui.
Pritraukti kuo daugiau socialinių
paslaugų teikėjų.

Sukurtas
socialinių
paslaugų tinklas

Kaimo
bendruomeninių
organizacijų
stiprinimas

Tobulinti
kaimo
bendruomeninių
organizacijų
kvalifikaciją bei žinių
lygį

Įgyvendinti kaimo socialinės
infrastruktūros
plėtros
regioninius projektus
Stiprinti kaimo bendruomeninių
organizacijų
vaidmenį
ir
atsakomybę už kaimo socialinę
plėtra
Ugdyti gebėjimus rengiant ir
administruojant
projektus,
teikiant socialines paslauga.
Ištirti kaimo gyventojų poreikį
socialinėms paslaugoms.

3.

4.

Tarpinstitucinių
ryšių tobulinimas
teikiant socialines
paslaugas

Informavimo
paslaugų plėtra.

Stiprinti
socialinę
partnerystę
tarp
įvairių
socialinių
partnerių.

Užtikrinti nuolatinį
gyventojų
informavimą
apie
teikiamas socialines
paslaugas.

Skatinti vietos bendruomenės ir
savivaldos
institucijų
partnerystę.
Skatinti kaimo bendruomeninių
organizacijų bendradarbiavimą
su įvairiais socialiniais
partneriais.
Teikti prioritetą nestacionarių
paslaugų plėtrai.

Teikiamų
socialinių
paslaugų asortimento
plėtros galimybės
Kaimo
plėtros
subalansuotumas
Didesnis kaimo
bendruomeninių
organizacijų vaidmuo
kaimo plėtros
procesuose
Padidėjusi
kaimo
bendruomeninių
organizacijų
kompetencija
Paslaugų atitikimas
kaimo gyventojų
poreikius.
Neatitikimo
tarp
pasiūlos ir paklausos
sumažinimas.
Gyventojų sutelkimas
ir socialinė sanglauda

Praplėsti informavimo teikimo
būdus.

Sutaupyta lėšų
stacionarioms
paslaugoms
Informavimo
įvairovė

Reguliariai rengti susitikimus su
kaimo
bendruomeninėmis
organizacijomis.

Padidėjęs
informavimas
apie
teikiamas paslaugas.

būdų
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Pagrindinės varomosios jėgos įgyvendinant šią strategiją yra:
• ES LEADER metodas;
• Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių rėmimo programa;
• LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama;
• Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija;
• Kazlų Rūdos savivaldybė;
• Sūduvos vietos veiklos grupė.
3.2. Institucijų, suinteresuotų socialinių paslaugų teikimu ir organizavimu, funkcinis
bendradarbiavimas
Siekiant efektyvaus paslaugų organizavimo, būtina išsiaiškinti visų suinteresuotų
pusių vaidmenis. Žemiau esančioje schemoje pavaizduota vietos bendruomeninės
organizacijos, vietos veiklos grupės, savivaldybės administracijos ir ministerijos funkcijos
organizuojant socialinių paslaugų teikimą.

Organizavimas

Formuoja ir
įgyvendina socialinių
paslaugų politiką
Organizuojasocialinių
paslaugų teikimą
Steigia socialinių
paslaugų institucijas

Paslaugų ir turimų išteklių
ir paklausos analizė
Naujų paslaugų centrų
steigimo rėmimas

Ministerijos

Koordinuoja ir įgyvendina socialinių
paslaugų valstybinių programų projektus

Reglamentavimas

Rengia socialinių paslaugų
teikimo programas
Kontroliuoja (vykdo
priežiūrą) socialiniųjų
paslaugų teikimą

Savivaldybės administracija

Projekto tęstinumo
rėmimas

Tarpininkavimas

Tinklų organizavimas
tarp atskirų vietovių

Vietos veiklos grupė

Teikimas

Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimas
Kaimo bendruomeninė organizacija

Formuoja paslaugų poreikį

Novatoriškų sprendimų
kūrimo palaikymas

Privatūs juridiniai vienetai

Teikia socialines paslaugas

19 pav. Institucijų, suinteresuotų socialinių paslaugų teikimu ir organizavimu,
funkcinis bendradarbiavimo modelis
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Socialinių paslaugų organizavimo funkcijų pasidalijimo tarp ministerijų, apskričių,
savivaldybių ir atskirų socialinių paslaugų teikėjų esmė – užtikrinti racionalaus socialinių
paslaugų tinklo sukūrimą bei garantuoti gyventojų poreikių tenkinimą. Valstybės lygmens
institucijos (ministerijos, apskritys) pagrindžia ir sukuria šalies paslaugų plėtojimo strategijos
ir paslaugų standartus, o savivaldybės garantuoja šios strategijos įgyvendinimą savo
bendruomenėje. Konkrečią paslaugų teikimo veiklą vykdo paslaugų teikimo institucijos,
kurios gali veikti kaip biudžetinės įstaigos, kaip nevyriausybinių organizacijų (NVO) įstaigos
ar privatūs paslaugų teikėjai.
Pateiktoje schemoje pastebime, kad tarp visų suintersuotų šalių labai svarbus
bendradarbiavimas įvairiuose lygmenyse. Kaimo bendruomeninė organizacija konsultuojasi
su vietos veiklos grupe apie galimybes norint teikti socialines paslaugas, o vietos veiklos
grupė remdamasi bendruomeninės organizacijos poreikiais atlieka paklausos bei turimų
išteklių analizę, pagal kurią konsultuojantis su savivaldybės administracija, rengia socialines
paslaugų teikimo programas ir drauge su ministerija įgyvendina socialinių paslaugų politiką.
Siekiant padidinti naujų socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse galimybes, turi įvykti
reformos, ypač skatinančios partnerysčių konsultavimąsi ir skirtingų institucinių struktūrų
darną. Bendruomeninių organizacijų stiprinimas yra labai reikšmingas Lietuvos ateičiai. Tik
stiprios bendruomeninės organizacijos gali užtikrinti aktyvų bendruomenių dalyvavimą šalies
socialiniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime ir pilietinės visuomenės kūrime.
Kol kas Kazlų Rūdos savivaldybėje išlieka didelis kitų rūšių nestacionarių socialinių
paslaugų poreikis socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams. Kazlų Rūdos
savivaldybėje trūksta vaikų dienos, pagalbos šeimai, krizių centrų. Šiuose centruose turėtų
būti teikiamos vaikų priežiūros bei užimtumo dienos metu paslaugos, psichologinė pagalba
vaikams ir tėvams, tėvų socialinių įgūdžių auginant vaikus, sprendžiant kitas šeimos
problemas ugdymas, teisinė pagalba ir kt. 2010 m. pradžioje Kazlų Rūdos savivaldybėje tokio
pobūdžio įstaigų buvo tik keletas. Kazlų Rūdos mieste veikiantys Vaikų dienos centrai teikia
paslaugas apie 100 vaikų. Savivaldybėje vien tik socialinės rizikos šeimose auga 251 vaikas,
šių dienos centrų teikiamų paslaugų nepakanka. Tokio pobūdžio įstaigų paslaugos yra
prevencinė priemonė įvairių šeimos socialinių problemų atsiradimui, todėl vaikų dienos
centrų paslaugos turi būti prieinamos taip pat ir socialinės rizikos nepriskiriamų šeimų
vaikams.
Atsižvelgiant į dabartinę situaciją savivaldybėje reikia plėsti vaikų dienos centrų
paslaugas, kurios būtų prieinamos visiems savivaldybės gyventojams. Ypač reikia steigti
analogiškus centrus kaimiškose vietovėse, seniūnijose, kuriose gyvena socialinės rizikos
grupei priklausančių šeimų.
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Taip pat reikia pabrėžti labai svarbų bendruomeninės organizacijos ir vietos valdžios
bendradarbiavimą teikiant socialines paslaugas. Tiek savivaldybes, tiek NVO vienija bendras
tikslas – patenkinti piliečių poreikius ir padėti jiems spręsti opias problemas. Akivaizdu, kad
reikia teisiškai įtvirtinti savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo pagrindus, numatant tikslus,
būdus ir konkrečias priemones, nustatant prioritetus, finansavimo ir atskaitomybės tvarką.
Todėl labai svarbu:
a) keistis informacija ir skleisti ją visiems apie kitus bei apie reikalingas paslaugas;
b) remti vietos NVO informacijos ir paramos institucijas;
c) propaguoti NVO veiklą sprendžiant bendruomenių problemas;
d) įtraukti NVO į sprendimų priėmimo procesą;
e) konkretizuoti paramą NVO ir jų finansavimą, skiriant lėšų tiek pačiai NVO paremti, tiek
paslaugų teikimo sutartims įgyvendinti;
Svarbu, kad visi bendri siekiai būtų vykdomi remiantis partneryste, kad planuojamas
ilgalaikis bendradarbiavimas būtų laikomas plėtros strategijos elementu ir apimtų plačiausias
galimas

vietinės

bendruomenės

veiklos

sritis.

