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I. ĮVADAS 
 

1.  Bendra informacija 
Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planas (toliau – Socialinių 

paslaugų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, 
Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. 
lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 
m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų 
efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, atsižvelgiant į demografinius – socialinius rodiklius 
Švenčionių rajono savivaldybėje (toliau – Švenčionių r. sav.) ir yra suderintas su 2021 m.  Švenčionių 
r. sav. biudžetu. 
            Socialinių paslaugų planas atitinka Švenčionių r. sav. 2021-2027 metų strateginio plėtros 
plano1 2 prioriteto „Socialiai atsakinga, išsilavinusi, sveika ir saugi visuomenė“, 2.1. tikslo 
,,Socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, socialinės atsakomybės stiprinimas“ 2.1.1. uždavinį: 
,,Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę, užtikrinti pasiekiamumą ir 
kompleksiškumą“, 2.1.2. uždavinį: ,,Didinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį“, 2.1.3. 
uždavinį: ,,Užtikrinti vaikui ir šeimai palankią aplinką“ ir 2.1.4. uždavinį: ,,Modernizuoti ir plėsti 
socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą“ bei  Švenčionių r. sav.  2021-2023 metų strateginio veiklos 
plano2 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programos 1 tikslo ,,Užtikrinta gyventojams 
socialinė parama“, 1.2 uždavinį: ,,Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą, plėtrą ir kokybę, gerinti 
neįgaliųjų socialinę integraciją“.  

Socialinių paslaugų plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo 
politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, 
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo 
įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatyme apibrėžtas sąvokas. 
            Socialinių paslaugų  planą sudaro 6 dalys – įvadas (I dalis), būklės analizė (II dalis), jos 
pagrindu nustatyti uždaviniai, priemonių planas (III dalis), finansavimo planas (IV dalis), socialinių 
paslaugų plėtros vizija ir prognozė (V dalis), plano įgyvendinimo priežiūra (VI dalis).  

    Socialinių paslaugų planas skirtas socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal 
gyventojų poreikius nustatyti. 

 
2.  Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai 
Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl 

amžiaus, negalios, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba 
praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir 
dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinių paslaugų tikslas yra  sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) 
ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti 
socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Teikiant socialines paslaugas Švenčionių r. sav. gyventojams 2022 metais bus siekiama: 
1. užtikrinti socialinių paslaugų poreikio tenkinimą; 
2. padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas 

šeimai, likusiems be tėvų globos vaikams, senyvo amžiaus ir neįgaliems bei suaugusiems socialinę 
riziką patiriantiems asmenims; 

3. įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, mažinančias socialinę atskirtį. 
            Pagrindinis prioritetas išlieka – efektyvinti ir plėtoti nestacionarias socialines paslaugas, 
didinti jų teikimo mastą pasitelkiant ir kitus paslaugų teikėjus (nevyriausybines ir bendruomenines 
organizacijas ir kt.). 
  
______________________ 
1 Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021-02-28 sprendimu Nr. T-78 
2 Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021-02-28 sprendimu Nr. T-77 
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           3. Socialinių paslaugų plano rengėjai 
            Socialinių paslaugų plano rengėjas Švenčionių r. sav. administracijos Socialinės paramos 
skyriaus  (toliau – Socialinės paramos skyrius) specialistai. 

Taip pat Socialinių paslaugų plano rengime dalyvavo Švenčionių r. sav.  administracijos 
Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistai, Švenčionių r. sav.  administracijos tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatorius, Švenčionių r. sav.  administracijos Jaunimo reikalų koordinatorius. 
              

II. BŪKLĖS ANALIZĖ 
 

   4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas 
            Švenčionių r. sav. teritorija yra šiaurės rytų Lietuvoje, kurios plotas – 1 692 km², užimanti 2,6 
proc. Lietuvos teritorijos. 
            Administracinis susiskirstymas. Švenčionių r. sav. priklauso Vilniaus apskričiai. Joje yra 3 
miestai (Švenčionys, Švenčionėliai, Pabradė), 3 miesteliai (Adutiškis, Kaltanėnai, Labanoras) ir 559 
gyvenamosios vietovės.  
            Švenčionių rajono administracinis centras – Švenčionys, nutolęs nuo Vilniaus apie 86 km. 
            Švenčionių r. sav.  suskirstyta į 11 seniūnijų (Adutiškio, Cirkliškio, Kaltanėnų, Labanoro, 
Magūnų, Pabradės, Sarių, Strūnaičio, Svirkų, Švenčionėlių, Švenčionių)  ir 69 seniūnaitijas.  
 
            4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis 2017-2021 m.: 
1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Rodiklis Gyventojų (šeimų) skaičius  

 
1 

2 3 4 5 6 7 
2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Gyventojų skaičius (metų pradžioje) 24 565 23 881 23 392 22 929 22 493 
      iš jų:      

1.1. pagal lytį:      
1.1.1.     vyrai 11 584 11 280 11 063 10 887 10 715 
1.1.2.     moterys 12 981 12 601 12 329 12 042 11 778 
1.2. pagal gyvenamąją vietą:      

1.2.1.      mieste 15 122 14 692 14 433 14 126 13 919 
1.2.2.      kaime 9 443 9 189 8 959 8 803 8 574 

2. Iš bendro gyventojų skaičiaus:      
2.1.      darbingo amžiaus gyventojai  14 946 14 527 14 284 13 939 13 727 
2.2.      pensinio amžiaus gyventojai  6 280 6 139 6 020 5 929 5 833 
2.3.      vaikai (0-15 m. amž.) 3 339 3 215 3 124 3 060 2 933 

 Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas; Socialinės paramos šeimai informacinė sistema  
 

         Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis,  2021 m. pradžioje Švenčionių 
r. sav. gyventojų skaičius siekė 22 493 asmenis ir tai yra 2,7 proc. Vilniaus apskrities ir 0,8 proc. 
šalies gyventojų.  
          2017–2021 m. Švenčionių r. sav. gyventojų skaičius sumažėjo 8,4 proc. (šalyje mažėjo 1,8 
proc., Vilniaus apskrityje išaugo 3,0 proc.).  
          Švenčionių r. sav.  vyrauja miestų gyvenamosios teritorijos, t.y. Švenčionių r. sav.  3 miestuose 
gyvena 61,9 proc. visų Švenčionių r. sav. gyventojų (Pabradėje gyvena 23,5 proc. visų Švenčionių r. 
sav. gyventojų, Švenčionėliuose – 20,7 proc.,  Švenčionyse – 17,7 proc.). Miesteliuose ir kitose 
gyvenamosiose vietovėse gyvena 38,1 proc. visų Švenčionių r. sav. gyventojų. Miesto ir kaimo 
gyventojų santykis Švenčionių r. sav. 2021 m. pradžioje buvo 62:38. 
            Švenčionių r. sav.  gyventojų tankio rodiklis 2021 m. pradžioje siekė 13,3 asm. / km² ir buvo 
apie 3,2 karto mažesnis nei Lietuvos vidurkis (42,8 asm./ km²). Vilniaus apskrities kitose 
savivaldybėse, išskyrus Širvintų r. sav., gyventojų tankis buvo didesnis nei 20,0 asm. / km². 
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           Gyventojų sudėtis pagal lytį Švenčionių r. sav. nuo 2017 m. iki 2021 m. (vertinant metų 
pradžios duomenis)  pakito nežymiai: moterų: 2017 m. – 52,8 proc., 2021 m. – 52,4 proc., vyrų: 2017 
m. – 47,2 proc. 2021 m. – 47,6 proc.  
            2021 m. pradžioje Švenčionių r. sav. 1 000-iui vyrų teko 1 099 moterys. Šis rodiklis buvo 
mažesnis nei šalyje (1 000-iui vyrų teko 1 128 moterys) ar Vilniaus apskrityje (1 000-iui vyrų teko 1 
132 moterys). 
            Gimstamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. Švenčionių r. sav.  
užregistruotas 142 naujagimiai (0,6 proc. šalies naujagimių skaičiaus), 2020 m. Švenčionių r. sav.  –  
137 naujagimiai. 2020–2021 m. Švenčionių r. sav.  gimusiųjų skaičius padidėjo 3,5 proc.  2021 m. 1 
000-iui gyventojų Švenčionių r. sav. teko 6,3 naujagimių, Vilniaus apskrityje – 10,1 naujagimių, 
šalyje – 8,8 naujagimių.   
           Mirtingumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Švenčionių rajone 2021 m. mirė 
560 asmenys, 2020 m. mirė 477 žmonės, mirtingumas padidėjo 14,8 proc. Lyginant 2017 m. ir 2021 
m., mirtingumas Švenčionių r. sav. išaugo 12,3 proc., šalyje – 19,5 proc., Vilniaus apskrityje – 27,6 
proc. 2017–2021 m. mirtingumas 1 000-iui gyventojų didėjo tiek šalyje (3,1 proc.), tiek Vilniaus 
apskrityje (2,8 proc.), tiek Švenčionių r. sav. (4,7 proc.). Mirtingumo statistika reikšminga, nes ji rodo 
bendrą gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūros veiksmingumą ir kokybę, sveikatos 
netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumą.  
           Natūrali gyventojų kaita. Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiaus pokyčiai turi įtakos natūraliai 
gyventojų kaitai, kuri Savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje bei Vilniaus apskrityje 2017–2021 m. buvo 
neigiama -423 gyventojai. Lyginant 2017 m. ir 2021 m. duomenis, natūralios gyventojų kaitos 
rodiklis šalyje ir Savivaldybėje išaugo (atitinkamai 5,7 proc. ir 11,0 proc.).  
            Tarptautinė migracija.  2021 m. neto tarptautinė migracija Švenčionių r. sav., buvo teigiama, 
-  26 gyventojai, 2020 m. – 48 gyventojai. Tačiau 2021 m. išvyko 69 gyventojai – 42,6 proc. daugiau  
nei 2020 m. Iš Lietuvos emigravo 28.300 nuolatinių šalies gyventojų – 22,7% daugiau nei 2020 m. 
Švenčionių r. sav., emigrantų skaičius, tenkantis 1.000 gyventojų, padidėjo nuo 4,1% iki 7,9%. , 
Šalyje – emigrantų skaičius, tenkantis 1.000 gyventojų, padidėjo nuo 8,3% iki 10,1%. 
          Vidaus migracija. 2021 m. iš Švenčionių r. sav. išvyko 541 asmenys, o atvyko 457 (neto vidaus 
migracija siekia - 81 asmenis).  
           Atsižvelgiant į 2021 m. tarptautinės migracijos duomenis, pastebimas Švenčionių r. sav. 
emigruojančių gyventojų skaičiaus padidėjimas. 2020 m. šis rodiklis buvo sumažėjęs dėl kelionių 
apribojimų.  
 
      4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai  
            Socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai analizuojami pagal išskirtas šias 
socialinių veiksnių sritis: visuomenės senėjimas, negalia, socialinė rizika,  nedarbas.   
 
           Visuomenės senėjimas  
            2021 m. pradžioje Švenčionių r. sav. gyveno 2 933 0–15 metų amžiaus gyventojų, kurie 
sudarė 13 proc. visų gyventojų, šalyje – 16 proc., apskrityje – 17,4 proc. Švenčionių r. sav. 
analizuojamas rodiklis buvo mažiausias tarp visų Vilniaus apskrities savivaldybių.  
            2021 m. pradžioje Švenčionių r. sav. gyveno 13 727 darbingo amžiaus gyventojai ir sudarė 
61 proc. visų Švenčionių r. sav. gyventojų, šalyje – 62 proc., apskrityje – 64 proc. 
            2021 m. pradžioje Švenčionių r. sav.  gyveno 5 833 pensinio amžiaus gyventojai, kurie sudarė 
25,9 proc. visų gyventojų, šalyje – 22 proc., apskrityje – 18,6 proc.  
            2021 m. pradžioje Švenčionių r. sav. vidutinis medianinis gyventojų amžius siekė 49 m., 
šalyje – 44 m., o Vilniaus apskrityje – 40 m.  
            Švenčionių r. sav.  demografinis senatvės koeficientas 2021 m. pradžioje siekė 195 (šimtui 
vaikų iki 15 m. teko 195 šešiasdešimt penkerių metų ir vyresnių asmenų), šalyje – 132, Vilniaus 
apskrityje  - 102.  
            2017-2021 m. demografinis senatvės koeficientas Švenčionių r. sav. išaugo 8,7 proc., šalyje 
– 1,5 proc., Vilniaus apskrityje sumažėjo – 2,9 proc. 
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            Demografiniai rodikliai (mažėjantis gyventojų ir gimusiųjų skaičius, didėjantis mirusiųjų 
skaičius, neigiamas migracijos saldo rodiklio augimas) rodo, kad Švenčionių r. sav. kinta visuomenės 
amžiaus struktūra, kaip ir daugelyje kitų šalies savivaldybių, pastebimos visuomenės senėjimo 
tendencijos. 
             Vyresnio amžiaus asmenų socialines problemas sąlygoja sumažėjusios galimybės dalyvauti 
sprendimų priėmime, pasirūpinti savimi, nepakankamas aplinkos prieinamumas, nepakankami 
santykiai su aplinkiniais arba jų nebuvimas, sumažėjusios pasirinkimo galimybės, nepatenkintas 
fizinis, socialinis ir psichologinis saugumo poreikis ir kt.  Todėl vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo 
kokybė didele dalimi priklauso nuo socialinių, sveikatos ir kitų paslaugų pakankamumo, 
prieinamumo ir kokybės. 
 
            Negalia  

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, neįgalusis yra asmuo, kuriam 
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 
procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.  

Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) 
draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu. Neįgalumas gali būti trijų lygių: sunkus, vidutinis ir 
lengvas.  

Darbingumo lygis nustatomas asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos 
amžiaus.  Darbingumas įvertinamas procentais, jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais. 

Specialiųjų poreikių lygis nustatomas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių. 
Nustatomi trys specialiųjų poreikių lygiai: didelių,  vidutinių ir nedidelių. 
            
2 lentelė. Neįgalių asmenų skaičius Švenčionių r. sav. 2021 m. pabaigoje: 

Vaikai 
Su negalia 

Darbingo 
amžiaus 
asmenys 

Pensinio 
amžiaus 
asmenys 

Iš viso 
neįgaliųjų 

Nuolatinių gyventojų 
skaičius 

Neįgaliųjų 
proc. nuo 

bendro 
gyventojų 
skaičiaus 

85 1469 721 2275 22493 10,11 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo  ministerija 

 
            Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo  ministerijos pateiktus duomenis, 2021 m. 
pabaigoje Švenčionių r. sav. neįgalių asmenų skaičius sudarė 10,11 proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus 
ir buvo 2,2 proc. didesnis nei šalyje (7,9 proc.). 
            Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. vaikų, kuriems pirmą 
kartą pripažintų neįgaliaisiais, Švenčionių r. sav. buvo 10 asm. 2017–2021 m. Švenčionių r. sav. 
vaikų, kuriems pirmą kartą pripažinta neįgalia, sumažėjo  1,0 proc., šalyje išaugo 2,1 proc., apskrityje 
– 12,5 proc. 
            Negalią turinčių vaikų skaičius 2021 m., palyginti su 2020 m., išliko toks pats 85 vaikai.  
 
3 lentelė. Vaikai su negalia 2021 m. 

Lengvas neįgalumas Vidutinis neįgalumas Sunkus neįgalumas 

23 21 43 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo  ministerija 

 
Vaikų pagrindinė negalios priežastis – psichikos ir elgesio sutrikimai, įgimtos formavimosi ydos, 
deformacijos ir chromosomų anomalijos bei nervų sistemos ligos. 
            Pagal Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos pateiktus duomenis, 2021 metais 
vaikams buvo 99 kompleksiniai įvertinimai (dalis iš jų pakartotiniai, pasibaigus pažymos galiojimo 
terminui), specialieji ugdymosi poreikiai arba negalia nustatyti 92 Švenčionių r. sav. gyvenantiems 
vaikams, iš jų: įvairiapusiai raidos sutrikimai (autizmas) nustatyti 11 vaikų; intelekto ir emocijų ir/ar 
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elgesio, neurologiniai, judesio ir padėties, regos sutrikimai – 29 vaikams, elgesio ir emocijų bei 
bendrieji, specifiniai sutrikimai – 39 vaikams, sulėtėjusi raida – 13 vaikų.  
            2021 m. darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą pripažintas sumažėjęs darbingumas, 
Švenčionių r. sav. buvo 89 asm. 2017–2021 m. Švenčionių r. sav. rodiklis sumažėjo 21,3 proc., šalyje 
– 15,5 proc., apskrityje – 27,3 proc. 
 
4 lentelė. Darbingo amžiaus neįgalieji 2021 m. 

Darbingo amžiaus šalpa Netektas darbingumas Bendras skaičius (šalpa+DL) Iš viso 
darbingo 
amžiaus 

neįgaliųjų 
sk. 

Netekusiam 
45-55 proc. 
darbingumo 
(III grupė) 

Netekusiam 
60-70 proc. 
darbingumo 
(II grupė) 

Netekusiam 
75-100 proc. 
darbingumo 
(I grupė) 

Netekusiam 
45-55 proc. 
darbingumo 
(III grupė) 

Netekusiam 
60-70 proc. 
darbingumo 
(II grupė) 

Netekusiam 
75-100 proc. 
darbingumo 
(I grupė) 

Netekusiam 
45-55 proc. 
darbingumo 
(III grupė) 

Netekusiam 
60-70 proc. 
darbingumo 
(II grupė) 
 

Netekusiam 75-
100 proc. 
darbingumo (I 
grupė) 

 

28 204 187 419 504 127 447 708 314 1469 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo  ministerija 

 
            Dažniausiai darbingo amžiaus asmenys pripažįstami neįgaliais dėl piktybinių navikų, 
kraujotakos sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto bei raumenų sistemos ligų. Sunkiausią negalią 
dažniausiai lemia navikai, kraujotakos sistemos ligos ir psichikos bei elgesio sutrikimai. 
            Higienos instituto sveikatos statistikos portale skelbiamais duomenimis, Švenčionių rajono 
savivaldybėje 2020 m. gyveno 358 darbingo amžiaus (18-64 m.) asmenys, sergantys bei turintys 
protinį atsilikimą ir psichologinės raidos sutrikimus (toliau - intelekto ir (ar) psichikos negalią turintys 
asmenys). 
5 lentelė. Neįgalieji, kuriems nustatyti specialieji poreikiai 2021 m. 

Slauga Priežiūra (pagalba) 
Vaikai Darbingo 

amžius 
Pensinio 
amžiaus 

Vaikai Darbingo 
amžiaus 

Pensinio 
amžiaus 

16 124 261 31 262 460 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo  ministerija 

 
Neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimas finansinės pagalbos priemonėmis     
6 lentelė. Išmokėtų slaugos ir priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų statistiniai rodikliai 
Švenčionių r. sav.  2020-2021 m. 

Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Asmenų skaičius 

2020 m. 2021 m. 
1. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos asmenims, kuriems nustatytas pirmojo 

lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, išmokėtos: 
41 32 

1.1. neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas: 2 2 
 sunkus neįgalumas 2 2 
 vidutinis neįgalumas 0 0 
1.2. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas: 7 8 
 0-25 proc. darbingumo lygis 4 7 
 30-40 proc. darbingumo lygis 3 1 
1.3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims 32 22 
2. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijoms asmenims, kuriems nustatytas antrojo 

lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, išmokėta 
133 117 

2.1. neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas: 6 8 
 sunkus neįgalumas 6 8 
 vidutinis neįgalumas 0 0 
2.2. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas: 20 16 
 0-25 proc. darbingumo lygis 20 16 
 30-40 proc. darbingumo lygis 0 0 
2.3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims 107 93 
3. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos išmokėtos: 364 256 
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3.1.  neįgaliems vaikams: 5 4 
3.2. asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo 113 101 
3.3. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių 246 151 
4. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos asmenims, kuriems 

nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, 
išmokėtos: 

179 169 

4.1. neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas: 6 8 
 sunkus neįgalumas 0 1 
 vidutinis neįgalumas 6 7 
 lengvas neįgalumas 0 0 
4.2. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas: 37 43 
 0-25 proc. darbingumo lygis 26 28 
 30-40 proc. darbingumo lygis 12 15 
 45-55 proc. darbingumo lygis 0 0 
4.3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims 136 118 
5. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos asmenims, kuriems 

nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, 
išmokėtos: 

120 112 

5.1.  neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas: 7 8 
 sunkus neįgalumas 0 0 
 vidutinis neįgalumas 4 5 
 lengvas neįgalumas 3 3 
5.2. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas: 31 29 
 0-25 proc. darbingumo lygis 7 5 
 30-40 proc. darbingumo lygis 20 20 
 45-55 proc. darbingumo lygis 4 4 
5.3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims 82 75 
6. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos išmokėtos 664 484 
6.1. neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas: 41 16 
 sunkus neįgalumas 6 3 
 vidutinis neįgalumas 35 13 
6.2. asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo lygio 142 129 
6.3.  asmenims, netekusiems 60-70 proc. darbingumo lygio 67 57 
6.4. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims 415 282 
Iš viso (1+2+3+4+5+6) 1431 1170 

Šaltinis: Socialinės paramos skyrius    
           

           Kaip matyti iš 6 lentelėje pateiktų duomenų, 2021 m. asmenų, gaunančių tikslines 
kompensacijas skaičius Švenčionių r. sav. sumažėjo. Iš jų, slaugos išlaidų tikslines kompensacijas 
gavo 14 vaikų (2020 m. - 13 vaikų), priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijas – 32 vaikai (2020 
m. – 67 vaikai), iš jų, turintys sunkų neįgalumą – 3 vaikai (2020 m. – 6 vaikai), vidutinį neįgalumą 
–  18 vaikų (2020 m. – 45 vaikai), lengvą neįgalumą – 3 vaikai (2020 m. – 3 vaikai). 
           Darbingo amžiaus asmenų grupėje 2021 m. slaugos išlaidų tikslines kompensacijas gavo 125 
asmenų (2020 m. – 140 asmenys), priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijas – 258 asmenys 
(2020 m. – 277 asmenys). 
           Senyvo amžiaus asmenų grupėje 2021 m. slaugos išlaidų tikslines kompensacijas gavo 266 
asmenys (2020 – 385 asmenų), priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijas – 475 (2020 m.  – 633 
asmenys).        
 Neįgaliųjų aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis 
7 lentelė. Neįgaliųjų aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis Savivaldybėje 2021 m. 