Pagrindinės

savivaldybių

ir

NVO

bendradarbiavimo sritys yra socialinės paslaugos, sveikatos apsauga, socialinių problemų
sprendimas, mokymas ir švietimas, kultūra ir menas, ekologija ir gamtos apsauga, sportas ir
turizmas. Nuo šių organizacijų rengiamų projektų, nukreiptų į naujų darbo vietų kūrimą
kaimo vietovėse, bendruomeninių organizacijų verslumo ugdymą priklauso teigiami
socialinių paslaugų teikimo pokyčiai.
Įvairių socialinių grupių nariams ne vis vien, kaip kaimas ar miestelis vystysis.
Žmonės susirenka, kalbasi, sprendžia įvairias problemas, galvoja ir planuoja, ką daryti, kad jų
vietovė labiau klestėtų. Kuo daugiau žmonių susiburs į įvairius socialinius tinklus, tuo
daugiau

gims

idėjų,

minčių,

pasiūlymų.

Visi

nariai

turėtų

aktyviai

dalyvauti

organizuojamuose renginiuose, projektinėje veikloje, nebijoti atvirai pasidalyti savo
lūkesčiais, teikti pasiūlymus, tartis, kaip įgyvendinti geranoriškumą, ugdyti dvasingumą,
pilietiškumą, geriau suprasti vieniems kitus. Reikalingu ir svarbiu bendruomenės nariu
žmogus pasijunta tada, kai jis darbu ir poelgiais padeda kitam. Bendros problemos ir jų
sprendimas labiausiai stiprina bendruomenę. Tik stiprios bendruomeninės organizacijos gali
užtikrinti aktyvų bendruomenių dalyvavimą šalies socialiniame, ekonominiame ir politiniame
gyvenime ir pilietinės visuomenės kūrime.
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IŠVADOS
1. Išanalizavus socialinų paslaugų teikimo teorinius dėsningumus nustatyta, kad
Lietuvoje socialinių paslaugų sistema yra orientuota ne tik į įvairias problemines situacijas ir
organizuojamą pagalbą skirta įvairiems gyvenimo sunkumams įveikti, bet ir sąlygų sudarymą
paslaugoms orientuotoms į visapusišką žmogaus poreikių patenkinimą.
2. Būtina sukurti sąlygas, jog į socialinių paslaugų teikimą būtų įtraukta kuo daugiau
socialinių ekonominių partnerių iš nevyriausybinio ir privatus sektoriaus. Empirinio tyrimo
metu nustatyta, kad trūksta bendradarbiavimo tarp socialinių partnerių. Vystant partnerystės
santykius galima pasiekti, teikiamų socialinių paslaugų geresnės kokybės. Organizuojant
socialines paslaugas, kuo daugiau funkcijų turi būti atiduodama vietos savivaldai, tam kad
paslaugos būtų maksimaliai priartinamos prie paslaugų gavėjo gyvenamosios vietos. NVO
iniciatyvumas turėtų padėti vietos valdžios institucijoms geriau susipažinti su visuomenės
poreikiais.
3. Kaimo bendruomeninė organizacija yra pagrindinė kaimo plėtros dalyvė, nes jai yra
svarbios visos kaimo plėtros dimensijos: ekonominė, aplinkosauginė, kultūrinė ir socialinė.
Teikiant socialines paslaugas kaimo bendruomeninės organizacijos vadovaujasi socialinių
paslaugų ir kaimo plėtros principais, kurie vienas kitą papildo ir suteikia naują impulsą visoje
socialinių paslaugų sistemoje.
4. Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų teikimo organizavimo modelis atitinka
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir socialinių paslaugų įstatymo
reikalavimus. Socialinių paslaugų teikimo administravimą vykdo Kazlų Rūdos savivaldybės
socialinės paramos skyrius.

Nustačius Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų

ekonominius veiksnius bei atlikus socialinių paslaugų teikimo anketinę apklausą buvo
nustatyta, jog Kazlų Rūdos savivaldybėje socialinių paslaugų netolygus išsidėstymas lemia
paslaugų neprieinamumą kaimo gyventojams. Remiantis atliktu tyrimu būtina plėsti
nestacionarias socialines paslaugas kaimo vietovėse. Savivaldybės socialinės paramos skyrius
turėtų palaikyti ir skatinti glaudesnius ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis, jas
motyvuoti, , konsultuoti ir padėti rengiant socialinius projektus.
5. Siekiant efektyviai planuoti socialinių paslaugų teikimo organizavimą savivaldybės
kaimo vietovėse, būtina išanalizuoti kiekvienos kaimo teritorijos (vietovės) socialinių paslaugų
infrastruktūrą, t.y. jos apimtis ir struktūrą, funkcionavimo rodiklius (aptarnaujamų klientų
skaičius, darbuotojų skaičius) bei ryšius ir veiklos koordinavimą su kitų paslaugų sistemomis
(švietimo, sveikatos priežiūros).
6. Atlikta Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų kokybės vertinimo

analizė

parodė, kad Antanavo bendruomeninė organizacija teIkia socialines paslaugas atsižvelgdami į
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gyventojų poreikius. Antanavo bendruomenės atliktas tyrimas ir parengtas veiklos planas
duoda naują impulsą Antanavo bendruomenės veiklai.
7. Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse
SSGG matrica parengta strategija, kurios pagrindinis tikslas - pasinaudojant ES LEADER
metodo įgyvendinimo teikiamomis galimybėmis, stiprinti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir
kaimo bendruomenines organizacijas, jų veiklą nukreipiant į socialinių paslaugų teikimą.
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KAIMO BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VAIDMUO
TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖJE
Reda Kneizevičienė
Lietuvos žemės ūkio universitetas
Įvadas
Lietuvos kaimų ir miestelių bendruomeninės organizacijos savo veiklą pradėjo organizuodamos
kultūrinius bei sportinius renginius. Vėliau jų veiklos sritys išsiplėtė, kai kurios bendruomeninės organizacijos
pradėjo teikti socialines paslaugas, vykdyti įvairias socialines programas. Nors daugelyje vyriausybės
dokumentų pažymima socialinių paslaugų decentralizavimas, tačiau praktikoje nagrinėjant šią temą, susiduriama
su keletu teorinių ir praktinių problemų. Dažnai iškyla klausimai, susiję su įvairių teisinių aktų įgyvendinimu
teikiant socialines paslaugas. Ar yra atitinkamas mechanizmas, nurodantis NVO ir vietos valdžios
bendradarbiavimo kryptis organizuojant socialines paslaugas kaimo vietovėse? Ar valdininkai konsultuojasi su
kaimo gyventojais priimant sprendimus tiesiogiai susijusius su socialinių paslaugų kokybe? Kaimo
bendruomeninių organizacijų žinios apie galimybes teikti socialines paslaugas yra nepakankamos, trūksta
įgūdžių ir praktinės patirties. Socialinių paslaugų teikimo organizavimas kaimiškosiose seniūnijose yra mažai
nagrinėta tema.
Plačių galimybių pasirinkti socialines paslaugas kaimo vietovės paslaugų gavėjai dar neturi, o tarp
socialinių paslaugų teikėjų yra labai nedidelė konkurencija. Todėl reikalinga išanalizuoti sąlygas ir galimybes
siekiant į socialinių paslaugų teikimo darbą įtraukti kuo daugiau socialinių ekonominių partnerių,
nevyriausybinių organizacijų bei privačių paslaugų teikėjų. Reikalinga identifikuoti veiklos organizavimo
principus, kuriais turėtų vadovautis kaimo bendruomeninės organizacijos organizuodamos socialinių paslaugų
teikimą kaimo gyventojams.
Tyrimo tikslas – nustatyti Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomeninių organizacijų funkcijas teikiant
socialines paslaugas kaimiškose vietovėse.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti socialinių paslaugų teikimo teorinius dėsningumus.
2. Išanalizuoti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų poreikius socialinėms paslaugoms trijose pilotinėse
vietovėse.
3. Ištirti ir išanalizuoti Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomeninės organizacijos organizuojamų
paslaugų kokybę.
Tyrimo objektas – kaimo bendruomeninių organizacijų vaidmuo
Metodai – dokumentų analizė ir sintezė, indukcijos, dedukcijos, loginio mąstymo, palyginimo,
anketinė apklausa ir grafinis duomenų vaizdavimas.
Rezultatai
Pastaruoju metu vykstant šalies ūkio pertvarkymams, rinkos santykių vystymasis išryškino žmonių
grupes, kurioms socialinės paslaugos pasidarė itin svarbios. Esamos socialinės apsaugos priemonės rinkos
ekonomikos sąlygomis tapo neefektyvios ir nepakankamos specialius poreikius turintiems asmenims:
pagyvenusiems, neįgaliesiems, vaikams ir jų šeimoms, socialinės rizikos grupių asmenims. Bendruomenių
poreikiai socialinėms paslaugoms auga, o jų pasiūla didėja nepakankamai. Pastebima tendencija, kad per
pastaruosius trejetą metų didėja pensijų ir pašalpų išmokos bei mažėja institucinių paslaugų lyginamosios dalys.
Senstant populiacijai, mažėja dirbančių žmonių skaičius ir didėja socialinių paslaugų, globos poreikis, tuo pačiu
išlaidos socialinei apsaugai. Socialinės paslaugos yra viena iš sudėtinių socialinės sistemos dalių. Pagrindinis
socialinių paslaugų sistemos uždavinys – teikti socialinę pagalbą įvairiomis nepiniginėmis formomis ir globos
pinigais tiems žmonėms, kurie negali patys savim pasirūpinti. Poreikių socialinėms paslaugomis turi įvairios
žmonių grupės: vieniši seni žmonės, socialinių problemų turinčios šeimos, tėvų globos netekę vaikai, našlaičiai,
asmenys grįžę iš įkalinimo vietų, piktnaudžiaujantys alkoholiu ar narkotikais ir kitos socialinės grupės, todėl
svarbus vaidmuo tenka socialinių paslaugų prieinamumui kaimiškose vietovėse ir jų kokybei. Socialinės
paramos sistema turi būti organizuojama taip, kad būtų stiprinamas pačių žmonių aktyvumas ir atsakomybė už
save, savo šeimą ir savo bendruomenę.
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Tyrinėjant įvairių autorių (Anheeir, Beacker, 2000; Carole Sutton, 1999; Pieters, Schulte, 1998;
Dovalienė, 1999; Kindurys, 1998; Žalimienė, 2001) socialinių paslaugų sampratas galima išskirti du esminius
aspektus, kurie vyrauja pateiktose socialinių paslaugų sampratose ir leidžia jų autorius klasifikuoti į dvi grupes
(žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Socialinių paslaugų apibrėžtys (sudaryta autorės)
Socialinių paslaugų
sampratos lygiai
Socialinės paslaugos
plačiąja prasme
(Dovalienė, 1999,
Kindurys, 1998,
Žalimienė, 2001,
Anheeir,
Beacker,
2000,
Carole Sutton, 1999,
Pieters, Schulte, 1998)
Socialinės paslaugos
siaurąją prasme
(Guogis, 2000,
Kalesnykas, 2000,
Žalimienė, 2003)