Techninių pagalbos priemonių 
rūšis 

Asmenų, gavusių priemones,  
skaičius, vnt. 

Išduotų priemonių skaičius vnt. 

Judėjimo techninės pagalbos 
priemonės 

257 307 

Regą kompensuojančios techninės 
pagalbos priemonės  

86 230 

Šaltiniai: Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono 
filialas 
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           Neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimas socialinėmis paslaugomis   
           Informacija ir statistiniai rodikliai apie 2021 m. Švenčionių r. sav. suteiktas neįgaliesiems 
socialines, bendruomenines, socialinės reabilitacijos paslaugas, pritaikytus gyvenamuosius būstus  
pateikti šio Socialinių paslaugų plano II dalies 6 punkte.  
 
           Socialinė rizika 
           Tai veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria socialinę atskirtį ar yra pavojus ją patirti: 
suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; 
vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų 
neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis 
įsitraukti į nusikalstamą veiką; piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, 
alkoholiu, priklausomybė nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; 
elgetavimas, valkatavimas, skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar 
nebuvimas. 
           Vaikai ir jaunimas. Vaikų atsiradimą nuolatinėje socialinėje rizikoje įtakoja ne tik artimiausia 
aplinka, bet taip pat ir išoriniai veiksniai, t. y. nepalankios sąlygos šeimoje, neigiamas bendraamžių 
grupės poveikis, per mažas užimtumas.  
           Lietuvos statistikos departamento duomenims, Švenčionių r. sav.  2021 m. užregistruota 10 
nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų. Nagrinėjant nepilnamečių nusikalstamumo rodiklius, 
2017 m. buvo užfiksuota 11 nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų, o 2019 m. – nei vienos 
Tačiau nuo 20 m. nusikalstamų veikų skaičius vėl išaugo, kai tuo tarpu Lietuvoje ir Vilniaus 
apskrityje nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičius mažėja. 2021 m. nepilnamečių, 
įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, skaičius – 6 (2020 m. – 7; 2019 m. – 0; 2018 m. 
– 7; 2017 m. – 7), iš jų susijusias su  disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis – 
8. 
           2021 metais minimalios priežiūros priemonės buvo skirtos 2 vaikams (2020 m. – 4 vaikams; 
2019 m. – 6 vaikams; 2018 m. minimalios priežiūros priemonės buvo skirtos 3 vaikams, iš jų 1 vaikui  
buvo pratęstos du kartus; 2017 m. minimalios priežiūros priemonės skirtos 6 vaikams, iš jų 3 - 
minimalios priežiūros priemonės skirtos  pakartotinai, 3 – buvo pratęstos).   
            Šeimos, kurios savarankiškai nepajėgia spręsti vaiko elgesio problemų, turi galimybę kreiptis 
į savivaldybės administraciją dėl kompleksinių paslaugų šeimai skyrimo.  
            2021 m. rajono savivaldybės administracija gavo 4 prašymus (2020 m. – 4) dėl kompleksinės 
pagalbos šeimai skyrimo. Visi prašymai buvo tenkinti.  
            Šeimos, auginančios vaikus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – 
Tarnybos teritorinis skyrius), duomenimis, 2021 m. buvo atlikti 181 vaiko situacijos vertinimai. 
Atvejų skaičius pagal vaiko situacijos vertinimą pateikiamas 1 diagramoje. 
      
1 diagrama. Atvejų skaičius pagal vaiko situacijos vertinimą Švenčionių r. sav.  2020 m.: 

Šaltinis: Tarnybos teritorinio skyriaus informacija 

89

107

45

GALIMI VAIKO TEISIŲ PAŽEIDIMAI NENUSTATYTI

BŪTINYBĖ VERTINTI PAGALBOS VAIKUI IR (AR) ŠEIMAI POREIKĮ

VAIKO APSAUGOS POREIKIS
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           Iš 1 diagramoje pateiktų duomenų matyti, kad daugiausia vertinant vaiko situaciją buvo 
nustatyta būtinybė vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį, taikant atvejo vadybą ar nustatant 
vaikui laikinąją priežiūrą. 
 

Atvejo vadybos procesas 
Kiekvienai šeimai, patiriančiai riziką, gali būti  inicijuojama atvejo vadyba, kurios metu yra 

nusprendžiama, ar šeimai yra reikalingos socialinės paslaugos, ar šeima yra pajėgi gyventi 
savarankiškai ir užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. Atvejo vadybos tikslas  - yra rasti geriausią 
problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai ir vaikui tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko 
ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai ir vaikui patiems siekti reikiamų pokyčių, 
užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus.  

Švenčionių r. sav.  2021 m. atvejo vadybą organizavo Švenčionių rajono socialinių paslaugų 
centro (toliau – Švenčionių rajono SPC) Paramos šeimai ir krizių centras. Atvejo vadybos procesas 
buvo taikomas  106 socialinę riziką patiriančių šeimų, atlikta 106 pagalbos vaikui ir (ar) šeimai 
poreikio vertinimų. 

 
8 lentelė. Priežastys, dėl kurių inicijuoti atvejo vadybos procesai pagal seniūnijas 2021 m. 
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2020 m. taikyta atvejo vadyba 
18 35 11 2 - 27 4 3 2 1 3 

Taikoma tik atvejo vadyba-
neteikiamos socialinės paslaugos - - - - - - - - - - - 
Atvejo vadyba inicijuota 
VTAĮT skyriaus 6 10 3 - - 7 3 1 - - 2 
Atvejo vadyba inicijuota kitų 
įstaigų /asmenų - - 1 - - 1 - 1 - - - 
Užbaigtas atvejo vadybos 
procesas 11 16 1 1 - 11 - 1 2 - - 

Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 
 

2 diagrama. Savivaldybėje socialines paslaugas gaunančių socialinę riziką patiriančių šeimų ir 
jose augančių vaikų skaičiaus pokytis 2016 m. – 2021 m. (metų pabaigoje): 

 
                                                               Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 
 
            Iš 2 diagramoje  pateiktų duomenų matyti, kad 2021 m. socialinę riziką patiriančių šeimų bei 
jose augančių vaikų skaičius, kurioms buvo teikiamos socialinės paslaugos lyginant su 2020 m., 
nežymiai sumažėjęs, lyginant praeitų metų duomenis su  2016 – 2018 m.  šių šeimų skaičius ženkliai 

123 123

93
68 73 63

243
256

160

122 116 110

2016 2017 M. 2018 M. 2019 M. 2020 M. 2021 M.
Socialinę riziką patiriančios šeimos Socialinę riziką patiriančiose  šeimose augantys vaikai
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yra  sumažėjęs. Tikėtina, kad tokį skaičiaus mažėjimą lėmė atvejo vadybos proceso taikymas (šeimos 
greičiau gauna reikiamą ir savalaikę  pagalbą, o tai padeda išvengti problemų įsisenėjimo šeimose, 
pagalbos procesas šeimoms organizuojamas pasinaudojant įvairiais esamais resursais bei 
galimybėmis sprendžiant kylančias problemas šeimose).  
 
            Vaiko globa (rūpyba), priežiūra 
            Tarnybos teritorinio skyriaus duomenimis, pagrindinė globos (rūpybos) vaikams nustatymo 
priežastis – išlieka vaiko nepriežiūra, netinkamas auklėjimas. Dėl tėvų ligos ar kitų sveikatos 
problemų 2021 m. vaikams globa (rūpyba) buvo nustatyta 2 atvejais: 1 atvejis, kai turimas vienintelis 
iš tėvų pripažintas neveiksniu, kitas atvejis, kai turimas vienintelis iš tėvų laikinai negalėjo pasirūpinti 
vaiku dėl ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių.  
           Per 2021 metus nauji laikinosios globos (rūpybos) atvejai nustatyti 12 vaikų (2020 m. – 4 
vaikams, 2019 m. – 30 vaikų). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta 3 vaikams (2020 m. – 10 vaikų; 
2019 m. –  8 vaikams).    
           Per laikotarpį vaiko laikinoji globa (rūpyba) šeimoje buvo nustatyta 12 vaikų, 10 atvejų  (2020 
m. – 10 vaikų, 8 atvejai), vaiko laikinoji globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje nustatyta 4 
vaikams, 4 atvejai (2020 m. – 8 vaikams, 7 atvejai), globos centre – 2 vaikams, 1 atvejis,  nuolatinė 
globa (rūpyba) šeimoje buvo nustatyta 7 vaikams, 7 atvejai,  socialinės globos įstaigoje – 4 vaikams, 
3 atvejai. Iš pateiktų duomenų matyti, kad ženkliai didėja  vaikų laikinosios globos (rūpybos) 
nustatymo šeimose atvejų skaičius.   
 
9 lentelė. Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), skaičius Švenčionių r. sav.  metų pabaigoje:  

 
Vaiko globa (rūpyba) 

nustatyta 

2019 2020 2021 
Iš viso 
vaikų 

sk. 

Laikinoji 
globa 

(rūpyba) 

Nuolatinė 
globa  

(rūpyba) 

Iš viso 
vaikų sk. 

Laikinoji 
globa 

(rūpyba) 

Nuolatinė 
globa  

(rūpyba) 

Iš viso 
vaikų 

sk. 

Laikinoji 
globa 

(rūpyba) 

Nuolatinė 
globa 
(rūpyba) 
 

 
Socialinės globos 
įstaigoje 

32 4 28 27 0 27 22 4 18 

Globėjų (rūpintojų) 
šeimose 

62 9 53 65 8 57 78 5 73 

Šeimynoje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Globos centre 6 6 - 1 1 0 4 2 2 

Iš viso atvejų: 100 19 81 93 9 84 104 11 93 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, : Švenčionių rajono SPC Globos centras 

 
           Analizuojant 9 lentelėje pateiktus duomenis, matyti, kad 2021 m. pabaigoje Švenčionių r. sav. 
iš bendro vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), skaičiaus, vaikų, kuriems buvo nustatyta nuolatinė 
globa (rūpyba), skaičius sudarė 89 proc., o laikinoji globa (rūpyba) – 11 proc.   
           2021 m. pabaigoje globojamų (rūpinamų) vaikų socialinės globos įstaigoje skaičius, lyginant 
su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 10 proc., o globojamų (rūpinamų) likusių be tėvų globos 
vaikų šeimose skaičius, padidėjo 13 proc. Iš viso, 2021 m. pabaigoje vaikų, kuriems nustatyta globa 
(rūpyba)  šeimose, skaičius sudarė 75 proc. nuo bendro vaikų, kuriems nustatyta globa  (rūpyba), 
skaičiaus. 
           Švenčionių r. sav. teritorijoje veiklą vykdo viena šeimyna, kurioje gyvena 9 vaikai, iš Vilniaus 
rajono bei  Vilniaus  miesto savivaldybių. 
           2021 m. pabaigoje, rajono vaikus globojo (rūpinosi) 48 globėjų (rūpintojų) šeimos, kuriose 
gyveno 81 vaikai, iš jų, 32  globėjų (rūpintojų) šeimų globojo (rūpinosi) 49 likusius be tėvų globos 
vaikus, kuriuos su globėjais (rūpintojais) sieja giminystės ryšiai, 12 globėjų (rūpintojų) šeimų globojo 
(rūpinosi) 19 likusius be tėvų globos vaikus, nesusietus su  globėjais (rūpintojais) giminystės ryšiais. 
           2021 m. vaiko laikinoji priežiūra tėvų prašymu pas artimus giminaičius ar kitus emociniais 
ryšiais susijusius asmenis buvo nustatyta 14 vaikams. 
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3 diagrama. Šeimų, globojančių (rūpinančių) vaikus, skaičius Švenčionių r. sav.  metų 
pabaigoje: 

 
Šaltinis: Švenčionių rajono SPC Globos centras 

 
         Kaip matyti iš 3 diagramoje pateiktų duomenų, 2021 m.  šeimose globojamų (rūpinamų) likusių 
be tėvų globos vaikų skaičius padidėjo.                       
            Įvaikinimas. Šeima užima svarbiausią vietą vaiko socializacijos procese. Tai pagrindinė 
institucija, kurioje rengiamas žmogus pilnaverčiam gyvenimui visuomenėje, formuojamos jo dorinės 
nuostatos ir vertybės. Šeima yra vaiko gyvenimo pradžia. Tačiau ne kiekvienas vaikas savo gyvenimą 
pradeda šeimoje. Pastaruoju metu dažniausiai likę be tėvų globos vaikai apgyvendinami pas artimus 
giminaičius,  rečiau – pas svetimus  asmenys ar budinčius globotojus, tačiau įvaikinimo atvejų 
skaičius dar mažesnis. 2021 m. buvo įvaikinti 2 vaikai. Įvaikinimo rodikliai Švenčionių r. sav.  per 
2016 – 2021 metų laikotarpį pateikti 10 lentelėje.  
 
10 lentelė. Įvaikinimo rodikliai Švenčionių r. sav.  (metų pabaigoje): 

Įvaikintų vaikų skaičius 
 

Šeimų, įvaikinusių likusius be tėvų globos vaikus, 
skaičius 

2016 m. 2017 
m. 

2018 
m. 

2019 
m. 

2020 
m. 

2021 
m. 

2016 m. 2017 
m. 

2018 
m.  

2019 
m.  

2020 
m.  

2021 
m.  

2 2 0 2 0 2 2 2 0 1 0 0 
Šaltinis: Tarnybos teritorinis skyrius 

            
 Išėję iš vaikų globos namų jaunuoliai. 2021 m. iš vaikų socialinės globos namų, sulaukus 

pilnametystės, į savarankišką gyvenimą išėjo 8 jaunuoliai (2020 m. – 8 jaunuoliai; 2019 m. – 9 
jaunuoliai; 2018 m. – 5 jaunuoliai). Jaunuolių, išėjusių iš globos įstaigų, pasirinkta gyvenamoji vieta 
atsispindi 4 diagramoje. 

 
4 diagrama. Jaunuolių, išėjusių iš socialinės globos įstaigų, pasiskirstymas pagal gyvenamąją 
vietą Švenčionių r. sav.   2017-2020 m. (metų pabaigoje): 

 

Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 
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            Pastarųjų ketverių metų duomenis rodo, kad dažniausiai  vaikai, sulaukę pilnametystės ir 
išvykę iš globos įstaigos, dažniausiai išvyksta į kitą savivaldybę/valstybę arba apsigyvena pas 
artimuosius (tėvus, senelis, brolius/ seseris). 2021 metais 3 vaikai grižo į šeimą, 2 buvę globotiniai 
išvyko į kitą savivaldybę/valstybę, 2 išsinuomojo butą,1 pas savo artimuosius.     
            Išėję iš globos įstaigos globotiniai dažnais atvejais dar stokoja savarankiško gyvenimo 
įgūdžių: gaminti, tvarkytis, elgtis su pinigais, nežino, kaip rūpintis savo sveikata, kaip naudotis 
prieinamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, yra nemotyvuoti mokytis, dirbti. Jų nepakankami 
socialiniai gebėjimai įtakoja nekantrumą, impulsyvumą, negebėjimą atsispirti trumpalaikiams 
žalingiems malonumams ir tai trukdo sėkmingai pradėti suaugusiųjų savarankišką gyvenimą, 
planuoti, numatyti ir siekti tikslų bei spręsti iškilusias problemas. Jie stokoja paramos, palaikymo ir 
dažnai yra emociškai tam nepasirengę, o paslaugų ar institucijos, kurios galėtų jiems padėti – nėra. 
Atsižvelgiant į tai, labai svarbu išeinantiems iš globos namų į savarankišką gyvenimą jaunuoliams 
teikti palydėjimo ir apsaugoto būsto paslaugas.  
 
            Smurtas artimoje aplinkoje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. 
policijoje buvo užregistruota 714 pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje (2020 m. – 740, 2019 m. 
– 716). 
            Pagal Moterų informacijos centro, vykdančio specializuotos kompleksinės pagalbos centro 
funkcijas (toliau – Specializuotos pagalbos centras), pateiktą informaciją ir SPIS duomenų vitrinų 
modulyje rastus duomenis, Švenčionių r. sav. nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų 
skaičius 2021 m., palyginti su 2019-2020 m., sumažėjo. 
 
11 lentelė. Nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų pasiskirstymas pagal amžių ir 
lytį Švenčionių r. sav.  2019-2021 m.: 

Amžiaus 
grupės 

Nukentėjusių nuo smurto 
artimoje  

aplinkoje asmenų skaičius, iš 
jų 2019 m.: 

Nukentėjusių nuo smurto 
artimoje  

aplinkoje asmenų skaičius, iš 
jų 2020 m.: 

Nukentėjusių nuo smurto 
artimoje  

aplinkoje asmenų skaičius, iš 
jų 2021 m.: 

moterys vyrai iš viso  moterys vyrai iš viso moterys vyrai iš viso 
0 – 17 m. 8 19 27 8 12 20 - 2 2 
18 – 29 m. 16 4 20 9 6 15 8 3 11 
30 – 59 m. 48 13 61 37 10 47 15 7 22 
60 – 64 m. 9 3 12 5 1 6 3 - 3 
65 – 84 m. 6 3 9 2 3 5 1 1 2 
85 – ir vyr. 1  

 
1 - - - 0 4 1 5 

Iš viso 88 42 130 63 32 95 31 14 45 
Šaltiniai: Specializuotos pagalbos centras, SPIS duomenų vitrinų modulis 

 
           Analizuojant 11 lentelėje pateiktus duomenis, matyti, kad iš bendro 2021 m. nukentėjusių nuo 
smurto artimoje aplinkoje asmenų skaičiaus 4,4 proc. sudaro vaikai ir 95,6 proc. – suaugę asmenys, 
iš jų, 68,9 proc. sudaro moterys, 31,1 proc. – vyrai. Lyginant nukentėjusių nuo smurto artimoje 
aplinkoje asmenų skaičių pagal amžiaus grupes, didžiausią nukentėjusių nuo smurto artimoje 
aplinkoje asmenų dalį sudaro 30 – 59 m. amžiaus moterys. 
 
12 lentelė. Vaikų, nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje, pasiskirstymas pagal lytį 
Švenčionių r. sav.  (metų pabaigoje): 

 
 

Lytis 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vaikas prieš kurį buvo smurtauta Vaikas prieš kurį buvo smurtauta Vaikas prieš kurį buvo smurtauta 

Berniukas 17 10 2 
Mergaitė 4 6 0 
Iš viso: 21 16 2 

Šaltinis: Specializuotos pagalbos centras 
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            Iš 12 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad Švenčionių r. sav. nepilnamečių amžiaus grupėje 
nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje skaičius 2021 m. lyginant su 2020-2019 m. sumažėjo. 
 
13 lentelė. Vaikų, nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje, pasiskirstymas pagal amžiaus 
grupes Švenčionių r. sav.  (metų pabaigoje): 

 
 

Amžius 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vaikas prieš kurį buvo smurtauta Vaikas prieš kurį buvo smurtauta Vaikas prieš kurį buvo smurtauta 

0-3 m. 1 0 0 
4-6 m. 1 0 0 
7-9 m. 3 1 1 

10-14 m.  12 6 0 
15-17 m. 4 9 1 
Iš viso: 21 16 2 

Šaltinis: Specializuotos pagalbos centras 
 
            Lyginant 13 lentelėje pateiktus statistinius vaikų, nukentėjusius nuo smurto artimoje 
aplinkoje, duomenis pagal amžiaus grupes, matyti, kad daugiausiai nukenčia nuo smurto artimoje 
aplinkoje 7-9 ir 15-17 amžiaus vaikai. 
            
14 lentelė. Specializuotos pagalbos centro informacijos apie nuo smurto artimoje aplinkoje 
nukentėjusius asmenis, gavimo būdai: 

Informacijos 
gavimo 
būdas 

                     Nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėję asmenys  
 

2019 m.  
 

 2020 m. 2021 m.  

Suaugusių 
asmenų 
sk. 

Vaikų  
sk. 

Iš 
viso  

Suaugusių 
asmenų 
sk. 

Vaikų  
sk. 

Iš 
viso  

Suaugusių 
asmenų sk. 

Vaikų  
sk. 

Iš 
viso  

Pranešė 
policija 

      105 4 109 72 23 95 42 22 64 

Kreipėsi 
asmeniškai 

        - - 0 1 2 3 1 1 2 

Iš viso      105 4 109 73 25 98 43 23 66 
Šaltinis: Specializuotos pagalbos centras 

 
            Duomenys, apie Švenčionių r. sav. gyvenančių asmenų, įtrauktų į Lietuvos probacijos 
tarnybos Vilniaus regiono skyriaus (toliau – Probacijos tarnyba) duomenų registrą dėl smurto 
artimoje aplinkoje bei dalyvavusių smurtinį elgesį keičiančiose programose, skaičių pateikti 15 
lentelėje. 
 
15 lentelė.  Dalyvavusių smurtinį elgesį keičiančiose programose, skaičius 2018-2021 m. 

Eil. 
Nr. 

Rodiklis 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 
Asmenų skaičius, vnt. 

 
1. 

Įtraukti į Probacijos tarnyboje duomenų registrą dėl 
smurto artimoje aplinkoje: 

52 22 19 29 

 iš jų: - - - - 

1.1. auginantys nepilnamečius vaikus - 2 6 6 

 
2. 

Ne vieną kartą įtraukti į Probacijos tarnyboje 
duomenų  
registrą dėl smurto artimoje aplinkoje: 

- 9 5 6 

 iš jų: - - - - 

2.1. auginantys nepilnamečius vaikus - 1 3 2 

3. Dalyvavusių smurtinį elgesį keičiančiose programose 40 18 9 19 

4. Išklausiusių smurtinį elgesį keičiančias programas 38 15 9 19 

Šaltinis: Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius 
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            Nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje asmenims reikalingos kompleksinė pagalba: 
psichologinės, teisinės, socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo, apgyvendinimo ir kitos būtinos 
paslaugos. 
 
            Piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis sukelia sunkias 
socialines pasekmes, tokias kaip bedarbystė, smurtas, vaikų nepriežiūra, skurdas ir kt. bei sveikatos 
sutrikimus, kurie gali sukelti mirtį. Tai skrandžio, kepenų bei kasos ligos, atsitiktiniai ir tyčiniai 
vaisiaus ir naujagimio patologijos, psichikos ir elgesio sutrikimai, epilepsiniai sindromai, 
polineuropatijos, miopatijos ir kt. 
            2020 m. Švenčionių r. sav. mirusiųjų skaičius pagal mirties priežastis (dėl alkoholio 
vartojimo), tenkantis 100 tūkst. gyventojų – 35,2. Mirusiųjų skaičius pagal mirties priežastis (dėl 
alkoholio vartojimo), tenkantis 100 tūkst. gyventojų – 35,2. Viena iš dažniausių išorinių mirties 
priežasčių buvo atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu.  Higienos instituto duomenimis, nuo atsitiktinio 
apsinuodijimo alkoholiu 2020 m. mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyv.  – 13,2.  
           Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Švenčionių rajono SPC 
duomenimis,  2021 m. Švenčionių r. sav. suteikta 150 asmenims, 727 priklausomybės lygų 
konsultantų paslaugo.                                                                            
 
              Benamystė. Švenčionių r. sav. seniūnijų duomenimis, 2021 m. pabaigoje savivaldybėje 
gyveno 24 neturintys gyvenamosios vietos asmenys, 3 benamiai, valkataujantys asmenys, 96 
asmenys, gyvenantys labai prastomis sąlygomis ir turintys įvairių kitų socialinių problemų.  

  Siekiant padėti asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išsivaduoti iš „uždaro problemų 
rato“, būtina sudaryti kuo palankesnes sąlygas jų socialinei reintegracijai, kompleksiškai teikiant 
asmens higienos, maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais reikmenimis, sveikatos priežiūros, 
apgyvendinimo, švietimo, profesinio mokymo, užimtumo, įdarbinimo, psichologinės ir socialinės 
reabilitacijos paslaugas.  

 
  Nedarbas – vienas iš sudėtingiausių ir sunkiai sprendžiamų visuomenės problemų. Asmenys, 

kurie neranda darbo ilgiau nei metus, laikomi ilgalaikiais bedarbiais ir yra bene pažeidžiamiausia 
socialinė grupė, nes ilgalaikė bedarbystė sukelia socialines ir ekonomines problemas: prarandama 
turėta kvalifikacija ir gebėjimai, skurstama, mažėja bendravimo aplinka, blogėja žmogaus fizinė ir 
psichinė sveikata dėl patirto streso, keičiasi žmogaus mąstymas ir pasitikėjimas savimi ir dėl to 
asmeniui iškyla integravimosi į darbo rinką sunkumai. Tiems žmonėms, kurie turi “mažiau” šansų 
įsidarbinti, iki integracijos į darbo rinką, reikalinga kompleksinė socialinė pagalba, pirmiausia 
socialinės paslaugos (pvz., motyvavimas, pagalba surasti individualius sprendimo būdus ir t.t.) ir 
socialinė parama. 

  Nedarbas siejasi su asmens ir jo šeimos negebėjimu apsirūpinti būtiniausiomis (maistu, 
drabužiais ir t. t.) ir kitomis prekėmis, sumokėti už būstą, komunalines paslaugas, vaikų ir (ar) savo 
mokslą, pramogas. Finansinis nepajėgumas siejasi su negalėjimu sumokėti už gydymo paslaugas, 
sveikatos draudimo nebuvimu, negalėjimu apsidrausti nuo nelaimių. 

  Trumpa ekonominė aplinkos apžvalga Švenčionių r. sav.  2021 m. pradžioje Švenčionių r. sav.  
buvo įregistruota 965 ūkio subjektų, iš jų, 394 veikiantys ūkio subjektai (40,8 proc. visų ūkio 
subjektų) ir 571 veikos nevykdantys ūkio subjektai (59,2 proc. visų ūkio subjektų). Švenčionių r. sav. 
dominuoja smulkusis ir vidutinis verslas, kurio įmonės Švenčionių r. sav. sudarė 99,6 proc. (šalyje – 
99,5 proc.) visų veikiančių įmonių. Absoliuti dauguma Švenčionių r. sav. veikiančių ūkio subjektų 
yra labai mažos įmonės (iki 9 darbuotojų) ir jos sudaro 82,8 proc. visų Savivaldybėje veikiančių ūkio 
subjektų. Švenčionių r. sav. veikia keletas stambių įmonių UAB „Intersurgical“, UAB „SK Design“, 
UAB „Švenčionių vaistažolės“, vienoje iš jų dirba daugiau nei 1 000 darbuotojų.  
            Dauguma Švenčionių r. sav. veikiančių ūkio subjektų veikia šiose srityse: didmeninė ir 
mažmeninė prekyba bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veikla (19,0 proc., 
šalyje – 23,1 proc.); apdirbamoji gamyba (10,4 proc., šalyje – 7,5 proc.); statyba (8,6 proc., šalyje – 
8,4 proc.); žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (7,0 proc., šalyje – 2,2 proc.); transportas ir 
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saugojimas (6,8 proc., šalyje – 8,0 proc.); profesinė, mokslinė ir techninė veikla (6,2 proc., šalyje – 
10,6 proc.); švietimas (6,0 proc., šalyje – 3,7 proc.).  
            Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2020 m. siekė 2 972 Eur ir 5,4 proc. 
atsiliko nuo šalies rodiklio bei 32 proc. –  nuo Vilniaus apskrities rodiklio.  
            Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2020 m. siekė 5 300 Eur. Šis 
rodiklis 75,7 proc. atsiliko nuo Vilniaus apskrities rodiklio ir 38,1 proc. –  nuo šalies rodiklio.  
            Užimtumas ir darbo rinka. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis,  
Švenčionių r. sav. užimtų gyventojų dalis yra mažesnė nei šalyje ar apskrityje. Užimtumo lygis 
Švenčionių r. sav. – 71,9 proc. (šalyje – 72,5 proc., Vilniaus apskrityje – 78,9 proc.). 
            Vadovaujantis Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Švenčionių skyriaus duomenimis, šio Plano 
16 lentelėje pateikti duomenys apie padėtį šalies ir Švenčionių r. sav. darbo rinkoje 2017-2021 m.  
 
16 lentelė.  Padėtis šalies ir rajono darbo rinkoje 2017-2021 m. gruodžio 31 d.: 

Rodiklis Rajone Lietuvoje 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Nedarbo lygis, poc. 9,5 8,5 8,8 12,6 9,8 7,7 8,2 8,7 16,1 10,2 

Nedarbo lygis moterys, 
proc.  

7,5 6,9 6,9 10,4 8,0 7,4 8,2 8,5 16,5 10,2 

Nedarbo lygis vyrai, 
proc. 

11,4 9,9 10,5 14,5 11,4 7,9 8,2 9,0 15,6 10,1 

Nedarbo lygis jaunimo 
(nuo 16 m. iki 29 m.)  
proc. 

3,3 3,6 2,9 9,6 5,4 3,3 4,0 4,7 16,0 7,0 

Registruotų bedarbių 
skaičius, iš jų: 

1423 1230 1251 1751 1340 135045 142034 150469 277119 176087 

ilgalaikių bedarbių, 397 343 244 486 436 35106 36421 26784 71994 59951 

jaunimo iki 29  m. 
amžiaus, 

91 103 69 333 193 10325 11351 12510 71443 30545 

moterų, 539 487 470 694 521 65984 71395 72966 141196 87179 

vyrų 884 743 781 1057 819 69061 70639 77503 135923 88908 

Įdarbinta asmenų * 1484 1485 1303 1606 1906 154974 158766 179538 217000 252400 

*  per laikotarpį nuo sausio 1 d.  iki gruodžio 31 d. 
Šaltinis: Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Švenčionių skyrius 
 

Kaip matyti iš 16 lentelėje pateiktų duomenų, 2021 m. nedarbo lygis Švenčionių r. sav. siekė 
9,8 proc. (šalyje – 10,2). Nuo 2017 m. - 2021 m. laikotarpio rajone dominavo vyrų nedarbas. Lyginant 
2021 m. su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo ilgalaikių bedarbių skaičius.  

Neįgaliųjų užimtumas 2021 m.  pateikiamas 17 lentelėje. 
 
17 lentelė. Neįgaliųjų užimtumas 2021m.   

Užimtumo tarnyboje 
registruotų neįgaliųjų 

asmenų dalis bendrame 
registruotų asmenų 

skaičiuje 

Neįgaliųjų, dalyvavusių 
aktyvios darbo rinkos 
politikos priemonėse, 

skaičius 

Neįgaliųjų, dalyvavusių 
profesinės reabilitacijos 

programoje, skaičius 

Įdarbintų neįgaliųjų 
skaičius 

8,8 10 - 67 
Šaltinis: Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų 

aptarnavimo departamento Švenčionių skyrius 
 

Viena iš neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos dalių yra neįgaliųjų užimtumo rėmimas, 
kaip matyti iš pateiktų duomenų, šioje programoje dalyvavo 8,8 proc. neįgaliųjų, o neįgaliųjų 
dalyvavusių aktyvios darbo rinkos priemonėse – 8,47 proc., nuo bendro registruotų neįgaliųjų 
skaičiaus. 2021 m. įdarbinti 67 neįgalūs asmenys. 
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            4.3. Kiti rodikliai 
            Socialinė parama. Švenčionių r. sav. 2021 metais piniginę socialinę paramą gavo apie 1833 
šeimos/ 2478 asmenys (11,01 proc. nuo bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus). Piniginei 
socialinei paramai išmokėti ir administruoti buvo panaudota 79 4387,00 Eur. 

 
18 lentelė. Socialinės paramos gavėjų skaičius ir savivaldybės biudžeto išlaidos soc. paramai 
Švenčionių r. sav. 2020-2021 m. (metų   pabaigoje): 

Eil. 
Nr. 

   Socialinės paramos būdai Vidutinis gavėjų 
skaičius, vnt. 

Pagal kasines išlaidas (Eur) 

2020 2021 2020 2021 

1. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS  
PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, IŠ JŲ: 

2435 2478 634 008,64 823 582,07 

1.1. Socialinė pašalpa 715 743 414 683,78 502 913,33 
1.2. Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei 

nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui 
kompensacijos(būstai) 

1 775 1866 135 782,03 196 481,55 

1.3. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti 
(modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už 
asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų 
kompensacija  

113 175 43 720,73 64 422,51 

1.4 Vienkartinė, sąlyginė, periodinė, tikslinė pašalpa  207 234 39 822,10 59 764,68 
Šaltinis: Socialinės paramos skyrius 

 
       Analizuojant 18 lentelėje pateiktus duomenis, matyti, kad Švenčionių r. sav. socialinės 

pašalpos gavėjų skaičius Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 2021 m., palyginus su 2020 m., padidėjo 
28 gavėjais (3,9 proc.), išlaidos socialinei pašalpai, lyginant su 2020 m., padidėjo 88 229,55 eurais 
(21,3 proc.). 
           Būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius 2021 m., 
palyginus su 2020 m., padidėjo 91 gavėju (5,1 proc.), lėšos kompensacijoms mokėti padidėjo 
60699,52 eurais (44,7 proc.).  
           2021 m. kreditas, paimtas daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanos 
renovuotų namų gyventojams buvo kompensuotas 175 gavėjams, palyginus su 2020 metais, gavėjų 
skaičius padidėjo 62 gavėjais (54,9  proc.), lėšų skirta  20 702,27 eurų (47,4 proc.) daugiau nei 2020 
metais.  

      2021 m., lyginant su 2020 m., išaugo 11,5 proc. vienkartinių, periodinių, sąlyginių ir tikslinių 
pašalpų gavėjų skaičius. 2021 m. iš viso iš savivaldybės biudžeto skirta 33,4 proc. daugiau lėšų nei 
2020 m. 

        
19 lentelė. Socialinės paramos mokiniams skyrimo rodikliai Švenčionių r. sav. 2019-2021 m.: 
Administracinis 
vienetas /rodiklis 

Vaikų skaičius 

2020 2021 m. 
asmenys asmenys 

Mokinių nemokamas maitinimas 912 1014 
Parama mokinio  reikmenims įsigyti 570 499 

Šaltinis: Socialinės paramos skyrius 
 

           2021 m. mokinių skaičius, kuriems skirta parama mokinio reikmenims įsigyti, palyginti  su 2020 
m., sumažėjo 71 gavėju (3,0 proc.). Nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius 2021 m., palyginus 
su 2020 m., padidėjo 102 gavėjais. 
 
           Parama maisto produktais.  
           2021 m. iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo nepasiturintiems rajono 
gyventojams 6 kartus per metus buvo dalinami maisto produktai ir 2 kartus per metus - higienos prekės. 
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           2021 m. parama maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo buvo skirta 2569 asmenims už 108 817,91 eurų. 2020 m. - 2343 asm., 
2019 m. – 2 455 asm., 2018 m. – 2 508 asm. 
           Švenčionių r. sav. duomenimis, 2020 m. bendradarbiaujant su labdaros ir paramos fondu „Maisto 
bankas“ suteikta parama maisto produktais 111 sunkiai besiverčiančių  šeimų (asmenų).   
          Šeimos kortelė. Duomenys apie patenkintus prašymus šeimos kortelei gauti ir potencialius 
šeimos kortelės turėtojus Švenčionių r. sav. 2019 – 2020 m. pateikti 20 lentelėje: 
 
20 lentelė. Prašymų šeimos kortelei gauti ir šeimos kortelės turėtojų skaičius 2019-2021 m. 

Patenkintų prašymų 
šeimos kortelei gauti, 
kuriuos pateikė 
gausios šeimos, 
skaičius 

Patenkintų prašymų 
šeimos kortelei gauti, 
kuriuos pateikė 
neįgalius asmenis 
prižiūrinčios šeimos, 
skaičius 

IŠ VISO (patenkintų 
prašymų šeimos 
kortelei gauti, skaičius) 

Potencialūs kortelės 
turėtojai (šeimų 
skaičius)  ⃰

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 
58 26 17 7 75 33 325 334 

Šaltinis: SPIS duomenų vitrinų modulis 
⃰skaičius šeimų, kurios gauna papildomas išmokas vaikams su negalia arba auginant tris ir daugiau vaikų, ir turi teisę į 
šeimos kortelę. Šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) suaugusius neįgalius kartu su tėvais gyvenančius vaikus, 
neįskaičiuotos, nes sistemoje SPIS duomenys apie tokias šeimas nėra kaupiami. 
 
           Apibendrinant aukščiau aptartus veiksnius, darytina išvada, kad gyventojų socialinių 
paslaugų poreikį sąlygoja visuomenės senėjimas, negalia, socialinė rizika ir nedarbas, tai esminės 
prielaidos socialinei atskirčiai. Socialinėje atskirtyje esantys asmenys patiria kompleksines 
problemas, todėl jiems reikalinga nuosekli ir koordinuota įvairių institucijų pagalba, kuri sudarytų 
galimybes kiekvienam pagalbos reikalingam asmeniui gauti jo poreikius atitinkančią reikiamą 
pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. 
 
           5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė 
 
21 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Socialinių 
paslaugų 

įstaigos tipas 
pagal žmonių 

socialines 
grupes1 

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas Pavaldumas2 

Vietų (gavėjų⃰) skaičius 

iš viso 

iš jų finan. 
savivaldybės 

1. 
Socialinės 
globos namai 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Senų ir neįgalių žmonių globos namai,  
Šventos k., Švenčionių sen. 

savivaldybės 30 
 

30 
 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Vaikų globos namai, Švenčionėliai 

savivaldybės 10 10  

 
1 Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) numatytus socialinių paslaugų įstaigų 
tipus. 
2 Apskrities, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt. 
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Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Bendruomeniniai vaikų globos namai, 
Pabradės m. (3 būstai) 

savivaldybės 20  

20 
(iš dalies finan. VB 

lėšomis, 
panaudojant tikslinę 

dotaciją 
perduotoms iš 

apskrities 
pavaldumo 

socialinės globos 
įstaigoms) 

Nijolės Genytės socialinės globos namai, 
Pabradė 

valstybės 66/5* 2* 

Nijolės Genytės socialinės globos namų 
Grupiniai gyvenimo namai suaugusiems 
asmenims su negalia, Pabradė 

valstybės 4 - 

Nijolės Genytės socialinės globos namų 
Grupiniai gyvenimo namai vaikams su 
negalia, Švenčionys 

valstybės 8 - 

Strūnos socialinės globos namai 
 

valstybės 
200/45

* 
26* 

VšĮ ,,Adutiškio senelių namai“ viešoji įstaiga 8* 8* 

2. Šeimynos Sikorskių šeimyna 
Vilniaus 
miesto 

savivaldybės 
9 - 

3. 
Dienos 
socialinės 
globos centrai 

VšĮ ,,Adutiškio senelių namai“ Dienos 
socialinės globos centras 

viešoji įstaiga n.d. - 

4. 
Savarankiško 
gyvenimo 
namai 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Savarankiško gyvenimo namai, 
Švenčionėliai 

 
savivaldybės 

 
10 

 
10 

VšĮ Lietuvos psichikos negalios žmonių 
bendrija „Giedra“ Savarankiško gyvenimo 
namai 

NVO 15 2* 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialinės 
priežiūros 
centrai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Dienos centras pagyvenusiems ir neįgaliems 
žmonėms „Verdenė“ Švenčionyse, 
Švenčionėliuose 

savivaldybės 70* 70* 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Vaikų dienos centras „Šaltinėlis“, 
Švenčionyse 
 
  

savivaldybės 

 
 

20/20* 
 
 

20* 
(iš dalies finan. VB 

lėšomis, pagal 
vykdomus 
projektus) 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
vaikų dienos centras „Šaltinėlis“ Pabradėje 

savivaldybės 
 

20/20* 
20* 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
vaikų dienos centras „Šaltinėlis“ Milkuškų 
k. 
 

savivaldybės 15/14* 

14* 
(iš dalies finan. VB 

lėšomis, pagal 
vykdomus 
projektus) 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
vaikų dienos centras „Šaltinėlis“ Prienų k. 

savivaldybės 
 

20/20* 
 

20 
(iš dalies finan. VB 

lėšomis, pagal 
vykdomus 
projektus) 

Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir 
turizmo centro Adutiškio vaikų dienos 
centras 

savivaldybės 
 

35/56* 

56* 
(iš dalies finan. VB 

lėšomis, pagal 
vykdomus 
projektus) 
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Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir 
turizmo centro Švenčionėlių vaikų dienos 
centras, Švenčionėliai 

savivaldybės 35/72* 

72* 
(iš dalies finan. VB 

lėšomis, pagal 
vykdomus 
projektus) 

 
Švenčionių Visų Šventųjų parapijos vaikų 
dienos centras ,,Liepsnelė“ 

 
religinė 

bendruomenė 

 
30/28* 

 
30 iš dalies 

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos vaikų 
dienos centras ,,Šypsenėlė“ 

religinė 
bendruomenė 

 
25/25* 

 
25 iš dalies 

Mokinių bendrijos „Viltis“ vaikų dienos 
centras 

NVO 25/25* 25 iš dalies 

6. 
Bendruomenin
ės įstaigos 

Bendruomeniniai šeimos namai savivaldybės 698* - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitos 
socialinių 
paslaugų 
įstaigos 

(pagalbos į 
namus 

tarnyba, 
socialinių 
paslaugų 

centras, NVO, 
jaunimo 

centrai ir kt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Paslaugų namuose tarnyba 

 
savivaldybės 

 
403* 

 

403* 
(asm. su sunkia 
negalia iš dalies 

finan. iš valstybės 
biudžeto spec. 

tikslinės dotacijos) 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Paramos šeimai ir krizių centras 

 
savivaldybės 

 
112*/ 
38* 

 
112* (šeimų) 
38 (asmenys) 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Globos centras 

savivaldybės 82* 

82* 
(iš dalies finan. 
projektinėmis 

lėšomis) 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Socialinės pagalbos namai 

savivaldybės 
 

10* 
 

 
10* 

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Švenčionių rajono filialas 

NVO 
123 

narių 

93* socialinės 
reabilitacijos 

paslaugų gavėjų 
(VB ir SB lėšos) 

Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija NVO 
263 

narių 

63* socialinės 
reabilitacijos 

paslaugų gavėjų 
(VB ir SB lėšos) 

 
222 pavėžėjimo 
spec. transportu 

paslaugų gavėjai (iš 
dalies fin. SB 

lėšomis) 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Viltis“ Švenčionių skyrius 

NVO 17* 

17* socialinės 
reabilitacijos 

paslaugų gavėjų 
(VB ir SB lėšos) 
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Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrija 

NVO 2* 

- 
(apsaugoto būsto 

neįgaliesiems 
paslaugos) 

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Caritas 
religinė 

bendruomenė 
886* 886* 

Dingusių žmonių šeimų paramos centras NVO 6* - 

Adutiškio bendruomenė ,,Saulėgrąža“ asociacija 50* 50* 

Švenčionių miesto kultūros centro atviroji 
jaunimo erdvė 

savivaldybės 90* 90* 

Pabradės miesto kultūros centro atviroji 
jaunimo erdvė 

savivaldybės 80* 80* 

Švenčionėlių miesto kultūros centro atviroji 
jaunimo erdvė 

savivaldybės 80* 80* 

Švenčionių miesto kultūros centro mobilaus 
darbo su jaunimu komanda 

savivaldybės 50* 50* 

Šaltiniai: Socialinis  paramos skyrius 
            
5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo 
savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis      
            

 Savivaldybės pavaldumo įstaigos, organizuojančios, teikiančios rajono gyventojams 
socialines paslaugas: Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras ir Švenčionių r. Kaltanėnų 
ugdymo ir turizmo centras.  