Paslaugų gavėjai

Paslaugų tikslas

Apibrėžtis

Paslaugos teikiamos
visiems visuomenės
atstovams

Sudaryti sąlygas
paslaugoms orientuotoms
į visapusišką žmogaus
poreikių patenkinimą.

Tai visuomeninės paslaugos,
apimančios įvairias žmogaus
gyvenimo sferas (švietimas,
kultūra, asmens ir turto apsauga,
sveikatos apsauga, transportas ir
ryšiai, informacinės
technologijos, kultūra, buitis).

Teikiamos tik
tikrų
rizikos grupių
atstovams

Sudaryti sąlygas asmeniui
(šeimai) ugdyti ar stiprinti
gebėjimus ir galimybes
spręsti savo socialines
problemas, palaikyti
socialinius ryšius su
visuomene, taip pat padėti
įveikti socialinę atskirtį.

Paslaugos, kurias teikia
šiuolaikinė socialinės apsaugos
sistema, siekiant sumažinti
socialines rizikas (liga,
invalidumas, senatvė, našlystė,
šeima - vaikai, nedarbas, būstas,
socialinė atskirtis)

tam

Socialinių paslaugų rūšių yra daug, todėl tiek teoriniu, tiek įstatymų kūrimo ar praktinės veiklos požiūriu
yra svarbu jas susisteminti, išskirti tam tikras grupes, pateikti pagrindines jų charakteristikas. Socialinių paslaugų
įvairovei ir specifikai įvertinti mokslininkai naudoja įvairius šių paslaugų klasifikavimo būdus. Apibendrinus
įvairių autorių (Kalesnykas, 2000; Žalimienė, 2003; Išoraitė, 2005) autorių nuomonę, socialines paslaugas
tikslinga klasifikuoti pagal skirtingus požymius (žr. 1 pav.).

1 pav. Socialinių paslaugų klasifikavimas (sudaryta autorės)
Siekiant užtikrinti efektyvų socialinių paslaugų organizavimą, būtina laikytis socialinių paslaugų
organizavimo principų, kurie pateikiami socialinių paslaugų kataloge: decentralizacijos, planavimo,
deinstitucializacijos, bendradarbavimo, atvirumo bendruomenei, prieinamumo, adekvatumo ir pokyčių žmoguje
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skatinimo. Šie principai garantuoja maksimalią naudą paslaugų gavėjams. Analizuojant socialinių paslaugų
organizavimą svarbu išsiaiškinti paties organizavimo prasmę. Pagal Butkų, Kasiulį, Barvydienę (1996)
organizavimas laikomas vadybine funkcija. Vadyboje sąvoka organizavimas yra kryptingas veiklos vykdymas,
siekiant tam tikro tikslo. Socialinių paslaugų organizavimas yra veikla, kurios metu sudaromos galimybės
socialinių paslaugų teikimui ir gavimui. Socialinių paslaugų sistemą reikia nagrinėti kaip dvi posistemės dalis:
viena dalis – socialinių paslaugų organizavimas, antra dalis – socialinių paslaugų teikimas, kurios viena be
kitos negali gyvuoti (žr. 2 pav.).
Socialinių paslaugų sistema

Socialinių paslaugų organizavimo
posistemė

Socialinių paslaugų teikimo
posistemė

2 pav. Socialinių paslaugų sistema
Socialinių paslaugų organizavimo funkcijų pasidalijimas tarp įvairių institucijų esmė- užtikrinti
racionalaus paslaugų tinklo sukūrimą ir paslaugų efektyvumą bei garantuoti poreikių tenkinimą. Organizuojant
socialinių paslaugų teikimą svarbu, kad paslaugos būtų teikiamos ir organizuojamos atskirai, t.y. jų negali teikti
tos pačios institucijos. Lietuvoje tai dar nėra įgyvendinama, kadangi daugelis socialinių paslaugų įstaigų yra
savivaldybėms priklausančios biudžetinės socialinių paslaugų įmonės. Dažniausia socialinių paslaugų
organizatorius yra savivaldybės socialinės paramos skyrius, o paslaugų teikimo įstaiga yra pavaldi šiam skyriui.
Savivaldybių socialinių paslaugų programose dalis lėšų turėtų būti numatyta pirkti socialines paslaugas iš
nevyriausybinių organizacijų ar privačių paslaugų teikėjų.
Įvairūs autoriai apibrėždami nevyriausybines organizacijas, išskiria tam tikras visoms joms taikytinas
savybes ir bruožus. Salomon (1997) nevyriausybinę organizaciją apibrėžia kaip ekonomine ir socialine plėtra
užsiimančią organizaciją, veikiančią „iš apačios į viršų“ principu. Panašias bendrąsias savybes įvardija ir kiti
autoriai (Anheier, List, Toepler, Sokolowski, 1993), kurie teigia, kad nevyriausybinėms organizacijoms būdingi
bendri bruožai: turi institucinį statusą ir struktūrą, yra pelno nesiekiančios, veikia savivaldos principu ir yra
savanoriškos. 2009 metais Lietuvoje buvo virš 1200 bendruomeninių organizacijų.
Išanalizavus ir įvertinus nevyriausybinių organizacijų vaidmenį teikiant socialines paslaugas, buvo
parengta SSGG matrica.
2 lentelė. Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų teikimo SSGG matrica
STIPRYBĖS
Mažesnė paslaugos kaina.
Paslaugų asortimentas labiau atitinka
poreikius.
Priimtinesnės paslaugos teikėjams.
Mažėja poreikis tiesioginiam rėmimui.
Skatina partnerystę.
Įtraukiami savanoriai.

gyventojų

GALIMYBĖS
ES struktūrinių fondų parama stiprina socialinę
infrastruktūrą.
Nevyriausybinės organizacijos įtraukiamos į socialinį
darbą kaip socialinio darbo partneriai
Socialinių paslaugų plėtojimas aktyvina bendruomenių
dalyvavimą viešųjų paslaugų teikimo srityje
Vietos paslaugų paklausa sukuria galimybes kurti naujas
darbo vietas kaimiškose vietovėse
Vietos plėtros strategijose nemažas dėmesys skiriamas
kaimiškųjų vietovių socialinei atskirčiai mažinti

SILPNYBĖS
NVO stinga lėšų ir kompetencijos paslaugų teikimo
klausimais.
Neskiriama lėšų paslaugų teikimo administravimui
Nevyksta paslaugų pirkimas viešųjų pirkimų būdu
Tikslinės programos sudaromos tik vieneriems metams
Nepakankamai išvystytas socialinių paslaugų tinklas,
Nėra nacionalinės bendruomeninių organizacijų plėtros
programos
GRĖSMĖS
Siauras paslaugų asortimentas šalyje.
Politinės – teisinės aplinkos nestabilumas.
Demografinės situacijos blogėjimas: senstantys
gyventojai, didėja socialinių paslaugų poreikis šalyje
Neatliekami socialinių paslaugų poreikių tyrimai
Vykdomos nacionalinės socialinės paramos programos
mažai įtakos rajono gyventojų socialinių problemų
sprendimą
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Analizuojant Lietuvos kaimo ir miesto bendruomeninių organizacijų veiklą, svarbu išskirti
pagrindinius bruožus, apsprendžiančius jų skirtumus: kaimui būdingas nedidelis gyventojų skaičius, ribotos
darbo pobūdžio pasirinkimo galimybės, nepakankamai išvystytas visuomeninis aptarnavimas, egzistuoja laiko
praleidimo problema. Nepaisant to, dabartinis kaimas išlaiko daugelį tradicinių kaimo gyvenimo būdo bruožų.
Kaimo bendruomenėje pastebimi specifiniai socialiniai-psichologiniai socializacijos procesai: būdingas
bendravimo atvirumas, svetimas anonimiškumas, santykiai atviri. Tarp gyventojų nėra didelių socialinių ir
kultūrinių skirtumų. Kuo mažesnis kaimas, tuo glaudesnis jaunimo, vaikų ir suaugusiųjų bendravimas.
Bendruomeninių organizacijų veikla pasižymi savo daugiafunkciškumu. Juose paslaugos teikiamos ne vienai
kuriai nors konkrečiai žmonių grupei (pvz., tik pagyvenusiems asmenims, tik vaikams, tik negalią turintiems
asmenims, o viso kaimo gyventojams. Daugelio organizacijų tikslas – aktyvinti kaimo žmones, kad jie būtų
aktyvūs savo gyvenamosios vietos bendruomenės nariai ir atsakingi už juos supančią aplinką. Bendruomenės
nariams rūpi kaip kaimas ar miestelis vystysis. Reikalingu ir svarbiu bendruomenės nariu žmogus pasijunta tada,
kai jis darbu ir poelgiais padeda kitam. Bendros problemos ir jų sprendimas labiausiai stiprina bendruomenę.
2010 metų pradžioje Kazlų Rūdos savivaldybėje gyveno 14193 gyventojų. Palyginti su visos
Lietuvos gyventojų pasiskirstymu, Kazlų Rūdos savivaldybėje gana didelė ( 51 proc.), gyventojų dalis gyvena
kaime, tačiau beveik visos socialinių paslaugų įstaigos yra susitelkusios Kazlų Rūdos mieste. Kazlų Rūdos
savivaldybės teritorijoje 2009 m. socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms teikė 9 socialinių paslaugų
įstaigos, iš jų: trys viešosios socialinių paslaugų įstaigos, penkios nevyriausybinės organizacijos ir Antanavo
bendruomenė. Tai vienintelė bendruomeninė organizacija veikianti kaimo vietovėje ir teikianti socialines
paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybėje. 2006 m. Antanavo bendruomenė atliko Antanavo seniūnijos gyventojų
poreikių tyrimą, kuris parodė, kad naujai įsigytas bendruomenės centro patalpas seniūnijos gyventojai pageidauja
pritaikyti įvairių socialinių grupių (jaunimo klubui, pagyvenusių žmonių, šeimoms su mažais vaikais ir pan.)
poreikiams ( žr. 3 pav.).

3 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo seniūnijos gyventojų poreikiai, 2006 m.
Remiantis bendruomenės poreikių analize, 2006-2008 metais Antanavo bendruomenė vykdė įvairius projektus.
Žemės ūkio ministerijos parama buvo panaudota patalpų remontui, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
paramos dėka įrengtas dušas, įsigyta skalbimo mašina. Nuo 2007 metų vykdomas projektas Antanavo vaikų
dienos centras „Draugai“. Nuo 2008 m. vasario mėnesio pradėtos teikti skalbimo, prausimosi paslaugos. Iki 2010
metų Antanavo bendruomenės centre buvo suteikta 830 skalbimo (68 proc.) ir prausimosi (32 proc.) paslaugų.
Siekiant įvertinti Antanavo bendruomenės centro socialinių paslaugų organizavimo kokybę, buvo atlikta
gyventojų anketinė apklausa. 86 proc. respondentų bendruomenės centro teikiamas paslaugas įvertino gerai arba
labai gerai. Nors palyginus su 2007 metais bendruomenės projektinės veiklos finansavimas , tame tarpe ir Kazlų
Rūdos savivaldybės sumažėjo, tačiau pajamos (įskaitant ir paslaugų teikimo) padidėjo dvigubai. Tai sudaro
sąlygas bendruomeninės organizacijos savarankiškumui. Šią tendenciją vaizduoja 4 pav. duomenys.

4 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenės veiklos 2007-2009 metų finansavimas
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Siekiant išsiaiškinti visos Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų poreikį, buvo atlikta socialinių
paslaugų poreikių analizė Plutiškių, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijų bendruomenėse pasirenkant po vieną
pilotinę bendruomenę.

5 pav. Socialinių paslaugų poreikis Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių, Būdos ir Gudelių
bendruomenėse
Empyriniais tyrimais nustatyta, kad Plutiškių ir Gudelių bendruomenių nariai prioritetą teikia
sociokultūrinėms paslaugoms: kultūros tradicijų puoselėjimui ir laisvalaikio organizavimui. Būdos bendruomenė
prioritetą teikia vaikų dienos centro veiklai ir trumpalaikei socialinei globai ikimokyklinio amžiaus vaikų
priežiūrai. Galime daryti prielaidą, kad konkreti kiekvieno bendruomenės centro veikla priklauso nuo
bendruomenės narių interesų, poreikių, iškylančių problemų. Bendruomenės centras savo veiklos kryptis turėtų
pasirinkti ištyrę bendruomenės narių poreikius, nustatęs, kurie iš jų tuo metu yra aktualiausi, kokios yra
aktualiausios socialinės problemos, neigiamai veikiančios bendruomenės gyvenimo kokybę. Kad bendruomenės
centras pasirinktų tinkamas veiklos kryptis, jis turi pažvelgti į bendruomenę iš įvairių aspektų, t.y. sudaryti
bendruomenės socialinį žemėlapį. Sudarius socialinį žemėlapį galima nustatyti, kaip funkcionuoja bendruomenė,
kokie pagrindiniai jos poreikiai, kokios veiklos ar paslaugų bendruomenei trūksta. Tiek sudarydamas socialinį
žemėlapį, tiek teikdamas konkrečias paslaugas bendruomenės centras aktyviai bendradarbiauja su bendruomenės
nariais bei kitomis institucijomis, teikiančiomis paslaugas tam tikroje teritorijoje. Tik susitelkusi ir atvira
bendruomenė gali pasiekti gerų rezultatų ir būti ta grandimi, kuri suvienytų visą gyvenamosios vietovės
bendruomenę.
Išvados
1. Dabartinė socialinių paslaugų finansavimo sistema ir praktika nesudaro palankių prielaidų socialinių
paslaugų įvairovei atsirasti. Kazlų Rūdos savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje egzistuoja monopolizuotas
paslaugų teikimas, o savivaldybių administracijos linkusios steigti savo institucijas paslaugoms teikti,
neorganizuodamos paslaugų pirkimo. Dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų ir/ar institucijų nenoro (kartais
nežinojimo kaip) perleisti viešųjų paslaugų funkcijas išoriniams paslaugų teikėjams, visu pirma
nevyriausybinėms organizacijoms, nukenčia savivaldybių ir valstybės biudžetas, taip pat paslaugų kokybė.
NVO negauna iš savivaldybės administracijos užsakymų, galinčių įtakoti ne tiktai paslaugų decentralizavimą,
bet ir atlikti šalutinį poveikį – stiprinti NVO potencialą
2. Reikalingas socialinio sektoriaus objektų (socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo, mokymo ir kt.
įstaigų) glaudus vertikalus ir horizontalus bendradarbiavimas. Stiprėjant NVO sektoriui, sėkmingai
veikiančios NVO gali kitoms organizacijoms pademonstruoti rezultatyvios lėšų paieškos, geros projektų
vadybos, veiklos skaidrumo atskaitomybės, narių įtraukimo, savanoriškos veiklos patirtį.
3. Svarbu sudaryti sąlygas, kad pats asmuo būtų skatinamas aktyviai ieškoti būdų padėti sau pačiam išspręsti
socialines problemas. Socialinės paramos paslaugos turi būti organizuojama taip, kad būtų stiprinamas pačių
žmonių aktyvumas ir atsakomybė už save bei savo šeimą.
4. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija pripažįsta, kad nevyriausybinės organizacijos tapo svarbiu
partneriu, kovojant su įvairiomis socialinėmis negerovėmis. Sėkmingai veikiančios kaimo bendruomeninės
organizacijos formuluoja aiškesnius veiklos tikslus, akcentuoja problemų sprendimą ir paslaugų teikimą.
Bendruomeninių organizacijų stiprinimas yra labai reikšmingas Lietuvos ateičiai. Tik stiprios
bendruomeninės organizacijos gali užtikrinti aktyvų bendruomenių dalyvavimą šalies socialiniame,
ekonominiame ir politiniame gyvenime ir pilietinės visuomenės kūrime
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Summary
People have not wide opportunities to choose social services in rural areas. Very low competition is among
social services suppliers. So that it is needed to analyze conditions and opportunities seeking social – economic
partners, non-governmental organizations and private sector to include to social services work. It is necessary to
identify the operation principles of organization, which rural community organizations have to use, then they
organize social services supply to villagers. It is needed that social sector objects (social services, health care,
education, training and the others bodies) have close vertical and horizontal cooperation.
Mokslinio darbo vadovė: doc., soc. m. dr. Vilma Atkočiūnienė
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1 lentelė. Socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai
Eil Nr.