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Švenčionių rajono SPC)  struktūrą 
sudaro 10 padalinių, iš jų veiklą vykdo 9 padaliniai:  

 Šventos socialinės globos namai (toliau – Šventos SGN), įsikūrę Šventos kaime, 6 km 
atstumu nuo Švenčionių miesto. Veiklą vykdo nuo 1995 m. Socialinės globos įstaiga teikia ilgalaikės 
(trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliesiems rajono 
mastu. Įsteigta 29 vietos ilgalaikiai socialinei globai ir 1 vieta trumpalaikiai socialinei globai/ 
laikinam atokvėpiui. Vienu metu gali gyventi 30 gyventojų. Gyventojų poreikis apsigyventi šioje 
globos įstaigoje – didelis. 2021 m. laukiančiųjų eilėje buvo 5 asmenys. Vidutinis laukimo apsigyventi 
šiuose globos namuose laikas apie 8 mėn.   

 Paslaugų namuose tarnyba (toliau – PNT). Tarnyba teikia socialinės priežiūros (socialinių 
įgūdžių ugdymo ir palaikymo, pagalbos į namus paslaugas), dienos socialinės globos asmens 
namuose ir specialaus transporto paslaugas, aprūpina gyventojus specialiosiomis judėjimo techninės 
pagalbos priemonėmis rajono mastu.  PNT teikiamų socialinių paslaugų poreikis gyventojams 
užtikrinamas, laukusių eilėje asmenų, pageidavusių gauti socialinės priežiūros ar dienos socialinės 
globos paslaugas, nebuvo.              

 Dienos centras ,,Verdenė“ (toliau – DC ,,Verdenė“), patalpos randasi Švenčionių ir 
Švenčionėlių miestuose. Teikiamos bendrosios ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 
senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims, turintiems fizinę negalią. Paslaugomis daugiausiai 
naudojasi Švenčionių ir Švenčionėlių miesto ir artimiausių apylinkių gyventojai, kitiems dėl 
geografinio atstumo, centro teikiamos paslaugos sunkiai prieinamos. Pavėžėjimo į DC ,,Verdenė“ 
paslauga neteikiama.  

 Socialinės pagalbos namai. Įkurti Švenčionių mieste 2021 m., įgyvendinus Europos 
Sąjungos fondo lėšomis finansuojamą tarptautinį projektą „Socialinių namų įkūrimas, siekiant teikti 
geresnes socialines paslaugas ir gerinti apgyvendinimo kokybę pasienio regione“. Juose teikiamos 
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suaugusiems socialinę riziką patiriantiems asmenims bendrosios socialinės, priklausomybių 
konsultanto, psichologo, atvejo vadybos, ir apgyvendinimo paslaugos.  

 Savarankiško gyvenimo namai (toliau SGN) įkurti 2014 m., Švenčionėlių mieste. Šiuose 
namuose teikiamos neįgaliesiems apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslaugos (pagalba namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, 
planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo paslaugos. Vienu metu gali gyventi 10 asmenų. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo 
namuose poreikis pilnai patenkinamas, laukiančių eilėje nėra. Šis padalinys atsakingas ir už dušo 
paslaugų nepasiturintiems rajono gyventojams organizavimą. 

 Vaikų dienos centras ,,Šaltinėlis“ (toliau – VDC ,,Šaltinėlis) Švenčionių mieste (20 vietų) 
veiklą vykdo nuo 2002 m. Nuo 2019 m. įkurtas šio VDC filialas Pabradės mieste (20 vietų),  o 
įgyvendinus Europos sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą „Bendruomenių vaikų globos 
namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“, pagal priemonę Nr. 
08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, nuo 2020 m. įkurti 
VDC ,,Šaltinėlis“ filialai Milkuškų kaime (15 vietų) ir Prienų kaime (20 vietų).   

Vaikams teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos. VDC paslaugos prieinamos 
Švenčionių ir Pabradės miestų bei Milkuškų ir Prienų kaimų ir aplinkinių gyvenviečių vaikams. 
Pavėžėjimo paslaugos į VDC neteikiamos. 

 Bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau – BVGN) įsikūrę Pabradės mieste. BVGN 
įkurta 20 vietų. Likę be tėvų globos vaikų gyvena pagal šeimai artimos aplinkos modelį 
bendruomenėje, atskirose patalpose - viename 3-ųjų kambarių bute, bei 2-juose namuose, esančiuose 
Pabradės mieste. Globotiniai (rūpintiniai) lanko Pabradės miesto “Ryto” (lietuvių dėstoma kalba), 
„Žeimenos” (rusų, lenkų dėstomomis kalbomis) gimnazijas, specialybių mokosi Švenčionių 
profesinio rengimo centre, savo meninius gabumus lavina Pabradės meno mokykloje ir aktyviai 
dalyvaudami gimnazijų neformaliojo ugdymo veikloje (būreliai, minėjimai ir šventiniai renginiai, 
susitikimai, ekskursijos ir pan.). Būstuose, namų aplinkoje, vaikams kuriama jauki, šeimyninė 
aplinka, grįsta abipusiu vaiko ir darbuotojo pasitikėjimu, užtikrinama pareigas ir atsakomybę 
formuojanti aplinka, kurioje lavinami vaikų gebėjimai, stiprinama motyvacija patiems spręsti savo 
problemas, sudaromos sąlygos įgyti kiek įmanoma daugiau darbinių, namų ūkio, biudžeto tvarkymo, 
pirkimo ir kitų kasdieniniame gyvenime būtinų įgūdžių. 

 Paramos šeimai ir krizių centras (toliau – PŠKC) veiklą vykdo Švenčionėlių mieste. 
Tarnyba teikia bendrąsias ir psichosocialines paslaugas centro patalpose, socialinių įgūdžių ugdymo 
ir palaikymo paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms jų namuose. Nuo 2020-01-01 teikiama 
intensyvi krizių įveikimo pagalba vaikams ir jų tėvams ar vienam iš jų, ar kitiems vaikų teisėtiems 
atstovams, patekusiems į krizinę situaciją. Šios paslaugos teikimui įsteigta 10 vietų.  PŠKC socialinių 
paslaugų teikimas užtikrinamas visoms šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ar atsidūrusioms 
krizinėse situacijose rajono mastu. 

 Globos centras (toliau – GC) įsikūręs buvusiose Vaikų dienos centro patalpose. Darbuotojų 
darbo vietos  tinkamai įrengtos, darbuotojai aprūpinti kompiuterine įranga. GC dirba du socialiniai  
darbuotojai (atestuoti darbuotojai), kurie vykdo būsimų globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, 
įtėvių mokymus, teikia išvadas apie pasirengimą tapti įtėviais ar globėjais (rūpintojais), du socialiniai 
darbuotojai (globos koordinatoriai), socialinis darbuotojas, psichologas. GC vykdo globėjų 
(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių paiešką, organizuoja globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir 
įtėvių mokymus pagal Globos  (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos 
namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK), konsultuoja bei teikia pagalbą 
jau esamiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams bei jų šeimose 
augantiems vaikams. 2021 m. GC pasirašęs  tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį 
su 4 budinčiais globotojais dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo laikinai be tėvų globos 
likusiems vaikams. 

 Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras (toliau – Kaltanėnų ugdymo ir turizmo 
centras), yra Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl. Tai daugiafunkcinis centras su vaikų dienos centrų 
stovykline baze (plotas – 1780,28 m2). Centre įrengta sporto salė, kurioje yra visa reikalinga sporto 
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įranga (treniruokliai, biliardas, stalo tenisas, batutas  ir t.t.), įrengti du vaikų užimtumo kambariai, 
kuriuose sudarytos sąlygos vaikams žaisti stalo žaidimus, ugdyti kompiuterinius įgūdžius. Taip pat 
įrengtas savitarnos kambarys, kuriame teikiama socialinė pagalba šeimai (dušo, drabužių skalbimo 
paslaugos, yra virtuvėlė, valgykla). Patalpos pritaikytos neįgaliesiems. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo 
centro teritorijoje įrengta universali sporto aikštė bei vaikų žaidimo aikštelė. Laisvalaikiui organizuoti 
turi įsigiję dviračius, valtis, baidares.  

Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras socialines paslaugas pradėjo teikti nuo 2015 m. 
Įgyvendindamas 2014 -2016 m. projektą ,,Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono 
savivaldybėje“, finansuotą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 
,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ ir Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, įkūrė 
Adutiškio vaikų dienos centrą (toliau – Adutiškio VDC), kurio patalpos yra Švenčionių r. Adutiškio 
pagrindinės mokyklos patalpose, adresu Postavų g. 36, Adutiškio mstl. (patalpų plotas – 64,21 m2) 
bei Švenčionėlių vaikų dienos centrą (toliau – Švenčionėlių VDC), laikinai įsikūrusį Švenčionėlių 
meno mokyklos patalpose, esančiose adresu Kaltanėnų g. 7, Švenčionėlių m. Adutiškio VDC ir 
Švenčionėlių  VDC vaikams teikiamos socialinės priežiūros ir psichologo paslaugos. Įsigyti reikalingi 
baldai ir įranga. Siekiant užtikrinti VDC prieinamumą, teikiama pavėžėjimo į dienos centrus ir 
pasibaigus veikloms, pavėžėjimo į namus, paslauga. Tokiu būdu Adutiškio VDC turi galimybę 
lankyti ne tik Adutiškio miestelyje gyvenantys vaikai, bet ir vaikai iš aplinkinių kaimų (Svirkų, 
Kackonių, Jakelių, Lazdinių, Linkonių, Leonovkos, Svylionių), o Švenčionėlių VDC – ne tik 
Švenčionėlių m., bet ir aplinkiniuose kaimuose (Veikūnų, Pašaminės, Augustavo k.) gyvenantys 
vaikai. 2021 m. Švenčionėlių VDC buvo įkurtos 35 vietos, Adutiškio VDC – 35 vietos. 
             

  Bendruomeniniai šeimos namai įkurti 2017 m. spalio mėn., Savivaldybės administracijai 
pradėjus įgyvendinti projektą „Bendruomeniniai šeimos namai“, kuriam skiriamas finansavimas 
pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 
„Kompleksinės paslaugos šeimai“.  
           Bendruomeniniai šeimos namai įsikūrę VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose, 
adresu Strūnaičio g. 3, Švenčionys. Juose reikiamą kvalifikuotą socialinę ir psichologinę pagalbą gali 
gauti šeimos, auginančios vaikus, besilaukiančios kūdikio, šeimos ir vaikai, susiduriantys  su įvairaus 
pobūdžio socialinėmis ar psichologinėmis problemomis bei tėvai, kuriems būtina/ svarbu stiprinti 
tėvystės įgūdžius. Projektas įgyvendinamas su partneriais: Švenčionių rajono švietimo pagalbos 
tarnyba, VšĮ Veiklių mamų klubo Švenčionių skyriumi ir „Žiburio“ labdaros ir paramos fondu. 
           Šeimoms teikiamos paslaugos: konsultavimo ir informavimo kompleksinių paslaugų gavimo 
klausimais, taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugos šeimoms, siekiant taikaus ginčų, 
tarpusavio konfliktų sprendimo, vaikų priežiūros paslaugos vaikams nuo trejų metų iki septynerių 
metų amžiaus, kurios metus organizuojama įvairi veikla: žaidimai, sportiniai užsiėmimai, meninė 
veikla, šventės, ekskursijos ir kt., sociokultūrines paslaugas šeimoms (stovyklos, šventiniai ir 
atmintinų dienų renginiai, žygiai, viktorinos, sportinė veikla ir kt.), šeimos įgūdžių ugdymo paslaugos 
šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime, 
organizuojama šeimos klubų veikla, pavėžėjimo paslaugos projekto veiklose dalyvaujantiems 
asmenims ir šeimoms, kai nėra galimybių naudotis viešuoju transportu, psichosocialinės pagalbos, 
pozityvios tėvystės mokymai skirtingoms tėvų grupėms, siekiant užtikrinti skirtingus poreikius. Nuo 
2017 m. (projekto pradžios) suteiktos paslaugos 698 šeimoms. 
 

  Valstybės pavaldumo biudžetinės įstaigos: 
     Nijolės Genytės socialinės globos namai yra valstybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – 

užtikrinti socialinę globą neįgaliems vaikams ir jaunimui, kai jie yra likę be tėvų globos ar dėl 
susidariusių aplinkybių negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė 
specialistų priežiūra. 

Šių globos namų internetinėje svetainėje skelbiama, kad globos namuose apgyvendinami 
vaikai iki 18 metų, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas sunkus ar vidutinis 
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neįgalumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir suaugę 
asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, kuriems nustatytas 0–40 procentų 
darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Teikia 
laikino atokvėpio, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šalies mastu bei  
ambulatorines specializuotas asmens sveikatos paslaugas.   
           Globos namai randasi Pabradės miesto pakraštyje, adresu Klevų g. 27, Pabradės m. 
Globotiniams sudarytos geros gyvenimo ir ugdymosi sąlygos, jie gyvena šeimynų principu. Aprūpinti 
reikiamais baldais ir įranga. Juose teikiamos paslaugos: socialinės, psichologinės, ugdymo, 
kultūrinės, dvasinės, sporto, asmens sveikatos priežiūros, organizuojamos užimtumo bei saviraiškos 
paslaugos (mezgimo, siuvinėjimo užsiėmimai, staliaus darbai, keramikos darbai (molio), veikia 
plastikos ir vaidybos būrelis,  liaudies šokių būrelis (etnografinis), sporto, lengvosios atletikos ir 
aerobikos būreliai, sodininkystės–daržininkystės–gėlininkystės būreliai. Globos namų gyventojai 
lanko socialinių įgūdžių ugdymo ir lavinamąsias klases, integruotas į bendrojo lavinimo mokyklą. 

Nijolės Genytės socialinės globos namai dalyvauja Institucinės globos pertvarkos procese. 
Įgyvendinant įstaigos Pertvarkos planą, įsteigtos ir teikiamos 7 naujos paslaugos:  

 • grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia (4 vietos);  
 • ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos;  
 • grupinio gyvenimo namai vaikams su negalia (8 vietos); 
 • laikino atokvėpio paslauga šeimoms, auginančioms vaikus/ suaugusius asmenis su negalia;  
 • specializuota slauga ir globa asmenims su kompleksine negalia. 

           Švenčionių grupinio gyvenimo namuose vaikams sudarytos šeimai artimos gyvenimo sąlygos, 
ugdomas jų savarankiškumas įvairiose gyvenimo srityse. Šiose namuose gyvena vaikai iki 18 metų 
amžiaus.  Švenčionių grupinio gyvenimo namuose gyvenantys vaikai 2021 m. lankė Švenčionių Visų 
Šventųjų parapijos vaikų dienos centrą ,,Liepsnelė“. 
            Švenčionių rajono savivaldybėje Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Nijolės 
Genytės socialinės globos namais įgyvendina projektą „Vilniaus miesto bendruomeninių socialinių 
paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra proto ir (arba) psichikos negalią turintiems asmenims“ (projekto kodas 
Nr. 08.1.1-CPVA-427-16-0009), finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 
įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į 
infrastruktūrą“. Vienas iš projekte numatytų rezultatų, įkurti Švenčionių mieste 10 vietų grupinio 
gyvenimo namus, iš jų, 7 vietos bus  skirtos gyventi suaugusiems intelekto ir (ar) psichikos 
neįgaliesiems, šiuo metu gyvenantiems Nijolės Genytės socialinės globos namuose ir 3 vietos – 
neįgaliesiems, šiuo metu gyvenantiems bendruomenėje, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) 
socialinės globos GGN poreikis. 
 
           Strūnos socialinės globos namai yra valstybės pavaldumo socialinės globos įstaiga, kurios 
paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies 
savarankiškiems asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose 
apgyvendinami asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, kuriems 
dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis 
nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių 
specialiųjų poreikių lygis. Įsikūrę Strūnos kaime, teikiantys ilgalaikės socialinės globos paslaugas 
šalies mastu.   
 

 Rajono teritorijoje socialines paslaugas teikia šios nevyriausybinės organizacijos ir   
viešosios įstaigos: 

VšĮ Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrijos „Giedra“ Savarankiško gyvenimo    namai, 
teikiantys apgyvendinimo paslaugą Vilniaus miesto gyventojams, turintiems psichikos ar proto 
negalią. Esant laisvų vietų, į savarankiškus gyvenimo namus priimami ir asmenys iš kitų 
savivaldybių. Savarankiško gyvenimo namuose gyvena 2 rajono gyventojai.  
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VšĮ ,,Adutiškio senelių namai“.  2017 m. gruodžio mėnesį duris atvėrė nauji, šiuolaikiški, 
gražūs ir jaukūs Adutiškio senelių namai. Reabilitacijos ir slaugos centre - senelių namuose, 2000 kv. 
m. pastate, numatyta 70 vietų. Pastatas renovuotas ir tikslingai pritaikytas slaugos ir globos 
paslaugoms teikti. Centre teikiamos individualios socialinės globos paslaugos, atitinkančios 
gyventojų savarankiškumo lygį, užtikrinančios socialinius poreikius. Patalpos aprūpintos 
būtiniausiais baldais ir įranga, gyventojams užtikrinama saugi, patogi, jauki, privatumą garantuojanti 
įstaigos aplinka bei gyvenamasis būstas. Gyvenamieji kambariai ir bendros įstaigos patalpos 
pritaikytos neįgaliesiems. Gausu erdvių užimtumui, maloniai laiką leisti galima svečių, poilsio 
kambariuose, sporto salėje, bibliotekoje, įrengta koplytėlė ir kt. būtinos patalpos. Senelių namuose 
gyvena 1 rajono gyventojas.  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono filialas, vienija 123 nariai, būstinė 
įsikūrusi Švenčionių mieste, sąlygos geros, teikia regėjimo negalią turintiems asmenims 
(organizacijos nariams ar organizacijos įskaitoje esantiems asmenims) socialinės reabilitacijos 
paslaugas, aprūpina regos kompensacinėmis priemonėmis rajono gyventojus; 

Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija, vienija 263 narius, būstinė įsikūrusi Švenčionių mieste, 
nuomojamose patalpose. 2021 m. teikė fizinę negalią turintiems asmenims (draugijos nariams) 
socialinės reabilitacijos paslaugas rajono mastu. Nuo 2018 metų pradžios draugija teikia transporto 
paslaugas (pavėžėjimas į medicinos įstaigas, bankus, komunalines paslaugas teikiančias įstaigas ir 
kt.);  

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Švenčionių skyrius, veiklą 
vykdo Švenčionių mieste, nuomojamose patalpose. Teikia socialinės reabilitacijos paslaugas 
neįgaliems sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimos nariams rajono mastu. 2021 m. savivaldybės 
administracijai įgyvendinus ES lėšomis finansuojamą projektą „Užimtumo paslaugų asmenims su 
proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“, pagal priemonę 08.1.1-
CPVA-V-427-16 ,,Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, suremontuotos 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Švenčionių skyriui priklausančios 
patalpos, kuriose įkurtas intelekto ir/ar psichikos negalią turintiems asmenims skirtas dienos 
užimtumo centras/socialinės dirbtuvės. Bendra projekto vertė 29 278,00 Eur.  

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Švenčionių bendrija, veiklą vykdo Švenčionių mieste. 
Organizuoja pensinio amžiaus asmenims (organizacijos nariams) laisvalaikio užimtumo ir kultūrinę 
veiklą. 

Švenčionių Visų šventųjų parapija, kuriai nuosavybės teisėmis priklauso parapijos namai 
352,76 kv. m. ploto, esantys Švenčionių mieste. Juose veiklą vykdo parapijos Caritas ir vaikų dienos 
centras ,,Liepsnelė“ (30 vietų). Teikia dienos užimtumo ir intensyvios pagalbos vaikui paslaugas, 
integracines paslaugas vaikams ir jų tėvams, dalyvauja maisto banko akcijose, teikia skalbimo, dušo 
paslaugas, materialinę pagalbą drabužiais ir maisto produktais nepasiturintiems asmenims,  
maitinimo paslaugą benamiams ir grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, lanko vienišus  asmenis ir ligonius. 

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos vaikų dienos centras ,,Šypsenėlė“ įsikūręs Švenčionėlių 
mieste, 79,17 m2 ploto name. Šiose patalpose yra 30,06 kv. m., salė, skirta veiklai su vaikais, 
sanitarinės patalpos. Įkurtos 25 vietos. Dienos centras organizuoja socialinę riziką patiriančių šeimų 
vaikams pagalbą pamokų ruošoje, vasaros stovyklas, teikia socialinių įgūdžių ugdymo, buitinių 
įgūdžių lavinimo paslaugas, jų tėvams informavimo ir konsultavimo paslaugas, materialinę pagalbą.  
Dienos centre sukaupta ugdymo priemonių, sporto inventorius, metodinė medžiaga.  
           Mokinių bendrija ,,Viltis“ teikia Cirkliškio VDC vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. 
VDC veikia nuo 2015 m., Švenčionių profesinio rengimo centro patalpose, adresu Liepų al. 2, 
Cirkliškio k., Švenčionių sen. Centrą lanko 7 - 18 metų vaikai, gyvenantys Švenčionyse, 
Švenčionėliuose, Cirkliškio, Strūnaičio, Vidutinės ir kt. kaimuose. Cirkliškio vaikų dienos centre 
dirba 2 socialiniai darbuotojai, 4 savanoriai, perkamos psichologo paslaugos. Juose įkurtos 25 vietos. 

VšĮ Veiklių mamų klubo grupė Švenčionyse organizuoja šeimoms laisvalaikio užsiėmimus, 
mamų susibūrimus, siekiant bendrauti, dalintis žiniomis, informacija, pristatinėti savo veiklas, vykdo 
paramos šeimoms akcijas. Dalyvaudami kaip partneriai bendrame su Savivaldybės administracija 
projekte, finansuojamame Europos Sąjungos fondų lėšomis, nuo 2017 m. spalio mėn. 
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Bendruomeniniuose šeimos namuose teikia  vaikų  priežiūros, sociokultūrines paslaugas šeimoms, 
organizuoja šeimų klubų veiklą. 

 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija nuo 2020 m. teikia rajono 
gyventojams apsaugoto būsto paslaugą (tai asmens apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų 
aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, 
palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius) intelekto ir (ar) psichikos 
negalią turintiems asmenims. 2021 m. apsaugoto būsto paslauga suteikta 2 asmenims. Paslaugos 
gavėjai apgyvendinti bute Švenčionėlių mieste, iš projektinių lėšų buvo aprūpinti trūkstamais baldais, 
buities įranga, apmokėta būsto nuoma, internetas, būsto išlaikymo mokesčiai. 