Socialinių paslaugų administravimo

Teisės aktai, reglamentuojantys socialines paslaugas

sritis
1.

Socialinės paslaugos, jų klasifikavimas,
organizavimas, teikimas

2.

Socialinės paslaugos užimtumui didinti

3.

Socialinė parama šeimai

4.

Socialinių paslaugų infrastruktūra

5.

Socialinės paslaugos sveikatingumui
užtikrinti
Vaiko teisių apsaugos administravimas

6.
7.

Asmenų, išėjusių iš įkalinimo vietų,
socialinė integracija

8.

Neįgaliųjų socialinė integracija

9.

Socialinė politika

10.

Socialinė apsauga

LR socialinių paslaugų įstatymas
LR socialinių paslaugų katalogas
Socialinės paramos koncepcija
LR Vyriausybės nutarimas „Dėl apmokėjimo už socialines
paslaugas principų ir tvarko patvirtinimas“
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai
Socialinių paslaugų teikimo reforma
LR vietos savivaldos įstatymas
LR apskrities valdymo įstatymas
LR socialinių įmonių įstatymas
LR bedarbių rėmimo įstatymas
LR nedarbo socialinio draudimo įstatymas
LR darbo kodeksas
LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms
šeimoms įstatymas
LR socialinės paramos nepasiturinčių šeimų mokiniams
projektas
LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas
LR valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus,
įstatymas
LR socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2007-2009 m.
programa
LR sveikatos priežiūros įstatymas
Lietuvos gyventojų politikos strategijos matmenys
LR vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas
LR Vyriausybės nutarimas „ Dėl socialinės paramos teikimo
asmenims, grįžusiems iš laisvė atėmimo, kardomojo kalinimo
vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų ir šių
asmenų įdarbinimo“
LR vyriausybės nutarimas „Dėl nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš
laisvės atėmimo vietų, socialinė adaptacijos 2004-2007 m.
programos patvirtinimo
LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
LR vyriausybės nutarimas „ Dėl nacionalinės žmonių su negalia
socialinės integracijos 2003-2012 m. programos patvirtinimo“
LR Vyriausybės 2009 metų programa
Valstybės ilgalaikės raidos strategija
Lietuvos ūkio plėtros iki 2015 m. ilgalaikė strategija
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009 m. strateginis
veiksmų planas
LR socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymas
LR valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio
mokėjimo įstatymas
LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas
LR valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros
įstatymas
LR nelaimingų atsitikimų darbe profesinių ligų socialinio
draudimo įstatymas
LR pensijų sistemos reformos įstatymas
LR valstybinių šalpos išmokų įstatymas
LR pensijų kaupimo įstatymas
LR papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas
LR nedarbo socialinio draudimo įstatymas
LR žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar
susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas
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Priedas Nr. 3
1 lentelė. Socialinių paslaugų rūšys
(parengta autorės pagal socialinių paslaugų įstatymą)
Paslaugų grupės
pavadinimas
Informavimas
Konsultavimas

Tarpininkavimas
ir atstovavimas

Paslaugos ir jų gavėjai

Apibūdinimas

Asmeniui
Šeimai
Analizė
Problemų
sprendimų
ieškojimas
Tarpininkavimas

Informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas

Atstovavimas

Karštas maistas į namus

Maitinimo
organizavimas

Aprūpinimas
drabužiais ir
avalyne
Transporto
organizavimas

Sociokultūrinės
paslaugos

Bendrosios

Asmens higienos
ir priežiūros
paslaugų
organizavimas
Kitos bendrosios
socialinės
paslaugos

Nemokamas
maitinimas
valgyklose,
bendruomeninėse įstaigose
Maisto talonų išdavimas
Maisto davinių išdavimas
Parama drabužiais
Parama avalyne
Negaliesiems
Ligoniams
Seniems žmonėms
Laisvalaikio organizavimas
Darbas grupėse
Užsiėmimai pagal pomėgius
Pamokų ruoša
Pirties
(dušo)
organizavimas

paslaugų

Skalbimo
paslaugų
organizavimas
Maisto produktų nupirkimas
Palydėjimas
į
įvairias
įstaigas
Kitos bendrosios paslaugos
Pagalba į namus

Specialiosios

Socialinių įgūdžių ugdymas
ir palaikymas
Socialinė
priežiūra

Apgyvendinimas
savarankiško
gyvenimo
namuose
Laikinas apnakvyndinimas

Kartu su asmeniu analizuojama probleminė situacija
Kartu su šeima ieškoma veiksmingų problemos
sprendimo būdų
Tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos
(kitų institucijų, specialistų, asmenų)
Pagalbos suteikimas sprendžiant teisines, sveikatos,
ūkines, buitines problemas, tvarkant dokumentus,
mokant mokesčius, užrašant pas specialistus,
organizuojant ūkinius darbus ir kt.
Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo
savarankiškumo nepajėgia gamintis karšto maisto savo
namuose.
Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo
savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia
maitintis savo namuose.
Pagalba maisto produktais mažas pajamas turintiems
asmenims
Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų
skurstantiesiems teikimas
Paslauga, teikiama turintiems judėjimo problemų ir dėl
to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis
visuomeniniu ar individualiu transportu
Pagalba prevenciniais tikslais ir siekiant išvengti
socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį,
aktyvinant bendruomenę

Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų
pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti
savo higiena.
Socialinės paslaugos
gyventojų poreikius

atsižvelgiant

į

specifinius

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios
asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti
visuomenės gyvenime
Paslaugos,
siekiant
palaikyti
ir
atstatyti
savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar
asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas
Namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų
suteikimas, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios
priežiūros.
Nakvynės ir būtinųjų asmens higienos paslaugų
suteikimas asmenims, kuriems iškyla grėsmė asmens
sveikatai ar gyvybei
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Intensyvi krizių įveikimo
pagalba
Dienos socialinė globa
Socialinė globa

Trumpalaikė socialinė globa
Ilgalaikė socialinė globa

Pagalbos suteikimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje
situacijoje
Kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba dienos metu
Laikina kompleksinė pagalba asmenims, kuriems
reikalinga nuolatinė priežiūra.
visuma
kompleksinių
paslaugų
visiškai
nesavarankiškam asmeniui.
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Priedas Nr. 4
1 lentelė. Socialinių paslaugų tikslinės grupės ir jų poreikių patenkinimo lygis
Kazlų Rūdos savivaldybėje (Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų planas, 2009)
Įstaiga

VšĮ Kazlų Rūdos
socialinės paramos
centras

VšĮ Kazlų Rūdos
ligoninės
Palaikomojo
ir
gydymo skyrius

VŠĮ Kazlų Rūdos
savivaldybės vaikų
dienos centras
Antanavo
bendruomenės
vaikų
dienos
centras „Draugai“
Kazlų
Rūdos
savivaldybės
neįgaliųjų draugija
Kazlų
Rūdos
savivaldybės
astmos
klubas
„Lengvumas“