 VšĮ ,,Ugdančių patirčių namai“ įsteigti ir pradėjo savo veiklą nuo 2021 m. kovo mėn. 
Pagrindinė veikla: neformalus ir socialinių įgūdžių ugdymas, socialinių paslaugų teikimas įvairioms 
socialinę riziką patiriančių asmenų grupėms, pažeidžiamų socialinių grupių integracija į švietimo 
sistemą  ar darbo rinką. 2021 m. organizavo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 
mokymus, kuriuose dalyvavo 120 asmenų, organizavo dienos stovyklas, kuriose dalyvavo 30 
asmenų, suteikė 24 asmenims individualias ir grupines karjeros konsultacijas ir kt. 

Dingusių žmonių šeimų paramos centras įgyvendindamas Europos sąjungos fondų lėšomis 
finansuojamą projektą ,,Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką skatinimas 
Vilniaus apskrityje“. Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas socialinę atskirtį 
patiriančioms šeimoms ir (ar) asmenims, atsidūrusioms krizinėse situacijose, siekiant įgalinti šeimas 
įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove. Įgyvendinant 
projektą buvo teikiamos socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms ir (ar) asmenims socialinių ir darbo 
įgūdžių ugdymo bei karjeros konsultanto paslaugas. 2021 m. paslaugos suteiktos 6 asmenims.   

 
           Rajone įsikūrusios 37 bendruomenės, organizuojančios tos kaimo ar miesto bendruomenės 
teritorijos gyventojams kultūrinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą, teikiančios savitarpio pagalbą. 
Siekiant patenkinti gyventojų įvairesnių paslaugų poreikį ir taip sumažinti socialinę atskirtį, 
Adutiškio, Milkuškų, Vidutinės, Magūnų kaimo bendruomenėse įkurti daugiafunkciniai centrai, 
kuriuose įrengtos patalpos bendruomenės veiklai, pobūviams, sportui, įrengtos bibliotekos, kaimo 
klubai, medicinos punktai, šarvojimo salės. Reškutėnų kaime veikia tradicinių amatų centras.  

 
 Savivaldybės teritorijoje veikia jaunimo organizacijos: Švenčionių profesinio rengimo 

centro moksleivių bendrija „Viltis“ (Cirkliškio sen.); Lietuvos Respublikos Šaulių sąjungos Vilniaus 
apskrities Karaliaus Mindaugo 10 rinktinės Švenčionių rajono 13 kuopa (Švenčionių m.); Rytų 
Lietuvos krašto jaunimo centras „Arka“ (Švenčionėlių m.); Jaunimo organizacijos DARBAS 
Švenčionių skyrius (Švenčionių m.). Šios organizacijos vienija apie 500 jaunų žmonių. 
            Siekiant padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus 
plėtojamas darbas su jaunimu. Švenčionių rajone 2021 m. veikė 3 atvirosios jaunimo erdvės, 
įsikūrusios Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestuose veikiančiuose kultūros centruose. Juose 
organizuojamas atviras ir mobilus darbas su jaunimu. 2021 m. šiuose kultūros centruose paslaugas 
gavo 300 jaunuolių. 
 
           Socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra (įgyvendinami projektai/programos) 
           Suaugę socialinę riziką patiriantys asmenys 

  Siekiant didinti socialinių paslaugų prieinamumą, kompleksiškai spręsti suaugusiems 
socialinę riziką patiriantiems asmenims kylančias problemas ir suteikti jiems reikiamą pagalbą, 
Švenčionių rajono SPC 2021 m. įgyvendino projektą ENI-LLB-2-301 „Building Social House for 
better social services, livelihood in cross ENI-LLB-2-border region“, pagal 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 18 mėn. Projektas finansuojamas ES 
fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis 10 proc. Bendras projekto biudžetas - 164 178,14 Eur, LT 
bendras biudžetas – 114 479,79 Eur, BY bendras biudžetas – 49 698,35 Eur, iš jų, savivaldybės 
biudžeto lėšos - 16417,82 Eur, iš jų, LT – 11447,98 Eur, BY – 4969,84 Eur. Projekto įgyvendinimo 
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rezultate įkurti Socialinės pagalbos namai, kuriuose  teikiama socialinę riziką patiriantiems 
suaugusiems asmenims (piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotikais ar toksinėmis medžiagomis, 
benamiams, asmenims, išėjusiems iš įkalinimo įstaigos, smurtautojams) apgyvendinimo paslaugos, 
atvejo vadybos, psichologo, priklausomybių konsultanto, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymo 
paslaugos.  

 2021 m. Respublikinis priklausomybės ligų centras su savivaldybės administracija kaip 
partnere Švenčionių r. sav. įgyvendino projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų 
kokybės ir prieinamumo gerinimas“ pagal Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 priemonę „Priklausomybės ligų 
profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Įgyvendinant projektą 
2020 m. savivaldybės administracijoje įsteigta Integruotos sistemos koordinatoriaus pareigybė, 
parengtas tvarkos aprašo projektas apibrėžiantis tarpinstitucinį bendradarbiavimą organizuojant ir  
teikiant pagalbą priklausomybe sergantiems asmenims. Bendras projekto biudžetas - 21675,81 Eur (24 
mėn.). 

 2021 m. Švenčionių r. SPC įgyvendino ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą 
projektą „Kartu“ siekiant didinti smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų integraciją, kuriant, 
vystant ir teikiant naują paslaugų paketą Švenčionių mieste. Projekto įgyvendinimo metu buvo 
teikiamos teisinės konsultacijos (36 val. per metus), psichologo konsultacijos (72 val. per metus), 
priklausomybių ligų konsultanto konsultacijos (150 val. per metus), 2 seminarai (iš viso 16 val.), 
organizuoti kūrybiniai užsiėmimai (96 val. per metus), sportiniai užsiėmimai sporto klube (48 val. 
per metus), išvykos ir ekskursijos. Konsultacijoms ir kūrybiniams užsiėmimams buvo įrengta patalpa, 
nupirkti baldai (2 stalai, 10 kėdžių, 1 lentyna priemonėms susidėti, pakaba), įranga konsultacijoms 
(projektorius, ekranas su stovu, nešiojamas kompiuteris, antivirusinė programa). Projekto veiklas 
padėjo vykdyti 2 savanoriai, kurie konsultavo projekto dalyvius priklausomybės tema, lydėjo išvykų 
metu, atliko organizacinį darbą. Projekte dalyvavo 18–59 metų amžiaus 10 asmenų, nukentėjusių nuo 
įvairų smurto artimoje aplinkoje apraiškų. Projektas buvo vykdomas kartu su partneriu – Švenčionių 
miesto vietos veiklos grupe. Projekto įgyvendinimui buvo skirta iš viso 20672,58 Eur (14336,17 Eur 
ES fondų lėšos  ir 4125,52 Eur savivaldybės biudžeto lėšos). 
 

Vaikai ir šeimos   
 2021 m. savivaldybės administracija kartu su partneriu Švenčionių rajono SPC ir 

įgyvendino ES lėšomis finansuojamą projektą „Bendruomenių vaikų globos namų ir vaikų dienos 
centrų tinklo plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“, pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 
„Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Bendra projekto vertė 198 756,00 Eur. 
Projektu numatoma pastatyti vieną 8 vietų BVGN pastatą Švenčionėlių mieste į kurį bus perkelti šiuo 
metu vaikų globos namuose gyvenantys vaikai.  
           Taip pat, šio projekto dėka 2020 m. buvo išplėtota Adutiškio vaikų dienos centro 
infrastruktūra, Milkuškų ir Prienų kaimuose, bendruomenių daugiafunkciniuose centruose įkurti  
Vaikų dienos centrai. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos VDC tapo prieinamos didesnei 
daliai vaikų, gyvenančių Adutiškio, Švenčionių bei Magūnų seniūnijose. Iš viso savivaldybės 
teritorijoje veikia 9 VDC, kurie geografiškai apima 6 seniūnijas. Daugiausiai vaikų dienos centrų yra 
Švenčionių seniūnijoje (Švenčionių mieste - 2, Milkuškų k. – 1), Švenčionėlių seniūnijoje – 2, 
Adutiškio, Cirkliškio, Magūnų ir Pabradės – po 1 VDC. 2020 m. visų savivaldybės teritorijoje 
veikiančių VDC teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos yra akredituotos. 
            2021 m. pabaigoje VDC lankė 265 vaikai, t.y. tik 11,4 proc. nuo bendro savivaldybėje 
gyvenančių 6-17 m. amžiaus vaikų skaičiaus (2331).  

 Siekiant padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti 
paslaugas šeimai, Švenčionių r. sav. įgyvendinamas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo teritorijoje projektas „Vaikų gerovės 
ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo 
plėtra“, pagal priemonę 08.4.1-ESFA-V-405,,Institucinės globos pertvarka“, vykdytos projekto 
veiklų koordinavimo funkcijos. Savivaldybė kaip partnerė šį projektą įgyvendina kartu su Valstybės 
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei 
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Švenčionėlių socialinių paslaugų centru nuo 2019 m. Projekto įgyvendinimo eigoje, Globos centras 
aprūpintas baldais ir reikalinga įranga, įsteigtos socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) bei 
psichologo pareigybės. 2021 m. Globos centras suteikė pagalbos globėjams (rūpintojams), 
budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslaugas 76 
vaikams ir 48 globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams. Iš viso per 
metus suteiktos 3620 paslaugos. Projekto vykdymo trukmė pratęsta iki 2022 m. gruodžio 31 d.  

        
      Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys 

 Nuo 2016 m. Švenčionių r. sav. įgyvendinamas projektas „Integralios pagalbos į namus 
plėtra Švenčionių rajone“, pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0020 ,,Integrali pagalba į 
namus“. Projektą vykdo Švenčionių rajono SPC. 2021 m. integralios pagalbos į namus paslaugos 
suteiktos 15 asmenų su sunkia negalia. Integralios pagalbos paslaugas į namus teikė 3 slaugytojai, 12 
slaugytojo padėjėjų.  Projektas finansuojamas ES lėšomis. Bendra projekto vertė 340 860,00 Eur.  

 Dienos socialinės priežiūros centrai suaugusiems asmenims įsikūrę tik Švenčionių ir 
Švenčionėlių miestuose, Pabradės, kurioje gyventojų skaičius, palyginus su kitais Švenčionių r. sav. 
miestais, yra didžiausias, gyventojams šios paslaugos yra neprieinamos. Siekdama išplėtoti dienos 
socialinės priežiūros bei dienos socialinės globos paslaugas Pabradės zonoje, savivaldybės 
administracija įgyvendina projektą ,,Dienos centras suaugusiems asmenims su negalia Pabradės 
mieste”, pagal 08.1.1-CPVA-R-407 priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 
Įgyvendinant projektą, 2021 m. tęsiami rangos darbai, siekiant pastatyti Pabradės mieste pastatą, 
skirtą žmonių su negalia dienos užimtumui bei dienos socialinės globos/ trumpalaikės ir atokvėpio 
paslaugų teikimui. Projektas finansuojamas  ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto 
vertė 905 980,11 Eur. Projekto pabaiga iki 2022-07-30. Projektu numatoma pastatyti Pabradės mieste 
pastatą, skirtą žmonių su negalia dienos užimtumui bei dienos socialinės globos/ trumpalaikės ir 
atokvėpio paslaugų teikimui.  

 Plėtodama kompleksines paslaugas neįgaliesiems, savivaldybės administracija 
įgyvendindama  projektą ,,Bendruomeniniai šeimos namai“, pagal 08.4.1-ESFA-V-416 priemonę 
,,Kompleksinės paslaugos šeimai", kartu su projekto partneriu Švenčionių rajono SPC nuo 2020 m. 
pradėjo teikti 16 m. amžiaus ir vyresniems darbingo amžiaus neįgaliems asmenims asmeninio 
asistento paslaugą, kuri skirta padėti įgalinti neįgalaus asmens savarankiškumą ir užtikrinanti 
svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas. Įgyvendinant 2021 m. projektą, asmeninio asistento 
paslaugos buvo suteiktos 8 neįgaliesiems. Bendra projekto vertė 56122,70 Eur.  

 Siekiant padidinti senyvo amžiaus ir negalią turinčių asmenų socialinę integraciją į 
Švenčionių m. bendruomenę, praplečiant jiems teikiamų sociokultūrinių paslaugų, Švenčionių r. SPC 
2021 m. spalio mėn. vykdė  Europos Sąjungos bei Švenčionių r. sav. lėšomis finansuojamą projektą 
„Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ , pagal priemonę Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 
,,Spartesnės vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projekto įgyvendinimo metu  pagyvenusiems ir 
neįgaliems žmonėms buvo organizuojama edukacinė, pažintinė, kultūrinė ir sveikatingumo veikla. 
Projektas prisidės prie teikiamų dienos centre sociokultūrinių paslaugų pagyvenusiems ir neįgaliems 
žmonėms kokybės gerinimo, efektyvaus, produktyvaus ir turiningo gyvenimo skatinimo ir šių 
asmenų socialinės atskirties mažinimo. Projekto partneris – Švenčionių rajono vietos veiklos grupė 
„Švenčionių partnerystė“. Projekto biudžetas – 20672,58 Eur. Iš jų, Europos Sąjungos lėšos – 
14336,17 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 6336,41 Eur. 

 Pavėžėjimo paslaugų užtikrinimui, savivaldybės administracija 2021 m. organizavo 
pavėžėjimo paslaugos viešųjų pirkimų konkursą. Sudaryta paslaugų teikimo sutartis su Švenčionių 
rajono neįgaliųjų draugija dėl transporto paslaugos teikimo Švenčionių rajono gyventojams, kurie dėl 
negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali 
naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Pavėžėjimo paslauga per 2021 m. pasinaudojo 222 
asmenys. Per 2021 m. panaudota – 8333,73 eurai. 

 Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą apie Švenčionių rajono SPC socialines 
paslaugas Švenčionių mieste bei efektyvinti informacijos sklaidą, Švenčionių rajono SPC 2021 m. 
įgyvendino projektą „Išgirsk ir sužinok“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0454, finansuojamą Europos 
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Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projektui vykdyti pasitelkti 2 savanoriai, kurie tiesiogiai 
dalyvavo projekto veiklų vykdyme. Partneris: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 
„Viltis“ Švenčionių skyrius. Projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys Švenčionių miesto 
gyventojai. 
 
      Apžvelgus esamą socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymą ir socialinių paslaugų 
teikimo pakankamumo Savivaldybėje lygį, darytina išvada, kad Savivaldybėje esama socialinių 
paslaugų infrastruktūra nepakankama ir netolygiai išvystyta, ypač trūksta socialinės priežiūros 
paslaugų intelekto ir (ar) proto negalią turintiems suaugusiems neįgaliesiems ir neįgalius vaikus 
auginančioms šeimoms. 
            2022 m. pradžioje buvo atlikta intelekto ir (ar) proto negalią turinčių asmenų ir jų šeimų 
apklausa, siekiant  įvertinti namuose su savo artimaisiais gyvenančių, proto ir (ar) psichikos negalią 
turinčių asmenų, dienos užimtumo, laikino atokvėpio ir apgyvendinimo paslaugų poreikį. Buvo 
apklausta 80 respondentų.  
 
22. lentelė. Intelekto ir (ar) proto negalią turinčių asmenų dienos užimtumo, laikino atokvėpio 
ir apgyvendinimo paslaugų poreikis pagal seniūnijas. 

Nr. Seniūnija Apgyvendinimo paslaugų 
poreikis 

Dienos užimtumo 
poreikis 

Laikino atokvėpio 
paslaugos poreikis 

1. Adutiškio 1 3 1 
12. Cirkliškio 1 - 1 
3. Kaltanėnų - 2 2 
4. Labanoro - - - 
5. Magūnų - 1 3 
6. Pabradės 6 7 6 
7. Sarių 2 - 2 
8. Strūnaičio 1 - 1 
9. Svirkų - - 3 
10. Švenčionėlių 6 18 12 
11. Švenčionių 5 12 8 
  211 43 392 

Pastaba:  
1 Iš bendro apgyvendinimo paslaugas norinčių gauti asmenų skaičiaus, 5 paslaugomis pasinaudotų šiuo metu, 16 asmenų, 
jas norėtų gauti kai prireiks ateityje. 
2 Laikino atokvėpio paslauga pasinaudotų, jei prireiktų. 
 

Iš 22 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad labiausiai intelekto ir (ar) proto negalią turintiems 
asmenims trūksta dienos užimtumo paslaugų Švenčionėlių, Švenčionių ir Pabradės miestuose. 
Didžioji dauguma apklaustų asmenų apgyvendinimo ir laikino atokvėpio paslaugomis pasinaudotų 
ateityje, jei prireiktų. 
            Asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią savivaldybėje visiškai 
neorganizuojamos ir neteikiamos šios socialinės paslaugos: 

-  dienos socialinės globos institucijoje, kadangi savivaldybėje nėra sukurtos infrastruktūros, 
nepakankamas socialinių paslaugų finansavimas. Atsiradus poreikiui paslauga buvo skirta 
Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centre, tačiau dėl didelio atstumo paslauga pasinaudojo tik 
vienas rajono asmuo su negalia; 

- dienos socialinės globos, laikino atokvėpio (asmens namuose) ne darbo dienomis ir laiku; 
- trumpalaikės socialinės globos (institucijoje  5 d. per savaitę) –  savivaldybė neturi savo 

pavaldumo socialinės globos įstaigos, kuri teiktų intelekto ir (ar) psichikos neįgaliesiems šios rūšies 
socialinės globos paslaugas, o kitos savivaldybės teritorijoje veikiančios socialinės globos įstaigos 
šios paslaugos neteikia; 

- ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos grupiniuose gyvenimo namuose – savivaldybė 
neturi įsteigusi savo pavaldumo GGN, o veikiantys Nijolės Genytės socialinės globos namų GGN 
negali patenkinti esamo poreikio. 
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           Kitos, Socialinių paslaugų kataloge nurodytos, socialinės paslaugos intelekto ir (ar) psichikos 
negalią turintiems asmenims savivaldybėje yra organizuojamos, tačiau jų teikimo mastas yra 
nedidelis arba paslaugomis tikslinės grupės asmenys (šeimos) nesinaudoja. Tą įtakoja socialinių 
paslaugų, tokių kaip: socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo dienos užimtumo 
centruose/ socialinėse dirbtuvėse, dienos socialinės globos institucijoje, apsaugoto būsto,  
prieinamumo neužtikrinimas dėl neišplėtotos infrastruktūros.  

Nedidelį dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų skaičių lemia dėl 
specialistų ir finansavimo stokos neužtikrintas paslaugų kompleksiškumas, nepritaikytas pagal 
individualius paslaugų gavėjų poreikius paslaugų teikimo laikas (neteikiamos paslaugos savaitgaliais, 
švenčių dienomis). 

Dauguma neįgaliuosius prižiūrinčių asmenų nurodo, kad laikino atokvėpio paslauga (asmens 
namuose, dienos, trumpalaikė socialinė globa institucijoje) aktuali, tačiau šiuo metu nereikalinga, ja 
norėtų pasinaudoti prireikus ateityje. 
           Nepakankamai tenkinamas ir senyvo amžiaus asmenų institucinės socialinės globos paslaugų 
poreikis, gyventojai laukia eilėje apsigyventi Šventos socialinės globos namuose.  
           Neteikiamos apsaugoto būsto paslaugos išeinantiems iš globos įstaigų jaunuoliams. 
            
23 lentelė. Švenčionių rajono teritorijoje veikiančių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros 
būklė: 

Įstaigos pavadinimas Pastato / 
patalpų 
būklė 

Pastato / 
patalpų 

renovacijos 
metai 

Pastabos 

Savivaldybės BĮ: 
Švenčionių rajono SPC  
Šventos socialinės globos namai,  
Šventos k., Švenčionių sen. 

gera 
 

2015 m. GN 10 vienviečių ir 10 dviviečių kambarių, 
miegamuosiuose kambariuose vienai vietai 
skiriama ne mažiau kaip 5 kv. m ploto, prie 
kiekvieno gyvenamojo kambario yra atskiros 
asmens higienos patalpos, kiekviename 
kambaryje įrengta darbuotojo iškvietimo 
sistema, yra keltuvas. GN pastatas randasi 
3,4229 ha  ploto žemės sklype. Teritorija 
sutvarkyta. Patalpos ir aplinka pritaikyta 
neįgaliųjų poreikiams. 
Trūkumai: 
- reikalinga didesnė patalpa globos namų 
gyventojų kineziterapijai/ergoterapijai,šiuo 
metu GN kineziterapijai skirtų patalpų plotas 
8,5 kv. m., kurioje telpa tik kušetė masažui 
atlikti ir dar keletą spintelių kineziterapijos 
priemonėms susidėti, plotas nepakankamas 
judesių lavinimui, mankštai, kitos tinkamos 
patalpos šiai veiklai nėra; 
- trūksta lauko treniruoklių; 
- įkurtų 30 vietų nepakanka poreikiui užtikrinti, 
2021 m. laukiančių eilėje buvo 3, metų 
pabaigoje – 3; 
- trūksta vietų atokvėpio paslaugoms teikti.  

Švenčionių rajono SPC 
Bendruomeniniai vaikų globos 
namai, Pabradė 

gera - Nuomojami  būstai, kiekviename name įkurta 
po 8 vietas, bute – 4 vietos, miegamuosiuose 
kambariuose vienai vietai skiriama ne 
mažiau kaip 6 kv. m. Yra visa reikiama įranga,   
baldai. Tačiau įstaigos duomenimis, yra 
trūkumas šių baldų: 3 drabužių spintų, 2 sofų, 
spintos dokumentams. Aplink namus teritorija 
sutvarkyta. 
Patalpos atitinka teisės aktuose vaikų globai 
keliamiems reikalavimams. 
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Švenčionių rajono SPC Vaikų 
globos namai, Švenčionėliai 

- - 2020 m. pabaigoje gyveno 8 vaikai, kadangi 
teisės aktais nustatyta tvarka nuo 2021-01-01 
vaikų globos namuose negali būti steigiama 
globa ir teikiamos socialinės globos paslaugos, 
įgyvendinant projektą, 2021 m. bus pastatytas 
8 vietų BVGN į kuriuos numatoma perkelti 
VGN gyvenančius vaikus. Iškėlus vaikus ši 
įstaiga kaip padalinys toliau veiklos nevykdys. 