Paslaugų gavėjo
socialinė grupė

Socialinė
paslauga

Socialinių
paslaugų
gavėjai

Socialinės
paslaugos
patenkinimas

Steigėjas- Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Senyvo
amžiaus, Ilgalaikė
24
Socialinių
neįgaliems
socialinė globa
paslaugų
asmenims
poreikis
nepatenkintas
Neįgaliems, senyvo Socialinė
50
amžiaus, vienišiems priežiūra
asmenims
(pagalba į
namus)
Socialinės rizikos Socialinė
10
šeimoms
priežiūra
(socialinių
įgūdžių
palaikymo ir
ugdymo)
Neįgaliems, senyvo Bendrosios
700
Poreikis yra
amžiaus asmenims
paslaugos
patenkinamas
(aprūpinimas
iš dalies
techninės
pagalbos
priemonėmis,
transporto
organizavimas)
Vaikų
dienos Bendrosios
35
Poreikis yra
centras
paslaugos
patenkinamas
„Šypsniukas“
iš dalies
Socialinės rizikos Trumpalaikė
Pagal
Poreikis yra
asmenims
socialinė globa poreikį
patenkinamas
(nakvynės
teikiamos
namai)
paslaugos
Neįgaliems, senyvo Trumpalaikė
Pagal
Socialinių
amžiaus,
socialinė globa
poreikį
paslaugų
vienišiems,
teikiamos
poreikis
socialinės rizikos
paslaugos
nepatenkintas
asmenims
ir
socialinės rizikos
vaikams
Socialinės rizikos Bendrosios
60
Poreikis yra
vaikams
paslaugos
patenkinamas
iš dalies
Nevyriausybinės organizacijos
Socialinės rizikos Bendrosios
25
Poreikis yra
vaikams
paslaugos
patenkinamas
iš dalies

Galimybės
socialinės
paslaugos
teikimui
Sąlygų priimti
daugiau
paslaugų gavėjų
nėra,
gavėjai
laukia eilėje
Sąlygų
teikti
daugiau
šeimoms nėra

Sąlygų
patenkinti visus
prašymus nėra

Sąlygų priimti
daugiau vaikų
nėra
-

Sąlygų
patenkinti visus
prašymus nėra

Sąlygų priimti
daugiau vaikų
nėra
Sąlygų priimti
daugiau vaikų
nėra

Neįgaliesiems
asmenims

Bendrosios
paslaugos

360

Poreikis yra
patenkinamas

-

Neįgaliesiems

Bendrosios
paslaugos

60

Poreikis yra
patenkinamas

-
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Vilkaviškio
vyskupijos Kazlų
Rūdos „Caritas“
Sutrikusio intelekto
žmonių
globos
bendrija
„Kazlų
Rūdos Viltis“

neįgaliems, senyvo
amžiaus, vienišiems
ir socialinės rizikos
asmenims
neįgaliems

Bendrosios
paslaugos

350

Poreikis yra
patenkinamas
iš dalies

-

Bendrosios
paslaugos

25

Poreikis yra
patenkinamas
iš dalies

-
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Priedas Nr. 5
1 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomeninės organizacijos komitetų
darbo veiklos planas ( parengta autorės)
Eil.
Nr.

Veiklos kryptys

Tikslas

Darbų sąrašas

1.

Bendruomenės
veiklos
administravimas

Siekti
užsibrėžtų
tikslų, laiku vykdyti
užduotis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Veiklos
viešinimas

Informuoti
visuomenę

3.

Tikslų
projektavimas

Suprojektuoti
bendruomenės
tikslus,
veiklos
kryptis

4.

5.

6.

Projektų
inicijavimas,
rengimas
ir
adminsitravimas

Pritraukti
lėšas,
parengti kokybiškus
projektus, sėkmingai
juos įgyvendinti

Partnerystė
socialiniais
partneriais

Stiprinti
bendradarbiavimą

su

Kultūros renginių
ir
paveldo
išsaugojimas

Išsaugoti, atgaivinti
puoselėti vertybes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vadovavimas
Žmoniškųjų išteklių valdymas;
Komunikacija viduje;
Išorinė komunikacija;
Darbo organizavimas;
Finansų valdymas.
Straipsnių parengimas;
Kalendoriaus leidyba;
Susitikimų organizavimas;
Heraldikos kūrimas.
Poreikių analizė;
Prioritetų numatymas;
Tikslų,
uždavinių
ir
priemonių
sukūrimas;
Priežiūros ir kontrolės darbai
Informacijos paieška ir sklaida apie
įvairius paramos fondus;
Paskirti
asmenis
projektų
administravimui;
Partnerių ir rėmėjų paieška.
Nuolatiniai susitikimai;
Bendrų problemų sprendimas;
Paslaugų kainų nustatymas;
Praktiniai užsiėmimai
Įvairių socialinių grupių įtraukimas į
veiklą;
Bendri renginiai, šventės;
Geros patirties sklaida, išvykos;
Tradicinių reinginių organizavimas;
Istorinės medžiagos rinkimas
Parodų, ekspozicijų organizavimas.

Atsakingas
komitetas
Veiklos
organizavimo ir
viešųjų ryšių
komitetas

Projektų
rengimo ir
adminsitravimo
komitetas

Socialinių
paslaugų
organizavimo
komitetas
Kultūros
tradicijų
puoselėjimo
komitetas
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Priedas Nr. 6
Kultūrinių renginių ir bendruomeniškumo ugdymo

VIPT ir mokymų organizavimo

Socialinių paslaugų
Viešųjų ryšių

Vaikų dienos centro
Komitetai

Antanavo bendruomenė
Gatvių ir kaimų seniūnai
Bendruomeninė organizacija
Vidaus socialiniai partneriai

Valdyba

Pirmininkas

Biliardo klubas

Revizinė komisija

Seniūnija

NVO

Viešieji juridiniai

Antanavo jaunimo
klubas „Draugai“

vienetai

Pagrindinė
mokykla

Privatūs juridiniai

Neįgaliųjų draugijos
skyrius

vienetai

Kultūros namai

Biblioteka

Parapija

Veterinarijos
gydytoja

UAB „Skaisčių prekyba“
A.Juškevičiaus prekybos įmonė

1 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenės narių struktūra
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Priedas Nr. 7

1 pav. Tyrime dalyvavusių struktūra pagal išsilavinimą.

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių, proc.

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinę padėtį, proc.
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7 priedo tęsinys

4 pav. Antanavo, kaip gyvenamosios vietovės, stiprybės, proc.

5 pav. Priežasčių, trukdančių naudotis socialinėmis paslaugomis struktūra, proc.

6 pav. Socialinių paslaugų, kuriomis naudojasi Antanavo gyventojai asortimentas

89
7 priedo tęsinys

7 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo kaimo gyvnetojų nuomonė apie socialinių
paslaugų kokybę, balais

8 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo kaimo gyventojų pasiūlymai socialinių
paslaugų gerinimui, pasisakiusiųjų proc.

9 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Būdos, Gudelių ir Plutiškių bendruomeninių
organizacijų gyvenamųjų vietovų stiprybės, proc.
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7 priedo tęsinys

10 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Būdoje, Plutiškėse ir Gudeliuse veikiančių
organizacijų įvertinimas ( vertinusių proc. dalis nuo visų pasisakiusiųjų)

11 pav. Priežastys, galinčios trukdyti naudotis socialinėmis paslaugomis, proc.
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Priedas Nr. 8
1 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės SSGG sugretinimas ir vertinimas (Ar
stiprybės leidžia išnaudoti galimybes?)
Stiprybės

1

2

3

4

5

Svertinis
įvertinimas

Tarpusavio
sąveikos
skaičius

Galimybės
1

0

0

1

1

0

0,25

2

Svertinių
įvertinimų ir
tarpusavio
sąveikos
skaičių
sandauga
0,50

2
3
4
5
Svertinis įvertinimas

1
1
1
0
00,26

0
1
1
1
00,26

1
0
0
1
00,24

1
0
0
1
00,12

1
1
1
1
00,12

0,21
0,18
0,18
0,18

4
3
3
4

0,84
0,54
0,54
0,72

Tarpusavio sąveikos
skaičius
Svertinių įvertinimų ir
tarpusavio sąveikos
skaičių sandauga
Tarpusavio sąveikų suma
Sandaugų suma

3

3

3

3

4

0,78

0,78

0,72

0,36

0,48

16
6,26

2 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės SSGG sugretinimas ir vertinimas (Ar
stiprybės leidžia atsispirti prieš grėsmes?)
Stiprybės

Grėsmės
1
2
3
4
5
Svertinis įvertinimas
Tarpusavio sąveikos
skaičius
Svertinių įvertinimų ir
tarpusavio sąveikos
skaičių sandauga
Tarpusavio sąveikų suma
Sandaugų suma