Švenčionių rajono SPC Dienos 
centras “Verdenė” Švenčionių m. 
(teikiantis bendrąsias ir socialinės 
priežiūros paslaugas suaugusiems 
neįgaliems ir senyvo amžiaus 
asmenims). 

patenkinama 2002 m. DC įkurtas pastate, kuriame veiklą vykdo keli 
centro padaliniai. DC veiklai vykdyti skirta 1 
patalpa, yra virtuvėlė, soc. darbuotojo 
kabinetas, su kitais padaliniai bendro 
naudojimo san. mazgai. Vienu metu DC 
veikloje gali dalyvauti 10 asmenų.  
Reikalingas vidaus patalpų remontas. 

Švenčionių rajono SPC Dienos 
centras “Verdenė” Švenčionėlių m. 
(teikiantis bendrąsias ir socialinės 
priežiūros paslaugas suaugusiems 
neįgaliems ir senyvo amžiaus 
asmenims). 

gera 2014 m. DC įkurtas atskirame pastate, patalpos erdvios, 
jaukios, pritaikytos neįgalių asmenų 
poreikiams. DC yra 3 patalpos užimtumo ir 
laisvalaikio veiklai organizuoti, virtuvėlė, 
patalpa soc. darbuotojo darbo vietai, san. 
mazgai.  

Švenčionių rajono SPC Paramos 
šeimai ir krizių centras, 
Švenčionėliai 

patenkinama 2014 m. PŠKC įkurtas buvusiame dideliame, buvusių 
vaikų globos namų pastate, yra reikiami baldai 
ir įranga, tačiau reikalingas vidaus patalpų 
remontas. 

Švenčionių rajono SPC Globos 
centras, Švenčionėliai 

gera 2014 m. Darbuotojų darbo vietos įkurtos buvusio vaikų 
globos namų pastato patalpose, kuriame įsikūrę 
ir veiklą vykdo centro administracija, kiti 
centro padaliniai. Darbuotojams sudarytos 
geros darbo sąlygos. patalpose  Globos centras 
turi atskirą įėjimą. 

Švenčionių rajono SPC Paslaugų 
namuose tarnyba, 
Švenčionėliai   

gera - Soc. darbuotojų darbo vietos įrengtos 
Švenčionių rajono SPC priklausančiuose 
pastatuose Švenčionių ir Švenčionėlių m. 
Darbuotojams sudarytos geros darbo sąlygos. 

Švenčionių rajono SPC 
Savarankiško gyvenimo namai, 
Švenčionėliai 

gera 2014 m. 

SGN įkurti buvusiame dideliame, buvusių 
vaikų globos namų pastate, patalpos 
išsidėsčiusios per 2 namo aukštus, yra keltuvas 
(liftas), įkurta 10 vietų, kiekviename aukšte 
įrengta po 5 gyvenamuosius kambarius, 
virtuvėlę, laisvalaikio praleidimui skirtą 
patalpą, prie kiekvieno gyvenamojo kambario 
įrengtos san. patalpos. Yra visa reikiama įranga 
ir baldai. 

Švenčionių rajono SPC Švenčionių 
Vaikų dienos centras ,,Šaltinėlis“ 
Švenčionyse 

patenkinama - VDC DC įkurtas pastate, kuriame veiklą vykdo 
keli kiti centro padaliniai. VDC įrengtos 2 
patalpos veiklai, virtuvėlė, tačiau trūksta 
didesnės patalpos sportinei veiklai, teritorija 
nepritaikyta vaikų užimtumui ir laisvalaikiui. 
Įkurta 20 vietų, vienu metu gali dalyvauti 20 
vaikų. Reikalingas vidaus patalpų remontas. 

Švenčionių rajono SPC Vaikų 
dienos centras ,,Šaltinėlis“ 
Pabradėje 

gera 2019 m. Pabradės mieste VDC „Šaltinėlis“  veikla 
vykdoma Pabradės kultūros centro pastato 2 
aukšte. Patalpa renovuota, tačiau nedidelė. 
Įkurta 20 vietų, vienu metu gali dalyvauti 10 
vaikų. VDC lankantys vaikai gali naudotis 
bendromis KC patalpomis: virtuvėle, 
biblioteka ir kt. patalpomis. VDC patalpos 
pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. 

Švenčionių rajono SPC Vaikų 
dienos centras ,,Šaltinėlis“ Prienų 
kaime, Pabradės sen. 

gera 2020 m. Prienų kaime VDC „Šaltinėlis“ taip pat įsikūręs 
dviejų aukštų kaimo bendruomenei 
priklausančiose patalpose. Patalpos erdvios, 
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renovuotos, antrame aukšte yra didelė patalpa, 
kurioje vaikai gali sportuoti ar užsiimti kita 
sociokultūrine veikla. Visos VDC patalpos 
pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Įkurta 15 
vietų, vienu metu gali dalyvauti 10 vaikų. 

Švenčionių rajono SPC Vaikų 
dienos centras ,,Šaltinėlis“ 
Milkuškų k., Švenčionių sen. 

gera 2020 Milkuškų kaime VDC „Šaltinėlis“ veikla 
vykdoma Milkuškų kaimo Bendruomenės 
namuose, veiklos vykdymui skirta 1 nedidelė 
patalpa, tačiau vaikai gali naudotis ir kitomis 
bendruomenei priklausančiomis patalpomis: 
virtuvėle, didele laisvalaikiui ir užimtumui 
organizuoti skirta patalpa, bibliotekos 
patalpomis. Bendruomenės pastato teritorijoje 
įrengta vaikams žaidimų aikštelė, lauko 
treniruokliai. VDC patalpos pritaikytos 
neįgaliųjų poreikiams. Įkurta 10 vietų, vienu 
metu gali dalyvauti 5 vaikų. 

Švenčionių rajono SPC Socialinės 
pagalbos namai, Švenčionys 

gera 2021 m. Įkurtas sename, kultūros paveldo objektams 
priskiriamame pastate. Soc. darbuotojo darbo 
kabinetas įkurtas šio pastato 2 aukšte. 
Suremontavus patalpas 2 šio pastato aukšte, 
bus įkurta 10 gyvenamųjų kambarių, atnaujinta 
virtuvė ir san. patalpos. 

Švenčionių rajono SPC Pabradės 
dienos centras žmonėms su negalia 

vykdoma 
naujo pastato 

statyba 

- Šiuo metu veiklos nevykdantis Švenčionių r. 
SPC padalinys 

Švenčionių rajono Kaltanėnų 
ugdymo ir turizmo centro 
Švenčionėlių vaikų dienos centras, 
Švenčionėliai 

- - Patalpos buvo įkurtos Švenčionėlių kultūros 
centre, kuriose šiuo metu vyksta remontas, 
todėl VDC laikinai veiklą vykdo Meno 
mokyklos patalpose. Įkurtos 35 vietos, vienu 
metu gali dalyvauti 35 vaikai. 

Švenčionių rajono Kaltanėnų 
ugdymo ir turizmo centro Adutiškio 
vaikų dienos centras, Adutiškio 
mstl. 

gera 2020 m. Patalpos įkurtos Adutiškio pagrindinės 
mokyklos patalpose. Veiklai skirtos 2 patalpos, 
kurios yra suremontuotos ir įrengtos. VDC 
organizuodami veiklą gali naudotis mokyklos 
sale, stadionu ir reikalui esant kitomis 
patalpomis. Įkurtos 35 vietos, vienu metu gali 
dalyvauti 35 vaikai. 

Švenčionių rajono Kaltanėnų 
ugdymo ir turizmo centro 
daugiafunkcinis centras, Kaltanėnų 
mst. 

gera 2014 m. Tai daugiafunkcinis centras su vaikų dienos 
centrų stovykline baze (plotas – 1780,28 m2). 
Centre įrengta sporto salė, kurioje yra visa 
reikalinga sporto įranga (treniruokliai, 
biliardas, stalo tenisas, batutas  ir t.t.), įrengti du 
vaikų užimtumo kambariai, kuriuose sudarytos 
sąlygos vaikams žaisti stalo žaidimus, ugdyti 
kompiuterinius įgūdžius. Taip pat įrengtas 
savitarnos kambarys, kuriame teikiama 
socialinė pagalba šeimai (dušo, drabužių 
skalbimo paslaugos, yra virtuvėlė, valgykla). 
Patalpos pritaikytos neįgaliesiems. Kaltanėnų 
ugdymo ir turizmo centro teritorijoje įrengta 
universali sporto aikštė bei vaikų žaidimo 
aikštelė. Laisvalaikiui organizuoti turi įsigiję 
dviračius, valtis, baidares.  

Valstybės pavaldumo įstaigos: 
Nijolės Genytės socialinės globos 
namai, Pabradė 

gera 
 

nuolat 
atnaujinama 

Įstaiga šiuo metu pertvarkoma, pagal 
institucinės socialinės globos pertvarkos planą. 
Pertvarkant įstaigą 2018 m. Švenčionių mieste 
individualiame name, naujai suremontuotose 
patalpose įsteigti Grupinių gyvenimo namų 
padalinys vaikams bei 2017 m. trijų kambarių 
bute įkurti 4 vietų Grupinio gyvenimo namai 
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suaugusiems asmenims Pabradės mieste. GN 
įkurtas užimtumo padalinys, kuriame sukurta 
labai gera materialinė bazė, skirta globotinių 
užimtumui ugdyti, šalia įkurtas ir veiklą vykdo 
sveikatos priežiūros padalinys, teikiantis 
ambulatorinės medicininės reabilitacijos 
paslaugas kuriame teikiamos reabilitacijos 
paslaugos, veikia slaugos ir globos padalinys. 
Vykdoma nuolatinė infrastruktūros priežiūra ir 
plėtra. 

Strūnos socialinės globos namai, 
Strūnos k., Strūnaičio sen. 

gera nuolat 
atnaujinama. 

Pastatas pritaikytas socialinės globos 
paslaugoms teikti. 

Viešosios įstaigos: 
VšĮ ,,Adutiškio senelių namai“, 
Adutiškio mstl., Adutiškio sen. 

gera 
2017 m. 

 Adutiškio senelių namai įsikūrę Adutiškio 
mstl., naujai renovuotame 2000 m2 pastate. 
Pastatas pritaikytas slaugos ir globos 
paslaugoms teikti. GN yra restoranas, sporto - 
kineziterapijos salė, masažo kabinetas, 
kirpykla, biblioteka, religijos kampelis, erdvios 
gyvenamosios zonos, užsiėmimų vietos. 
Gyventojų kambariai dideli su visais 
patogumais, specialiomis funkcinėmis 
lovomis. Šalia 2020 m. duris atvėrė Pirminės 
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros - 
šeimos medicinos centas.  

VšĮ Lietuvos psichikos negalios 
žmonių bendrijos „Giedra“ 
Savarankiško gyvenimo    namai, 
Magūnų k., Pabradės sen. 

n.d. - Įsikūrę individualiame, vieno aukšto pastate 
Magūnų kaime, Pabradės sen. 

Nevyriausybinės organizacijos: 

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos 
vaikų dienos centras ,,Liepsnelė“, 
Švenčionyse 

gera n.d. DC įkurtas ir veiklą vykdo Švenčionių Visų 
Šventųjų parapijai nuosavybės teisėmis 
priklausančiuose, 352,76 kv. m. ploto parapijos 
namuose, patalpos erdvios ir jaukios. 

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos 
vaikų dienos centras ,,Šypsenėlė“, 
Švenčionėliai 

patenkinama n.d. DC įkurtas ir veiklą vykdo įsikūręs 78 m2 ploto 
individualiame name. Nuosavybė priklauso 
fondui ,,Sonja und Edmund Obolevicius-
Stiftung“. Šiose patalpose yra 30,06 kv. m., 
salė, sanitarinės patalpos. Reikalingas vidaus 
patalpų remontas. 

Mokinių bendrijos „Viltis“ vaikų 
dienos centras, Cirkliškis 

gera n.d. VDC veiklą vykdo Švenčionių profesinio 
rengimo centro patalpose. Veiklos vykdymui 
naudojamos šios patalpos: poilsio kambarys 
(29,58 m2), žaidimų kambarys (34 m2), sporto 
salė (934 m2), virtuvė (19,35 m2). Įkurtos 25 
vietos, vienu metu gali dalyvauti 25 vaikai.  

Bendruomeniniai šeimos namai, 
Švenčionys 

 
 
 

gera 

 
 
 
 
 
 

n.d. 

BŠN patalpos suteiktos pagal panaudą, 
Švenčionių r. pirminės sveikatos priežiūros 
centrui priklausančiame pastate. Jose įrengta 
patalpa vaikų priežiūros paslaugoms teikti bei 
įrengta darbo vieta koordinatoriui bei 
individualiam psichologo konsultavimui. 
Patalpos turi atskirą, neįgaliesiems pritaikytą 
įėjimą. Tačiau jos yra nepakankamos BŠN 
veiklai užtikrinti, todėl mediacijos paslaugų 
teikimui, grupiniams užsiėmimams organizuoti 
naudojamasi projekto partnerio Švenčionių r. 
švietimo pagalbos tarnybos patalpomis. 

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos 
Caritas, Švenčionys 

 
gera 

n.d. Carito būstinė įsikūrusi Švenčionių Visų 
Šventųjų parapijai nuosavybės teisėmis 
priklausančiuose 352,76 kv. m. ploto parapijos 
namuose. 
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Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
Švenčionių skyriaus, dienos 
centras/socialinės dirbtuvės, 
Švenčionys 

Atliktas 
vidaus 
patalpų 

remontas 

2021 m. 
Patalpos veiklai vykdyti suteiktos pagal 
panaudos sutartį  Švenčionių r. ligoninės 
patalpose su atskiru įėjimu. Atliktas patalpų 
remontas. 

Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugija, Švenčionys 

 
patenkinama 

2002 m. Patalpos veiklai vykdyti suteiktos pagal 
panaudos sutartį  Švenčionių r. SPC 
priklausančiame pastate. Patalpų plotas veiklai 
vykdyti nėra pakankamas, nes skirta tik viena 
nedidelė patalpa.  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos Švenčionių rajono filialas, 
Švenčionys 

gera n.d. 
Būstinė įsikūrusi Švenčionių mieste. Patalpos 
veiklai vykdyti nuomojamos. 

Šaltiniai: Socialinės paramos skyrius 
 

             Iš 23 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad  iš visų savivaldybės teritorijoje veikiančių 
socialinių paslaugų įstaigų, geros būklės ir geriausiai išvystyta yra socialinę globą teikiančių įstaigų 
infrastuktūra. Nežiūrint į tai, pageidaujančių apsigyventi senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su 
negalia socialinės globos namuose poreikis nėra pilnai užtikrinamas dėl to, kad senyvo amžiaus ir 
suaugę asmenys su negalia dažniausiai pageidauja apsigyventi savivaldybės pavaldumo Šventos 
socialinės globos namuose, kuriuose įsteigta 30 vietų. 2021 m. pabaigoje eilėje apsigyventi Šventos 
socialinės globos namuose laukė 5 asmenys.  
             Analizuojant esamos Švenčionių rajono SPC infrastruktūros būklę, reikalingas vidaus 
patalpų remontas:  Paramos šeimai ir krizių centre, Vaikų dienos centre ,,Šaltinėlis“ Švenčionių m., 
Dienos centre “Verdenė” Švenčionių m. 
              
            6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio 
įvertinimas 
            2021 m. dėl socialinių paslaugų skyrimo buvo gauta 579 prašymai, iš jų patenkinti – 579. 
2021 m. dėl socialinių paslaugų skyrimo buvo priimta 579 sprendimai, jų pasiskirstymas pagal 
socialinių paslaugų rūšis pateiktas 24 lentelėje. 
 
24 lentelė. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos priimtų sprendimų skaičius: 

 
Socialinės paslaugos pavadinimas 

Priimtų sprendimų 
skirti socialines 

paslaugas skaičius 
2020 2021 

Ilgalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos 9 1 
Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia 1 4 
Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims 22 13 
Trumpalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos 4 4 
Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia  1 - 
Trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims 1 - 
Dienos socialinė globa asmens namuose senyvo amžiaus asmenims  15 16 
Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su negalia - 1 
Pagalbos į namus paslaugos suaugusiems asmenims su negalia 3 4 
Pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus asmenims 66 99 
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos šeimoms patiriančioms socialinę 
riziką 

85 99 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos suaugusiems asmenims su negalia - - 
Psichosocialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir šeimoms, patekusioms į 
krizines situacijas 

- 10 

Apgyvendinimas asmens su negalia Savarankiško gyvenimo namuose  2 3 
Apgyvendinimas senyvo amžiaus asmens Savarankiško gyvenimo namuose  1 1 
Apgyvendinimas nakvynės namuose - 11 
Vaikų dienos socialinė priežiūra - 313 

Iš viso 210 579 
Šaltiniai: Socialinės paramos skyrius 
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           2021 m. daugiausiai sprendimų buvo priimta vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų 
skyrimo, tai sudaro 54 proc. nuo bendro, priimtų sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo, 
skaičiaus per metus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų šeimoms patiriančioms 
socialinę riziką skyrimo – 17 proc., dėl pagalbos į namus paslaugų namuose skyrimo – 17 proc., dėl 
dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose paslaugų skyrimo – 2,9 proc. 
 
25 lentelė. Socialinių paslaugų poreikio įvertinimas (2021 m. gruodžio mėn. duomenimis): 

 
Eil. Nr. 

Socialinių paslaugų rūšys 
pagal žmonių socialines 

grupes3 

Asmenų (šeimų) skaičius, 
kuriems socialinių paslaugų 

poreikis  

1000 – iui 
gyventojų 

tenka vietų 

iš jų 
finansuoja 
savivaldyb

ė įvertintas  nepatenkintas  
1 2 3 4 5 6 

1. 
ILGALAIKĖ SOCIALINĖ 
GLOBA  

140 0 6,22 113 

1.1. 
Be tėvų globos likusiems 
vaikams, kuriems nustatyta 
nuolatinė globa 

22 0 1,0 22 

1.1.1. 

Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro 
Bendruomeniniai  vaikų globos 
namai  

19 - - 19 

1.1.2. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Vaikų globos 
namai 

3 - - 3 

1.2. Vaikams su negalia 1 0 0,04 0 

1.2.1. 
Vilniaus miesto kompleksinių 
paslaugų centras „Šeimos 
slėnis“ 

1 0 0 1 

1.3. 
Suaugusiems asmenims su 
negalia 

52 0 2,31 33 

1.3.1. 
 Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Šventos 
socialinės globos namai 

3 - - 3 

1.3.2. 
Aknystos socialinės globos 
namai 

2 - - 2 

1.3.3. Strūnos socialinės globos namai 32 - - 18 

1.3.4. 
Jasiuliškių socialinės globos 
namai 

1 - - 1 

1.3.5. Utenos socialinės globos namai 2 - - 2 

1.3.6. 
BĮ Valakampių socialinių 
paslaugų namai 

1 - - 1 

1.3.7. 
Pabradės socialinės globos 
namai 

7 - - 2 

1.3.8. VšĮ „Senevita“ globos namai 1 - - 1 

1.3.9. VšĮ Sevilis globos namai 1   1 

1.3.10 
VšĮ Adutiškio senelių globos 
namai 

2 - - 2 

1.4. Senyvo amžiaus asmenims  65 0 2,88 60 

1.4.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Šventos 
socialinės globos namai 

28 - - 28 

1.4.2. VšĮ Antavilių pensionatas 1 - - 1 

1.4.3. Strūnos socialinės globos namai  13 - - 8 

 
3 Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge žmonių socialinėms grupėms numatytas socialinių paslaugų rūšis.  
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1.4.4. Senjorų socialinės globos namai  2 - - 2 

1.4.5. VšĮ Senevita globos namai 1 - - 1 

1.4.6. 
Visagino socialinės globos 
namai 

1 - - 1 

1.4.7. 
VšĮ Mielagėnų Pal. J. 
Matulaičio parapiniai globos 
namai 

7 - - 7 

1.4.8.  VšĮ Adutiškio senelių namai 6 - - 6 

1.4.9. Skemų socialinės globos namai 1 - - 1 

1.4.10. VšĮ Gėlos globos namai 1 - - 1 

1.4.11. Zarasų socialinės globos namai 1 - - 1 

1.4.12. Utenos socialinės globos namai 1 - - 1 

1.4.13 VšĮ Antavilių pensionatas 1 - - 1 

1.4.14. VšĮ Sevilis senelių namai 1 - - 1 

2. 
TRUMPALAIKĖ 
SOCIALINĖ GLOBA  

4 - 0,18 4 

2.1. 
Vaikams, likusiems be tėvų 
globos  

4 0 0 0 

2.2. Socialinės rizikos vaikams 0 0 0 0 

2.3. Vaikams su negalia 0 0 0 0 

2.4. 
Suaugusiems asmenims su 
negalia 

0 - 0 0 

2.5. Senyvo amžiaus asmenims  0 - 0 0 

2.6. 
Socialinės rizikos suaugusiems 
asmenims 

0 0 0 0 

3. 
DIENOS SOCIALINĖ 
GLOBA INSTITUCIJOJE 

- - - - 

4. 
DIENOS SOCIALINĖ 
GLOBA ASMENS 
NAMUOSE  

41 0 1,82 41 

4.1. Vaikams su negalia 0 0 - 0 

4.2. 
Suaugusiems asmenims su 
negalia 

3 0 0,13 3 

4.2.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Paslaugų  
namuose tarnyba 

3 - - 3 

4.3. Senyvo amžiaus asmenims 38 0 1,68 38 

4.3.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Paslaugų  
namuose tarnyba 

38 - - 38 

5. 
APGYVENDINIMAS 
SAVARANKIŠKO 
GYVENIMO NAMUOSE  

13 0 0,57 13 

5.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Savarankiško 
gyvenimo namai 

11 - - 11 

5.2. 
Lietuvos psichikos negalios 
žmonių bendrija ,,Giedra“ 

2 - - 2 

6. PAGALBA Į NAMUS  261 0 11,60 261 

6.1. 
Suaugę asmenys su negalia ir 
jų šeimos 

23 0 1,02 23 

6.1.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Paslaugų 
namuose tarnyba 

23 - - 23 
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6.2. 
Senyvo amžiaus asmenys ir jų 
šeimos 

238 0 10,58 238 

6.2.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Paslaugų 
namuose tarnyba 

238 - - 238 

6.3 Vaikai su negalia ir jų šeimos 0 0 0 0 

6.4. 