1

2

3

4

5

1
0
1
0
0
0,26
2

1
0
1
0
1
0,26
3

0
0
0
0
1
0,24
1

1
0
1
0
0
0,12
2

1
1
0
0
0
0,12
2

0,52

0,78

0,24

0,24

0,24

Svertinis
įvertinimas

0,30
0,23
0,17
0,17
0,13

Tarpusavi
o sąveikos
skaičius

4
1
3
0
2

Svertinių
įvertinimų ir
tarpusavio
sąveikos
skaičių
sandauga
1,2
0,23
0,51
0,17
0,26

10
4,39
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8 priedo tęsinys
3 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės SSGG sugretinimas ir vertinimas
(Ar silpnybės neleidžia išnaudoti galimybių?)
Silpnybės

Galimybės
1
2
3
4
5
Svertinis įvertinimas
Tarpusavio sąveikos
skaičius
Svertinių įvertinimų ir
tarpusavio sąveikos
skaičių sandauga
Tarpusavio sąveikų suma
Sandaugų suma

1

2

3

4

5

Svertinis
įvertinimas

Tarpusavio
sąveikos
skaičius

0
0
1
1
1
0,27
3

1
1
0
1
1
0,24
4

1
1
0
0
1
0,19
3

1
1
0
1
0
0,15
3

0
0
0
0
1
0,15
1

0,25
0,21
0,18
0,18
0,18

3
3
1
3
4

0,81

0,96

0,57

0,45

0,15

Svertinių
įvertinimų
ir
tarpusavio
sąveikos
skaičių
sandauga
0,75
0,63
0,18
0,54
0,72

14
5,76

4 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės SSGG sugretinimas ir vertinimas
(Ar silpnybės stiprina nepalankių grėsmių poveikį?)
Silpnybės

Grėsmės
1
2
3
4
5
Svertinis įvertinimas
Tarpusavio sąveikos
skaičius
Svertinių įvertinimų ir
tarpusavio sąveikos
skaičių sandauga
Tarpusavio sąveikų suma
Sandaugų suma

1

2

3

4

5

Svertinis
įvertinimas

Tarpusavio
sąveikos
skaičius

1
0
1
0
1
0,27
3

1
0
0
0
1
0,24
2

0
0
1
0
1
0,19
2

1
1
0
0
1
0,15
3

0
0
1
0
1
0,15
2

0,30
0,23
0,17
0,17
0,13

3
1
3
0
4

0,81

0,48

0,38

0,30

0,30

Svertinių
įvertinimų
ir
tarpusavio
sąveikos
skaičių
sandauga
0,9
0,23
0,51
0
0,52

11
4,43
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Priedas Nr.9
ANTANAVO BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TYRIMAS
Gerbiamas respondente, maloniai prašome Jus dalyvauti vykdomoje apklausoje.
Socialinių paslaugų organizavimo kokybės vertinimo apklausą Antanavo
bendruomenėje organizuoja ir vykdo Lietuvos žemės ūkio universiteto, Ekonomikos ir
vadybos fakulteto, Kaimo plėtros administravimo studijų programos magistrantė Reda
Kneizevičienė
Apklausos tikslas – išsiaiškinti socialinių paslaugų teikimo būklę Antanavo
bendruomenėje. Jūsų atsakymai į anketoje pateiktus klausimus padės nustatyti socialinių
paslaugų organizavimo gerinimo būdus Antanavo bendruomenėje. Jūsų pateikti atsakymai
bus analizuojami tik apibendrinti, todėl garantuojamas jų konfidencialumas.
Maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus. Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą
langeliuose pažymint ženklu (x). Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą.
1. Kaip Jūs vertinate Antanavo, kaip gyvenamosios vietovės, stiprybes? (įvertinkite stiprybes
penkių balų skalėje, kur 5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 - blogai, 1 – labai
blogai)
Stiprybė
Vertinimo balas
1. Graži gamtinė aplinka
2. Gera geografinė padėtis
3. Istoriškai garsi vietovė
4. Patogus susisekimas su kitais miestais
5. Saugi vietovė
6. Aktyvi bendruomenė
7. Aktyvus kultūrinis gyvenimas
8. Galimybė susirasti darbą
9. Sutvarkyta infrastruktūra
10. Gerai išvystyta paslaugų sfera
2. Kaip vertinate Antanave veikiančių įstaigų ir organizacijų veiklą? (lentelėje pasirinktą
atsakymo variantą pažymėkite „x“)?
Labai
Įstaigos
Gerai
Patenkinamai Blogai Labai blogai
gerai
Seniūnija
Pagrindinė mokykla
Med. punktas
Kultūros namai
Biblioteka
Vartotojų
kooperatyvo
parduotuvė
Privati parduotuvė
Bažnyčia
Paštas
Vet. paslaugos
Antanavo
centras

bendruomenės
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Antanavo jaunimo klubas
Neįgaliųjų
draugijos
Antanavo skyrius

3. Ar teko naudotis Antanavo bendruomenės centro teikiamomis socialinėmis paslaugomis?
Jei atsakėte „NE“ - pereikite prie 5 klausimo.
TAIP
NE
4. Kaip dažnai ir kokiomis Antanavo bendruomenės centro teikiamomis paslaugomis
naudojatės bei kaip vertinate šių paslaugų kokybę (teikiamų paslaugų kokybę prašome
įvertinti penkių balų skalėje, kur 5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 - blogai, 1 –
labai blogai)?
Teko naudotis
Kaip
Kiek kartų per
(Pažymėkite
vertinate
mėnesį?
Paslaugos
„x“)
teikiamų
(Nurodykite vidutinį
paslaugų
skaičių)
kokybę?
BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
1. Informavimas
2. Konsultavimas (įsidarbinimo, laiko
planavimo,
socialinių
įgūdžių
klausimais)
3. Mokymų organizavimas
4. Kultūros tradicijų puoselėjimas
5. Tarpininkavimas tarp asmens
(šeimos) ir jo aplinkos (kitų
institucijų, specialistų, asmenų)
6.
Maitinimo
organizavimas
bendruomenės centre
7. Maisto davinių išdavimas
8. Laisvalaikio organizavimas
9. Prausimosi
10. Skalbimo
SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
11. Vaikų dienos centras
12. Trumpalaikė socialinė globa
ikimokyklinio amžiaus vaikams
5. Kokios priežastys Jums trukdo naudotis Antanavo bendruomenės centro teikiamomis
paslaugomis (Nurodykite tris pagrindinės priežastis, pažymėdami „x“)?
Atsakymo
Priežastys
variantas
1. Nėra poreikio
2. Trūksta lėšų
3. Nepatenkinta paslaugų kokybė
4. Neturiu informacijos apie teikiamas paslaugas
5. Nepatogus susisiekimas su paslaugų įmone
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6. Nepatenkina įmonių darbo laiko režimas
7. Kita( parašykite)
6. Kaip, Jūsų nuomone būtų galima tobulinti socialinių paslaugų organizavimą Antanavo
bendruomenėje? (Pažymėkite tris svarbiausiu elementus „x“)
Kriterijai
Atsakymo
variantas
1. Aktyvinti pačius kaimo gyventojus
2. Aiškiau apibrėžti paslaugų gavėjų įsipareigojimus
3. Organizuoti paslaugas suaugusiems
4. Organizuoti paslaugas vaikams
5. Plėtoti ryšius su mokykla, seniūnija, savivaldybe ir kitais
socialiniais partneriais
6. Rengti daugiau socialinės infrastruktūros gerinimo projektų
7. Daugiau viešinti bendruomenės veiklą
8. Sukurti daugiau darbo vietų bendruomenės centre
9. Dažniau tirti bendruomenės poreikius ir problemas
10. Kita (parašykite)
7. Kokias, jūsų nuomone, socialines funkcijas turi atlikti Antanavo bendruomenės centras?
(Pažymėkite 5 svarbiausias funkcijas „x“)
Atsakymo
Paslaugos
variantas
1. Informavimas
2. Konsultavimas (įsidarbinimo, laiko planavimo, socialinių įgūdžių
klausimais)
3. Mokymų organizavimas
4. Tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų,
specialistų, asmenų)
5. Maitinimo organizavimas bendruomenės centre
6. Karšto maisto pristatymas į namus
7. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
8. Transporto organizavimas
9. Laisvalaikio organizavimas pagal pomėgius
10. Prausimosi
11. Skalbimo
12. Pagalba buityje ir namų ruošoje
13. Vaikų dienos centras
14. Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės
dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.)
15. Laikinas apnakvindinimas
16. Dienos socialinė globa
17. Trumpalaikė socialinė globa vaikams
18.Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems
8. Kokios organizacijos 2009 m. suteikė Jums arba Jūsų šeimai socialinę pagalbą?
(Pažymėkite tinkamą atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje „x“)
Pagalbos
Pagalbos
Pagalbos Pagalbos iš
Organizacija
sulaukiau
sulaukiau
reikėjo,
šios
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keletą kartų