Kiti asmenys ir jų šeimos 
(laikinai dėl ligos ar kitų 
priežasčių savarankiškumo 
netekę asmenys) 

- - - - 

7. 
VAIKŲ DIENOS 
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGOS  

284 0 12,63 
284 (iš 
dalies) 

7.1. Vaikai ir jų šeimos 284 0 12,63 
284 (iš 
dalies) 

7.1.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro vaikų dienos 
centras ,,Šaltinėlis“ Švenčionys 

20 - - 20 (iš dalies) 

7.1.2. 
Švenčionių  rajono socialinių 
paslaugų centro vaikų dienos 
centras „Šaltinėlis“ Milkuškos 

14   14 (iš dalies) 

7.1.3. 
Švenčionių  rajono socialinių 
paslaugų centro vaikų dienos 
centras „Šaltinėlis“ Prienai 

20   20 (iš dalies) 

7.1.4. 
Švenčionių  rajono socialinių 
paslaugų centro vaikų dienos 
centras „Šaltinėlis“ Pabradė 

20   20 (iš dalies) 

7.1.5. 
Švenčionių r. Kaltanėnų 
ugdymo ir turizmo centro 
Adutiškio vaikų dienos centras  

56 - - 56 (iš dalies) 

7.1.6. 

Švenčionių r. Kaltanėnų 
ugdymo ir turizmo centro 
Švenčionėlių vaikų dienos 
centras 

72 - - 72 (iš dalies) 

7.1.7. 
Švenčionėlių Šv. Edvardo 
parapijos Vaikų dienos centras 
,,Šypsenėlė“  

25 - - 25 (iš dalies) 

7.1.8. 
Švenčionių Visų Šventųjų 
parapijos Vaikų dienos centras 
,,Liepsnelė“ 

28 - - 28 (iš dalies) 

7.1.9. 
Mokinių bendrijos „Viltis“  
vaikų dienos centras 

29 - - 29 (iš dalies) 

8. 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ 
UGDYMAS, PALAIKYMAS 
IR (AR) ATKŪRIMAS 
ASMENS (ŠEIMOS) 
NAMUOSE  

112 0 5,0 0 

8.1. 
Socialinę riziką patiriantys 
vaikai ir jų šeimos 

0 0 0 0 

8.2. Vaikai su negalia ir jų šeimos 0 0 0 0 

8.3. 
Suaugę asmenys su negalia ir 
jų šeimos 

 - 0 0 

8.4. 
Senyvo amžiaus asmenys ir jų 
šeimos 

0 0 0 0 

8.5. 
Socialinę riziką patiriantys  
suaugę asmenys ir jų šeimos 

0 0 0 0 

8.6. 
Socialinę riziką patiriančios  
šeimos 

112 0 5,0 0 
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8.6.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centras 

112 - - 0 

8.7. Kiti asmenys ir šeimos 0 0 0 0 

9. 
LAIKINAS 
APNAKVINDINIMAS 

1 0 0 1 

9.1. 
Socialinę riziką patiriantys 
suaugę  asmenys 

1 ~10 0 1 

10. 
APGYVENDINIMAS 
NAKVYNĖS NAMUOSE 

10 0 0,44 10 

10.1 
Socialinę riziką patiriantys 
suaugę  asmenys 

10 0 0 10 

10. 

KITOS SOCIALINĖS 
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 
(PSICHOSOCIALINĖ 
PAGALBA) 

25 0 1,1 25 

10.1. 
Vaikai patiriantys socialinę 
riziką 0 0 0 0 

10.2. Vaikai su negalia 0 0 0 0 

10.3. Likę be tėvų globos vaikai 0 0 0 0 

10.4 Suaugę asmenys su negalia 0 0 0 0 

10.5. Senyvo amžiaus asmenys 0 0 0 0 

10.6. 
Socialinę riziką patiriantys  
suaugę asmenys 0 0 0 0 

10.7. 
Socialinę riziką patiriančios  
šeimos 

7 0 0,3 7 

10.7.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Paramos 
šeimai ir krizių centras 

7 - - 7 

10.8. 
Socialinę riziką patiriančių 
šeimų vaikai 

18 0 0,8 18 

10.8.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Paramos 
šeimai ir krizių centras 

 
18 

- - 18 

10.9. 
Kiti asmenys (šeimos), 
turintys kitų socialinių 
problemų 

0 - - 0 

11. 
BENDROSIOS SOCIALINĖS 
PASLAUGOS 

1948 - 85,0 1546 

11.1. 
Specialaus transporto 
paslaugos 

 
288 

 
0 12,80 283 

11.1.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Paslaugų 
namuose  tarnyba 

66 - - 66 

11.1.2. 
Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugija 

222 - - 222 

11.2. Sociokultūrinės paslaugos 59 - 2,62 59 

11.2.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Dienos centras 
,,Verdenė“ 

59 - - 59 

11.3. 

Kitos bendrosios paslaugos 
(informavimas, 
konsultavimas, 
tarpininkavimas ir 
atstovavimas, aprūpinimas 
drabužiais ir avalyne, 
maitinimo organizavimas, 
skalbimas, asmeninės higienos 

6652 0 295,73 6652 
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ir priežiūros (dušo) paslaugų 
organizavimas, atvirojo darbo 
su jaunimu, mobilaus darbo 
su jaunimu) 

11.3.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centras  

6353 - - 6353 

11.3.2. 
Švenčionių miesto kultūros 
centro atviroji jaunimo erdvė 

83 - - 83 

11.3.3. 
Pabradės miesto kultūros centro 
atviroji jaunimo erdvė 

83 - - 83 

11.3.4. 
Švenčionėlių miesto kultūros 
centro atviroji jaunimo erdvė 

83 - - 83 

11.3.5. 
Švenčionių miesto kultūros 
centro mobilaus darbo su 
jaunimu komanda 

50 - - 50 

12. 
SOCIALINĖS 
INTEGRACIJOS 
PPRIEMONĖS 

670 - 29,78 193 

12.1. 
Aprūpinimas judėjimo  
techninėmis pagalbos 
priemonėmis  

487 9 - 0 

12.1.1. 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centras 

257 9 - 0 

12.1.2. 
VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų 
aklųjų centras 

230 - - 0 

12.2. 
Būsto neįgaliesiems 
pritaikymas 

10 - - 10 

12.2.1. 
Švenčionių rajono savivaldybės 
administracija 

10 - - 10 (iš dalies) 

12.3. 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugos neįgaliesiems 

173 0 - 
173 (iš 
dalies) 

12.3.1. VšĮ LASS Šiaurės rytų centras  93 - - 
     93 (iš 
dalies) 

12.3.2. 
Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugija 

63 - - 63 (iš dalies) 

12.3.3. 
Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija „Viltis“ 
Švenčionių skyrius 

17 - - 17 (iš dalies) 

Šaltiniai: Socialinis  paramos skyrius, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, NVO 
 

            6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė  
            6.1.1. Vaikai ir šeimos, jaunimas 
 

Kompleksinės paslaugos šeimai bendruomenėje 
            Kompleksines paslaugas šeimai, įgyvendindami projektą ,,Bendruomeniniai šeimos namai“, 
pagal 08.4.1-ESFA-V-416 priemonę ,,Kompleksinės paslaugos šeimai", teikia Švenčionių rajono 
švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ Veiklių mamų klubas, Žiburio paramos ir labdaros fondas bei 
Švenčionių rajono SPC.  
 
26 lentelė. Bendruomeninių šeimos namų paslaugos ir gavėjų skaičius. 

Veiklos pavadinimas 
  

Planuota reikšmė Pasiekta reikšmė 

1.1.1 Paslaugų teikimo organizavimas ir 
koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ 
principą 

700 678 

1.1.2 Pozityvios tėvystės mokymai 170 157 
1.1.2.1 Tėvystės įgūdžių grupė 150 154 
1.1.2.2 Individualios konsultacijos 40 11 
1.1.2.3 Paramos grupė nėščiosioms 48 4 
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1.1.3 Psichosocialinė pagalba 180 167 
1.1.3.1 Individualios konsultacijos 120 110 
1.1.3.2 Grupinės konsultacijos 90 65 
1.1.4 Šeimos įgūdžių ugdymas ir 
sociokultūrinės paslaugos 

268 268 

1.1.4.1 Savaitgalinės stovyklos šeimoms 95 95 
1.1.4.2 Šeimų forumas 64 64 
1.1.4.3 Šeimų sociokultūrinė veikla 219 219 
1.1.5 Tarpininkavimo paslaugos šeimai 80 78 
1.1.6 Vaikų priežiūra 85 77 
1.1.7 Pavėžėjimo paslaugos 60 63 
1.2.1 Asmeninio asistento paslaugą gavę 
asmenys 

15 9 

Šaltinis: Socialinės paramos skyrius 
 

Vaikų dienos socialinė priežiūra 
            2021 m. Švenčionių r. sav. teritorijoje vaikų dienos socialinė priežiūros paslaugas organizavo 
ir teikė 9 vaikų dienos centrai (toliau – VDC). 
 
 27 lentelė. 2020 m. Švenčionių r. sav. lankiusių VDC vaikų skaičiaus pasiskirstymas pagal 
įstaigas: 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas VDC lankiusių 
vaikų skaičius 

1. Švenčionių rajono SPC VDC  ,,Šaltinėlis“ Švenčionių mieste 20 
2. Švenčionių rajono SPC VDC  ,,Šaltinėlis“ Pabradės mieste 20 
3. Švenčionių rajono SPC VDC  ,,Šaltinėlis“ Milkuškų kaime 14 
4. Švenčionių rajono SPC VDC  ,,Šaltinėlis“ Prienų kaime 20 
5. Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Adutiškio VDC 56 
6. Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Švenčionėlių VDC 72 
7. Švenčionių Visų Šventųjų parapijos  VDC ,,Liepsnelė“ 28 
8. Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos VDC ,,Šypsenėlė“ 25 
9. Mokinių bendrijos „Viltis“ VDC 29 
 Iš viso 284 

Šaltiniai: Švenčionių rajono SPC, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, Švenčionių Visų Šventųjų 
parapija, Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija, Mokinių bendrija „Viltis“ 

 
 

8 diagrama 

 

26,0%

55,3%

18,7%

VDC lankančių vaikų pasiskirstymas pagal amžiaus 

grupes

6-9 m. 10-14 m. 15-18 m.
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Šaltiniai: Švenčionių rajono SPC, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, Švenčionių Visų Šventųjų 
parapija, Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija, Mokinių bendrija „Viltis“ 

 
            Iš 8 diagramos matyti, kad iš bendro 2021 m. Švenčionių r. sav. VDC lankiusių vaikų 
skaičiaus, daugiau nei pusė vaikų priklausė 10-14 m. amžiaus grupei. 
 
9 diagrama 

 
           Šaltiniai: Švenčionių rajono SPC, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, Švenčionių Visų 

Šventųjų parapija, Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija, Mokinių bendrija „Viltis“ 
           Lyginant 2021 m. VDC lankiusių vaikų skaičių pagal lytį, berniukų ir mergaičių santykis 
skiriasi tik 2 proc. (mergaičių – 144, berniukų – 140). 
            
10 diagrama 

 
          Šaltiniai: Švenčionių rajono SPC, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, Švenčionių Visų Šventųjų 

parapija, Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija, Mokinių bendrija „Viltis“ 
 

           2021 m. Švenčionių r. sav. VDC lankiusių vaikų skaičius iš kaimo vietovės žymiai didesnis 
už miesto. Mieste gyvenusių vaikų skaičius 38 proc. mažesnis už kaimo vietovėse gyvenančių vaikų 
skaičių.  Pavėžėjimo į VDC paslaugas teikė Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras ir 
Mokinių bendrijos „Viltis“. 

51%49%

VDC lankančių vaikų pasiskirstymas pagal lytį

Mergaitės Berniukai

69%

31%

VDC lankančių vaikų pasiskirstymas pagal gyvenamąją 

vietą

Kaimas Miestas
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28 lentelė. Duomenys apie 2021 m. Švenčionių r. sav. vaikams ir jų šeimoms VCD teiktas 
paslaugas, darbuotojų skaičių ir lėšas: 

Eil. 
Nr. 
 

Įstaigos 
pavadinimas 

Teiktos paslaugos Darbuotojų  skaičius 
VDC  

Lėšos, Eur  Lėšos 
vienam 
vaikui 
per mėn., 
Eur 

1. Švenčionių rajono 
SPC VDC  
,,Šaltinėlis“ 
Švenčionių mieste 

Socialinių įgūdžių 
ugdymo, palaikymo 
ir (ar) atkūrimo 
paslaugos, darbinių 
įgūdžių ugdymo, 
organizuotas vaikų 
laisvalaikio 
užimtumas 
(rankdarbių, teatro, 
sportinė veikla, 
aerobikos 
užsiėmimai 
žaidimai), teiktos 
individualios ir 
grupinės psichologo 
konsultacijos, 
organizuoti 
emocinio 
atsparumo, 
konfliktų 
sprendimo ugdymo 
užsiėmimai. Teikta 
pagalba ruošiant 
pamokas. 
Organizuotos 
ekskursijos, 
edukacinės 
pamokos, 
pažintinės ir  
pramoginės 
išvykos, stovyklos. 
Šeimoms teiktos 
informavimo, 
konsultavimo 
paslaugos, 
materialinė parama. 

1 soc. darbuotojas, 
1 užimtumo specialistas 

SB 67300,00 
VB 28800,00 

106,78 

2. Švenčionių rajono 
SPC VDC  
,,Šaltinėlis“ Pabradės 
mieste 

1 soc. darbuotojas, 
1 užimtumo specialistas 

3. Švenčionių rajono 
SPC VDC  
,,Šaltinėlis“ Milkuškų 
kaime 

1 soc. darbuotojas, 
1 užimtumo specialistas 

4. Švenčionių rajono 
SPC VDC  
,,Šaltinėlis“ Prienų 
kaime 

1 soc. darbuotojas, 
1 užimtumo specialistas 

5. Švenčionių r. 
Kaltanėnų ugdymo ir 
turizmo centro 
Adutiškio VDC 

2 soc. pedagogai, 1 
socialinio pedagogo 
padėjėjas 

SB 105535,00 
VB 14400,00 

84,00 

6. Švenčionių r. 
Kaltanėnų ugdymo ir 
turizmo centro 
Švenčionėlių VDC 

3 soc. pedagogai, 1 
socialinio pedagogo 
padėjėjas 

7. Švenčionių Visų 
Šventųjų parapijos  
VDC ,,Liepsnelė“ 

1 soc. pedagogas, 
1 soc. darbuotojo 
padėjėjas, 
1 užimtumo 
organizatorius 
savanoriai 

SB 8910,00 
VB 16800,00 

79,35 

8. Švenčionėlių Šv. 
Edvardo parapijos 
VDC ,,Šypsenėlė“ 

1 soc. darbuotojas, 1 
socialinio darbuotojo 
padėjėja 

SB 8250,00 
VB 16800,00 

83,50 

9.  Mokinių bendrijos 
„Viltis“ VDC 

1 soc. darbuotojai, 
1 užimtumo specialistas, 
1 socialinis pedagogas 

SB 8580,00 
VB 16800,00 

81,35 

 Iš viso: 292175,00 
iš jų: 
SB 198575,00 
VB 93600,00 

 

Šaltiniai: Švenčionių rajono SPC, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, Švenčionių Visų Šventųjų 
parapija, Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija, Mokinių bendrija „Viltis“ 

 
Socialinės priežiūros paslaugos Paramos šeimai ir krizių centre 

            2021 m. Švenčionių r. sav. socialinės priežiūros paslaugas šeimoms patiriančioms socialinę 
riziką ir vaikui laikinosios priežiūros paslaugas, nustačius vaiko apsaugos poreikį, organizavo ir teikė 
Švenčionių rajono SPC Paramos šeimai ir krizių centras (toliau – PŠKC).  
            PŠKC paslaugas teikė 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas, 3 atvejo vadybininkai, 9 
socialiniai darbuotojai, 4 socialinio darbuotojo padėjėjai ir 1 psichologas. 
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   2021 m. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos buvo teikiamos 112 
socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kuriose augo 191 vaikas. Atvejo vadyba taikyta 106 šeimoms. 

   Didžiosios dalies atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, darbo 
vietos įrengtos seniūnijų administracinėse patalpose.      

     
29 lentelė. Atvejo vadybininkų darbo krūvio pasiskirstymas pagal aptarnaujamas teritorijas 
2021 m. pabaigoje: 

Atvejo vadybininkų 
skaičius 

Atvejo vadybininkui 
priskirtų seniūnijų 
teritorijos 

Šeimų 
skaičius 

Vaikų  
skaičius 
šeimose 

Iš viso atvejo vadybininkui 
tenkančių šeimų skaičius 

1 darbuotojas/1 etatas Švenčionių seniūnija 8 10 23 

Švenčionėlių seniūnija - - 
Strūnaičio seniūnija 10 24 
Svirkų seniūnija 3 9 

Adutiškio seniūnija 1 1 

Cirkliškio seniūnija 1 3 

Sarių seniūnija - - 

1 darbuotojas/1 etatas 
 

Švenčionėlių seniūnija 18 40 20 

Labanoro seniūnija - - 
Kaltanėnų seniūnija 2 4 

1 darbuotojas/1 etatas Magūnų seniūnija 18 45 20 

Pabradės seniūnija 2 4 

Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 
 

           Iš pateiktų duomenų matyti, kad vidutiniškai vienam atvejo vadybininkui tenka 23 šeimos 
(pagal teisės aktus, maksimalus atvejų, vienu metu tenkančių vienam atvejo vadybininkui, skaičius  
yra 25-30).  
            2021 metų pradžioje, PŠKC teikė socialines paslaugas 71 šeimai, patiriančioms socialinę 
riziką, kuriose augo 142 vaikai, o laikotarpio pabaigoje socialinės paslaugos buvo teikiamos 63 
šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, kuriose augo 140 vaikų. 
                       
30 lentelė. Socialinę riziką patiriančių šeimų, gavusių socialines paslaugas ir jose augančių 
vaikų pasiskirstymas pagal seniūnijas metų pabaigoje: 
Eil. 
Nr. 

Seniūnijos Socialinę riziką patiriančių šeimų,  
gavusių socialines paslaugas, skaičius 

          Vaikų, augančių  socialinę riziką 
patiriančiose šeimose,  gavusių socialines 

paslaugas, skaičius 
2017 2018  2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Adutiškio 9 3 1 2 2 11 4 - 3 3 

2. Cirkliškio 5 3 5 1 1 7 1 4 - - 
3. Kaltanėnų - - - - 3 - - - - 3 
4. Labanoro 1 - - 2 2 2 - - 4 4 
5. Magūnų 6 4 2 1 4 18 9 4 3 10 
6. Pabradės  30 25 16 19 29 54 51 28 29 46 
7. Sarių 2 2 1 - - 3 2 1 - - 
8. Strūnaičio 4 5 2 7 9 7 7 5 14 22 
9. Svirkų 7 2 2 1 3 18 3 5 2 4 
10. Švenčionėlių  34 27 26 26 40 85 57 58 46 72 
11. Švenčionių  25 22 13 14 19 51 26 17 15 27 

 Iš viso 123 93 68 73 112 256 160 122 116 191 
Šaltinis. Švenčionių rajono SPC 
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            Švenčionių rajono SPC duomenimis, per 2021 m. buvo inicijuoti  35  nauji atvejai šeimoms,  
kuriose augo 77 vaikai:  31 atvejo iniciatoriais buvo Tarnybos teritorinis skyrius, kitus atvejus 
inicijavo kitos socialinių paslaugų įstaigos.  

Socialiniai darbuotojai, teikdami socialines paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms, 
ugdė tėvų turimus socialinius įgūdžius, padėjo spręsti nedarbo, smurto, vaikų nepriežiūros, sveikatos 
priežiūros, socialinio būsto gavimo ir įsikūrimo, įsiskolinimų už būstą, gydymosi nuo priklausomybės 
alkoholiui ir kitoms narkotinėms medžiagoms bei kitas šeimų problemas. Šeimos buvo skatinamos 
domėtis vaikų ugdymo procesu bei mokyklos lankomumu, gerinti šeimos buities sąlygas bei vaikų 
aplinką. Socialinių darbuotojų darbo dėka šeimos buvo įpareigotos  kreiptis  antrinės teisinės pagalbos 
dėl tėvystės vaikams nustatymo,  išlaikymo priteisimo ir kt.  

   2021 m. socialinės paslaugos buvo nutrauktos 43 socialinę riziką patiriančioms šeimoms. 
 
11 diagrama 

 
Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 

 
  Iš pateiktų 11 diagramoje duomenų matyti, kad didžiausiais nutrauktų socialinių paslaugų 

skaičius (72 proc.), susijęs su situacijos pagerėjimu šeimoje.  
  Dirbant su šeima, paslaugos planuojamos atsižvelgiant į šeimos darbo valandas ir kitas 

aplinkybes, todėl darbo su šeima laikas planuojamas lanksčiai ir ne tik PŠKC darbo valandomis, bet 
pagal darbuotojui sudarytą darbo laiko grafiką.  

  2021 m. PŠKC buvo pradėtos teikti apgyvendinimo krizių centre paslaugos, kai vaikui 
nustatytas apsaugos poreikis. Krizių centre buvo apgyvendintos 7 šeimos (7 suaugę (motinos) ir 18  
vaikų).  