vieną kartą

bet
negavau

organizacijos
nereikėjo

1. Mokykla
2. Seniūnija
3. Bendruomenės centras
4.
Kazlų
Rūdos
Savivaldybės
socialinės
paramos skyrius
5.
Kazlų
Rūdos
savivaldybės vaikų tesių
apsaugos skyrius
6. Caritas
7.
Socialinės
paramos
centras
9. Vietovė, kurioje Jūs šiuo metu gyvenate (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite „x“)?
Kaime
Mieste
10. Jūs esate (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite „x“):
Vyras
Moteris
11. Jūsų išsilavinimas (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite „x“):
Nebaigtas vidurinis
Vidurinis
Profesinis
Aukštasis
(neuniversitetinis)
Aukštasis
(universitetinis)
12. Jūsų amžius...................(įrašykite)?
13. Kokiai socialinei grupei save priskirtumėte (tinkamus atsakymo variantus pažymėkite
„x“):?
Dirbantis ( -i)
Studentas ( -ė)
Bedarbis (-ė)
Senatvės pensininkas ( -ė)
Neįgalus asmuo
Vieniša (-as), auginanti vaiką (-us)
Auginanti vaiką iki 3 m.
Daugiavaikė šeima
Kita (parašykite)
Ačiū už nuoširdžius atsakymus.
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Priedas Nr.10
BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO TYRIMAS
Gerbiamas respondente, maloniai prašome Jus dalyvauti vykdomoje apklausoje.
Socialinių paslaugų organizavimo kokybės vertinimo apklausą Jūsų bendruomenėje
organizuoja ir vykdo Lietuvos žemės ūkio universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto,
Kaimo plėtros administravimo studijų programos magistrantė Reda Kneizevičienė
Apklausos tikslas – išsiaiškinti socialinių paslaugų poreikį Jūsų bendruomenėje. Jūsų
pateikti atsakymai bus analizuojami tik apibendrinti, todėl garantuojamas jų
konfidencialumas.
Maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus. Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą
langeliuose pažymint ženklu (x). Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą.
1. Kaip Jūs vertinate savo gyvenamosios vietovės stiprybes? (įvertinkite stiprybes penkių balų
skalėje, kur 5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 - blogai, 1 – labai blogai)
Stiprybė
Vertinimo balas
1. Graži gamtinė aplinka
2. Gera geografinė padėtis
3. Istoriškai garsi vietovė
4. Patogus susisekimas su kitais miestais
5. Saugi vietovė
6. Aktyvi bendruomenė
7. Aktyvus kultūrinis gyvenimas
8. Galimybė susirasti darbą
9. Sutvarkyta infrastruktūra
10. Gerai išvystyta paslaugų sfera
2. Kaip vertinate savo vietovėje veikiančių įstaigų ir organizacijų veiklą? (lentelėje pasirinktą
atsakymo variantą pažymėkite „x“)?
Labai
Labai
Įstaigos
Gerai
Patenkinamai Blogai
gerai
blogai
Seniūnija
Pagrindinė mokykla
Med. punktas
Kultūros namai
Biblioteka
Vartotojų
kooperatyvo
parduotuvė
Privati parduotuvė
Bažnyčia
Paštas
Vet. paslaugos
Bendruomenės centras
3. Kaip dažnai ir kokiomis Jūsų bendruomenės centro teikiamomis paslaugomis
pageidautumėte naudotis ?
Pageidaujate
Kiek
kartų
per
Paslaugos
naudotis
mėnesį?
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(Pažymėkite „x“)

(Nurodykite
skaičių)

vidutinį

1. Informavimas
2. Konsultavimas (įsidarbinimo, laiko
planavimo,
socialinių
įgūdžių
klausimais)
3. Mokymų organizavimas
4. Kultūros tradicijų puoselėjimas
5. Tarpininkavimas tarp asmens (šeimos)
ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų,
asmenų)
6.
Maitinimo
organizavimas
bendruomenės centre
7. Maisto davinių išdavimas
8. Laisvalaikio organizavimas
9. Prausimosi
10. Skalbimo
11. Vaikų dienos centras
12.
Trumpalaikė
socialinė
globa
ikimokyklinio amžiaus vaikams
4. Kokios priežastys Jūsų nuomone gali trukdyti naudotis bendruomenės centro teikiamomis
paslaugomis (Nurodykite tris pagrindinės priežastis, pažymėdami „x“)?
Priežastys
Atsakymo variantas
1. Nebus poreikio
2. Trūks lėšų
3. Bus nepatenkinta paslaugų kokybė
4. Neturėsiu informacijos apie teikiamas paslaugas
5. Nepatogus susisiekimas su paslaugų įmone
6. Nepatenkins darbo laiko režimas
7. Kita( parašykite)
5. Kaip, Jūsų nuomone būtų galima tobulinti socialinių paslaugų organizavimą Jūsų
bendruomenėje? (Pažymėkite tris svarbiausiu elementus „x“)
Kriterijai
Atsakymo variantas
1. Aktyvinti pačius kaimo gyventojus
2. Aiškiau apibrėžti paslaugų gavėjų įsipareigojimus
3. Organizuoti paslaugas suaugusiems
4. Organizuoti paslaugas vaikams
5. Plėtoti ryšius su mokykla, seniūnija, savivaldybe ir kitais
socialiniais partneriais
6. Rengti daugiau socialinės infrastruktūros gerinimo projektų
7. Daugiau viešinti bendruomenės veiklą
8. Sukurti daugiau darbo vietų bendruomenės centre
9. Dažniau tirti bendruomenės poreikius ir problemas
10. Kita (parašykite)
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6. Kokias, jūsų nuomone, socialines funkcijas turi atlikti Jūsų bendruomenės centras?
(Pažymėkite 5 svarbiausias funkcijas „x“)
Atsakymo
Paslaugos
variantas
1. Informavimas
2. Konsultavimas (įsidarbinimo, laiko planavimo, socialinių įgūdžių
klausimais)
3. Mokymų organizavimas
4. Tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų,
specialistų, asmenų)
5. Maitinimo organizavimas bendruomenės centre
6. Karšto maisto pristatymas į namus
7. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
8. Transporto organizavimas
9. Laisvalaikio organizavimas pagal pomėgius
10. Prausimosi
11. Skalbimo
12. Pagalba buityje ir namų ruošoje
13. Vaikų dienos centras
14. Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės
dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.)
15. Laikinas apnakvindinimas
16. Dienos socialinė globa
17. Trumpalaikė socialinė globa vaikams
18.Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems
7. Kokios organizacijos 2009 m. suteikė Jums arba Jūsų šeimai socialinę pagalbą?
(Pažymėkite tinkamą atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje „x“)
Pagalbos iš
Pagalbos
Pagalbos
Pagalbos
šios
Organizacija
sulaukiau
sulaukiau
reikėjo, bet
organizacijos
keletą kartų
vieną kartą
negavau
nereikėjo
1. Mokykla
2. Seniūnija
3. Bendruomenės centras
4.
Kazlų
Rūdos
Savivaldybės
socialinės
paramos skyrius
5.
Kazlų
Rūdos
savivaldybės vaikų tesių
apsaugos skyrius
6. Caritas
7.
Socialinės
paramos
centras
8. Vietovė, kurioje Jūs šiuo metu gyvenate (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite „x“)?
Kaime
Mieste
9. Jūs esate (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite „x“):
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Vyras
Moteris
10. Jūsų išsilavinimas (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite „x“):
Nebaigtas vidurinis
Vidurinis
Profesinis
Aukštasis
(neuniversitetinis)
Aukštasis
(universitetinis)
11. Jūsų amžius...................(įrašykite)?
12. Kokiai socialinei grupei save priskirtumėte (tinkamus atsakymo variantus pažymėkite
„x“):?
Dirbantis ( -i)
Studentas ( -ė)
Bedarbis (-ė)
Senatvės pensininkas ( -ė)
Neįgalus asmuo
Vieniša (-as), auginanti vaiką (-us)
Auginanti vaiką iki 3 m.
Daugiavaikė šeima
Kita (parašykite)
Ačiū už nuoširdžius atsakymus.
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Priedas Nr. 11

Kazlų Rūdis savivaldybės socialinių paslaugų teikėjai

Jankų VDC
Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugija

Bagotosios VDC

VŠĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos
centras
VŠĮ Kazlų Rūdos ligoninė
Kazlų Rūdos savivadybės
astmos klubas “Lengvmas”

Antanavo bendruomenės
socialinių paslaugų centras

Vilkaviškio vyskupijos
Kazlų Rūdos “Caritas”
VŠĮ Kazlų Rūdos savivaldybės
vaikų dienos centras

Kazlų Rūdos aklųjų ir silpnaregių centras

Sutrikusio intelekto žmonių
globos draugija “Viltis”

18