 Taip pat, 2021 m. PŠKC šeimoms patiriančioms socialinę riziką, socialinės rizikos vaikams ir 
jų šeimoms buvo teikiamos bendrosios socialinės (informavimo, konsultavimo) paslaugos, 
psichologo ir priklausomybių ligų konsultanto paslaugos.  

 
Kompleksinė pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje asmenims          
2021 m. Švenčionių r. sav. nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje gyventojams 

specializuotą kompleksinę pagalbą: psichologines, teisines, socialines, sveikatos priežiūros, švietimo, 
apgyvendinimo ir kitas būtinas paslaugas, teikė Specializuotos pagalbos centras: 
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31 lentelė. Pagalba smurto artimoje aplinkoje aukoms 2021 metais: 
Pagalbos rūšis Suaugusių asmenų skaičius, kuriems buvo 

suteikta kompleksinė pagalba ir (ar) 
tarpininkavimas įstaigose dėl asmenų su 

kuriais nebuvo susisiekta, vnt. 

Vaikų skaičius, kuriems 
buvo suteikta pagalba ir 

(ar) tarpininkavimas 
įstaigose, vnt. 

Suteiktos 
pagalbos 
skaičius, 

vnt.  
Informavimas ir 
konsultavimas 

86 2 125 

Teisininko konsultacija 2 - 3 
Psichologo konsultacija 3 - 4 
Tarpininkavimo ir 
atstovavimo, iš jų: 

10 - 11 

sveikatos apsaugos 
įstaigose 

- - - 

socialinės paramos 
įstaigose 

- - - 

vaiko teisių apsaugos 
institucijoje 

- - - 

teisėsaugos institucijose 10  11 
Iš viso 101 2 143 

Šaltinis: Specializuotos pagalbos centras 
 

Vaiko ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa  
 

            2021 m. likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa  buvo 
teikiama Švenčionių rajono SPC Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (toliau – BVGN ir  
Švenčionių rajono SPC Vaikų globos namuose (toliau – VGN). Šiose įstaigose 2021 m. pabaigoje 
gyveno 22 likę be tėvų globos vaikai, kuriems buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (BVGN 
trijuose būstuose – 19 vaikų, VGN – 3 vaikai).  
             
32 lentelė. 2021 metų paslaugų gavėjų BVGN ir VGN kaita: 

Socialinės 
globos įstaigos 
pavadinimas 

Gyventojų  
skaičius 
sausio 
mėn. 1d. 

Atvyko  
gavėjų  
per metus

Išvyko  
gavėjų 
per 
metus 

Grąžinta  
į šeimą 

Išvyko 
 kitur 

Išvyko  
gyventi 
savarankiškai 

Įvaikinta, 
paimta  
globoti 

Gyventojų 
skaičius 
gruodžio 
mėn. 31 d. 

BVGN 18 5 4 3 - 1 - 19 
VGN 8 - 5 - - 1 - 3 

Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 
 

Vaiko priežiūra budinčio globotojo šeimoje 
 

  2021 m. Švenčionių r. sav. laikinai be tėvų globos likusiems vaikams priežiūrą budinčio 
globotojo šeimoje organizavo Švenčionių rajono SPC Globos centras (toliau – Globos centras). 

  Globos centras 2021 m. buvo sudaręs sutartį su 4 budinčiais globotojais, kurie savo šeimose 
prižiūrėjo 4 laikinai be tėvų globos likusius vaikus. 2 budinčioms globotojoms buvo suteikta laikino 
atokvėpio paslauga. 

     
Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įtėviams 

           Švenčionių r. sav. 2021 m. pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, 
įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti organizavo ir teikė Globos centras.  
           Globos centre veiklą vykdė 2 atestuoti darbuotojai, turintys teisę vykdyti asmenų pasirengimą 
globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir teikti išvadas apie pasirengimą tapti įtėviais ar 
globėjais (rūpintojais), 2 globos koordinatorius, 1 socialinis darbuotojas ir 1 psichologas.    
            Mokymų organizavimas  
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            2021 m. Globos centro organizuotuose mokymuose, pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių 
globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą 
(toliau – GIMK), dalyvavo 4 asmenys. Organizuoti 7 tęstiniai GIMK mokymai. 
            Mokymuose pagal Specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas ir 
bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, dalyvavo 1 
asmuo. 
            Globos centras asmenims, siekiantiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, 2021 m. išdavė 5  
teigimas išvadas.  
 
            Pagalbos ir paslaugų organizavimas Globos centre          
 
33 lentelė. 2020 m. Globos centro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius: 
Paslaugų gavėjai Paslaugas gavusių 

globėjų (rūpintojų), 
budinčių globotojų 

šeimų skaičius 

Paslaugas gavusių globėjų 
(rūpintojų), budinčių 

globotojų šeimoje globojamų 
(rūpinamų), prižiūrimų 

vaikų skaičius 

Budinčių globotojų šeimos 4 4 

Globėjų (rūpintojų), nesusijusių  su 
globojamu (rūpinamu) vaiku 
giminystės ryšiais, šeimos  

12 19 

Globėjų (rūpintojų), susijusių su 
globojamu (rūpinamu) vaiku 
giminystės ryšiais, šeimos  

32 49 

Šeimynos 1 9 
Iš viso 48 81 

Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 
            
           2021 m. Globos centras globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, jų globojamiems 
(rūpinamiems), prižiūrimiems vaikams ir jų biologiniams tėvams, šeimynos dalyviams  teikė 
informavimo, konsultavimo, intensyvios pagalbos krizių atveju paslaugas, psichologinio 
konsultavimo paslaugas. Iš viso suteikta paslaugų  3620 kartus.   
           Per 2021 m. organizuoti 10 savitarpio pagalbos grupių susitikimai, kuriuose dalyvavo 42 
asmenys.  
            

Pagalbos pinigai ir vienkartinės išmokos globėjams (rūpintojams) 
           Švenčionių r. sav. tarybos nustatyta tvarka, pagalbos pinigai gali būti skiriami šeimoms 
(asmenims), globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais vaikus, 
likusius be tėvų globos. 
           Per 2021 m. globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams globojantiems (rūpinantiems) 
ar prižiūrintiems giminystės ryšiais nesusietus vaikus mokėti pagalbos pinigai ir vienkartinės 
išmokos, iš jų: pagalbos pinigai – 9-ioms  šeimoms, vienkartinės išmokos – 5-ioms šeimoms, 
globojančioms (rūpinančioms), prižiūrinčioms likusius be tėvų globos vaikus. Iš viso išmokėta 
84224,24  eurų suma iš savivaldybės biudžeto, iš jų, 83184,64 eurai pagalbos pinigų ir 1039,60 eurai 
vienkartinė išmoka vaiko vietai įkurti ar už vaiko laikiną priežiūrą iki laikinosios globos (rūpybos) 
nustatymo. 

Darbas su jaunimu 
            2021 m. Švenčionių r. sav. atviras darbas su jaunimu buvo organizuojamas ir vykdomas 
Švenčionių miesto kultūros centre, Švenčionėlių miesto kultūros centre ir Pabradės miesto kultūros 
centre įkurtose 3 atviro jaunimo erdvėse. Paslaugas teikė kultūros centrų paskirti darbuotojai. 
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Atvirųjų jaunimo erdvių unikalių lankytojų skaičius buvo 250 asmenys (vienoje erdvėje vieno 
susitikimo metu būna 10-20 jaunuolių), bendras lankytojų skaičius – 1500 asmenų. 

2021 m. Švenčionių miesto kultūros centre veikė Mobiliojo darbo su jaunimu komanda, kuri 
paslaugas suteikė 50 jaunų asmenų. Atvirųjų jaunimo erdvių veikloms iš savivaldybės biudžeto 2021 
m. skirta 18 000 Eur. 
 
            6.1.2. Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys 
 

Bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos dienos centre 
 Rajone bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas dienos centruose senyvo amžiaus ir 

suaugusiems asmenims su negalia organizavo ir teikė Švenčionių rajono SPC DC „Verdenė“ (toliau 
– DC ,,Verdenė“), kurio filialai randasi Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose. Paslaugas teikė 1 
socialinis darbuotojas. 

DC “Verdenė” 2021 m. organizuojamas paslaugas gavo iš viso 70 asmenų, iš jų, 36 asmenys 
su negalia (83 proc.). 
 
12 diagrama 

 
Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 

             
           Analizuojant 2021 m. DC ,,Verdenė“ lankytojų duomenis, matyti, kad darbingo amžiaus 
asmenys sudaro labai nedidelę dienos centrų lankytojų dalį. 
 
13 diagrama 

 
Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 
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Analizuojant 2021 m. dienos centro lankytojus pagal lytį, iš 13 diagramoje pateiktų duomenų 
matyti, kad dauguma paslaugų gavėjų buvo moterys. 

 
14 diagrama

 
Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 

 
Analizuojant duomenis apie 2020 m. DC “Verdenė” lankytojų gyvenamąją vietą, matyti, kad  

iš bendro DC “Verdenė” lankytojų skaičiaus 87 proc. sudarė miesto gyventojai. 
 

34 lentelė. 2021 m. DC ,,Verdenė“ teikiamos socialinės paslaugos 2021 m.: 
Suteiktos socialinės paslaugos pavadinimas   Suteiktų socialinių paslaugų skaičius 
Informavimas 145 
Konsultavimas 100 
Tarpininkavimas ir atstovavimas 133 
Sociokultūrinės 1889 
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo (dušo) 57 
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo (skalbimo) 1 

Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 
 

Pagalbos į namus paslaugos  
 2021 m. Švenčionių r. sav. pagalbos į namus paslaugas organizavo ir teikė Švenčionių rajono 

SPC Paslaugų namuose tarnyba (toliau – PNT). 2021 m. pagalbos į namus paslaugas gavo 261 
asmenys, iš jų, 127 neįgalūs asmenys (48,7 proc. nuo bendro pagalbos į namus paslaugų gavėjų 
skaičiaus). 

 
15 diagrama 

 
Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 
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            2021 m. didžiausią pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičių sudaro senyvo amžiaus asmenys 
(91 proc.), darbingo amžiaus pagalbos į namus paslaugų gavėjai sudarė 9 proc. 
 
16 diagrama 

 
Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 

 
Analizuojant 2021 m. pagalbos į namus paslaugų gavėjus pagal lytį, iš 16 diagramoje pateiktų 

duomenų matyti, kad dauguma pagalbos į namus paslaugų gavėjų buvo moterys. 
 

17 diagrama 

 
Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 

 
  Analizuojant duomenis apie 2021 m. pagalbos į namus paslaugų gavėjų gyvenamąją vietą, 

matyti, kad  iš bendro pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičiaus, didžioji dalis ( 71 proc.) pagalbos 
į namus paslaugų gavėjų buvo miesto gyventojai. 
           2021 m. vidutiniškai pagalbos į namus paslaugos vienam asmeniui (šeimai) buvo teiktos 2-10 
val. per savaitę.  
           Pagalbos į namus paslaugas 2021 metais vidutiniškai teikė 43 socialinio darbuotojo padėjėjai. 
           Už pagalbos į namus paslaugų teikimą paslaugų gavėjai sumokėjo už socialines paslaugas 
20683,39 Eur.  Savivaldybės lėšos sudarė 244606,40 Eur. 
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Asmeninio asistento paslaugos 
2021 m. Švenčionių r. sav. asmeninio asistento paslaugas organizavo ir teikė PNT, kartu su 

savivaldybės administracija  įgyvendindama ES lėšomis finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-
416-09-0001 ,,Bendruomeniniai šeimos namai“. Bendra projekto vertė 16 035,14 Eur.  

Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, 
suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri 
padėtų jam gyventi bendruomenėje ir skatintų asmens savarankiškumą. 

2021 m. buvo gauta 4 prašymai asmeninio asistento paslaugoms gauti, iš jų 2 prašymus 
pateikė kaimo gyventojai, 2 - Švenčionių miesto gyventojai.  

Per 2021 m. asmeninio asistento paslaugas gavo 8 darbingo amžiaus neįgalūs asmenys, iš 
jų, 2 vyrai, 6 moterys. Nutrauktas 2021 m. asmeninio asistento paslaugų teikimas 2 asmenims (1 
asmens prašymu, 1 asmeniui mirus).  

2021 m. gruodžio 31 d. asmeninio asistento paslaugos buvo teikiamos 6 asmenims (5 
moterims, 1 vyrui),  iš kurių 2 asmenims nustatyta psichinė negalia, o 4 asmenims – fizinė  negalia.  

Paslaugos teikiamos nemokamai. 2021 metais asmeninio asistento paslaugas teikė 4 
asmeniniai asistentai, kurių bendras darbo krūvis sudarė 0,8 etato. 

2021 m. paslaugoms teikti buvo panaudota 14989,96 Eur.  
 

Apgyvendinimo paslaugos 
2021 m. apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugas rajono gyventojams 

teikė Švenčionių rajono SPC Savarankiško gyvenimo namai ir Lietuvos psichikos negalios žmonių 
bendrija „Giedra“ (toliau bendrai – SGN).  

2021 m. apgyvendinimo paslaugos SGN iš viso buvo suteiktos 11 rajono gyventojų, iš jų, 5 
moterims ir 6 vyrams. Iš bendro SGN paslaugas gavusiųjų skaičiaus,  2 darbingo amžiaus asmenys ir 
9 senyvo amžiaus asmenys. 

Už socialinės priežiūros paslaugas Švenčionių rajono SPC Savarankiško gyvenimo namuose 
mokėjo 8 gyventojai, kurie sumokėjo 1546,62 Eur per metus. Už komunalines paslaugas mokėjo 11 
gyventojų, iš viso jie sumokėjo 2782,70 Eur per metus.  

2021 m. Švenčionių rajono SPC Savarankiško gyvenimo namuose dirbo 1 socialinis 
darbuotojas ir 2 socialinio darbuotojo padėjėjai.  

2021 m. SGN išlaikymui iš savivaldybės biudžeto skirta 23173 Eur, už 2 rajono gyventojams 
paslaugų suteikimą Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ Magūnų savarankiško 
gyvenimo namuose iš savivaldybės biudžeto buvo skirta  5785,60 Eur. 

 
Transporto organizavimo paslaugos 

2021 m. specialaus transporto paslaugas Švenčionių r. sav. organizavo ir teikė PNT ir 
Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija.  

Transporto paslaugos Švenčionių rajono savivaldybėje organizuojamos asmenims, turintiems 
judėjimo funkcijų sutrikimus vykimui į sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos 
įmones.  

2021 m. pavėžėjimo spec. transportu paslauga suteikta 288 asmenims.  
2021 m. už suteiktas transporto paslaugas paslaugų gavėjai sumokėjo 990,63 Eur. 

Savivaldybės biudžeto išlaidos Švenčionių r. SPC teikiamų pavėžėjimo paslaugų -  5017,19 Eur, 
Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos teikiamų pavėžėjimo paslaugų – 8333,73 Eur. 

 
Aprūpinimas specialiosiomis techninėmis pagalbos priemonėmis 

 2021 m. rajono gyventojus aprūpino specialiosiomis techninės pagalbos priemonėmis PNT ir 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono filialas.  

2021 m. PNT gyventojams išdavė 307 techninės pagalbos priemones. Didžiausias poreikis 
buvo abiem rankom valdomų vaikščiojimo priemonių (išduota 48 vnt.), universalaus tipo vežimėlių 
(išduota 47 vnt.), tualetinių reikmenų (išduota 37 vnt.), viena ranka valdomų vaikščiojimo priemonių 
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(išduota 22 vnt.), priemonių praguloms išvengti (išduota 13 vnt.) ir kt. 2021 m. rajono gyventojams 
iš valstybės biudžeto skirta judėjimo techninės pagalbos priemonių už 8994,54 Eur.     

   Su kiekvienais metais didėja poreikis neįgaliųjų vežimėliams, naktipuodžio kėdutėms, 
pragulų profilaktikos čiužiniams, reguliuojamoms lovoms ir įvairių modifikacijų vaikštynėms. Dėl 
neįgaliųjų aprūpinimo šiomis priemonėmis yra sudaryta eilė, nes Vilniaus techninės pagalbos 
neįgaliesiems centras 100 procentų netenkina šių priemonių poreikio.  

 Švenčionių rajono SPC PNT aprūpina gyventojus judėjimo techninėmis priemonėmis 
socialinio darbo organizatorius.  

 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono filialas 2021 m. aprūpino 
silpnaregiams ir akliesiems skirtomis techninės pagalbos priemonėmis 86 asmenis ir jiems išdavė 230 
technines pagalbos priemones: stalinius kalbančius žadintuvus, didinimo stiklus su stalo įrenginiu, 
kalbančias virtuvines svarstykles, rankinius kalbančius laikrodžius, kalbančius skaičiuotuvus, skysčio 
lygio rodytuvus, baltas atramines lazdeles, kalbančius kraujo spaudimo aparatus, kalbančius mobilius 
telefonus, diktofonus. Iš viso techninių pagalbos priemonių skirta už 10766,30 Eur iš valstybės 
biudžeto.   

               Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 
2021 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas organizavo ir teikė PNT. Per 

metus paslaugos suteiktos 41 asmeniui, iš jų – 3 darbingo amžiaus asmenims su negalia ir 38 senyvo 
amžiaus asmenims, kuriems nustatyti specialieji poreikiai. 
 
18 diagrama 

 
Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 

 
Analizuojant 2021 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjus pagal lytį, 

iš 18 diagramoje pateiktų duomenų matyti, kad dauguma dienos socialinės globos asmens namuose 
paslaugų gavėjų buvo moterys. 
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19 diagrama 

 
Šaltinis: Švenčionių rajono SPC 

 
  Analizuojant duomenis apie 2021 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų 

gavėjų gyvenamąją vietą, matyti, kad iš bendro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų 
gavėjų skaičiaus, didžioji dalis ( 73 proc.) dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų 
buvo miesto gyventojai. 
            Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas 2021 metais teikė vidutiniškai 30 
socialinio darbuotojo padėjėjų. 
            Siekiant užtikrinti teikiamų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų 
kompleksiškumą, kokybę ir prieinamumą, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras įgyvendina 
projektą „Integralios pagalbos į namus plėtra Švenčionių rajone“ pagal 2014-2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova 
su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.08.4.1-ESFA-418-04-0020 „Integrali pagalba į namus“.  

 Per 2021 metus integralios pagalbos į namus paslaugos suteiktos 15 senyvo amžiaus 
asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. 

    Paslaugos teikiamos nemokamai. 
 2021 metais integralios pagalbos į namus paslaugas teikė 3 slaugytojai, 12 slaugytojo 

padėjėjų 
    Švenčionių rajono SPC PNT dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai už 

teikiamas dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas sumokėjo – 13476,04 Eur per metus. 
Valstybės biudžeto lėšos sudarė 87808,95 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 32388,05 Eur.  

 
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa 

Per 2021 m. įvairiose socialinės globos įstaigose gyveno 115 rajono gyventojų iš jų, 
apsigyvenę socialinės globos namuose iki 2007 m. buvo 24 asmenys, gyvenantys socialinės globos 
namuose nuo 2007 m. – 91. 

Iš bendro 2021 m. globos įstaigose gyvenusių asmenų skaičiaus, ilgalaikę socialinę globą 
gavo 115 asmenų. 
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27%

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų pasiskirstymas 

gyvenamąją vietą
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35 lentelė. Socialinės globos paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal socialinės globos įstaigas ir 
savivaldybės finansuotas vietas 2020-2021 m.: 

Socialinės globos įstaigos pavadinimas 
 

 

Ilgalaikės/trumpalaikės 
socialinės globos 
paslaugas gavusių  
rajono gyventojų 

skaičius metų 
laikotarpyje 

Per metus naujai 
apsigyvenusių socialinės 
globos įstaigoje rajono 

gyventojų skaičius, 
ilgalaikei/ trumpalaikei 
socialinei globai gauti 

Savivaldybės 
finansuotų vietų 

skaičius 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Šventos socialinės 
globos namai 

34/0 31/0 4/0 4/0 30/0 30/0 

Įstaigos, kurių savininkė yra 
valstybė ar nevyriausybinė 
organizacija arba privatus subjektas, 
iš jų:  

70/1 84/0 14/0 11/0 51/1 60/0 

Strūnos socialinės globos namai 42/0 45/0 4/0 2/0 26/0 26/0 
Nijolės Genytės socialinės globos 
namai 

4/0 7/0 0/0 1/0 2/0 2/0 

Aknystos socialinės globos namai 2/0 2/0 1/0 0/0 2/0 2/0 
Utenos socialinės globos namai 3/0 3/0 1/0 0/0 3/0 3/0 
Visagino socialinės globos namai 1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 
Jasiuliškių socialinės globos namai 1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 
„Senevita“ globos namai 2/0 2/0 0/0 0/0 2/0 2/0 
VšĮ Antavilių pensionatas 1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 
Senjorų socialinės globos namai 1/0 2/0 0/0 0/0 1/0 2/0 
Zarasų  socialinės globos namai 1/1 1/0 1/0 0/0 1/1 1/0 
Valakampių socialinių paslaugų namai 1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 

Skėmų socialinės globos namai 1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 
VšĮ „Sevilis“ globos namai 1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 
VšĮ „Mielagėnų Pal. J. Matulaičio 
globos namai“ 

4/0 7/0 4/0 3/0 4/0 7/0 

VšĮ „Gėlos globos namai“ 1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 
VšĮ „Adutiškio senelių namai“ 4/0 8/0 3/0 5/0 4/0 8/0 

Iš viso  104/1 115/0 18/0 15/0 85/1 90/0 
Šaltinis:  Socialinės paramos skyrius 

20 diagrama 

 
Šaltinis:  Socialinės paramos skyrius    
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            2021 m. iš bendro visose socialinės globos įstaigose gyvenančių rajono gyventojų skaičiaus, 
62 asmenys (53,9 proc.) gyveno ir ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas gavo 
socialinės globos įstaigose, skirtose gyventi žmonėms su proto ar psichikos negalia.  
            Iš bendro asmenų, gyvenančių socialinės globos įstaigose, skirtose gyventi žmonėms su proto 
ar psichikos negalia, skaičiaus, 39 proc. (45 asmenys) gyveno Strūnos socialinės globos namuose.   

Bendro profilio socialinės globos įstaigose 2021 m. gyveno 53 rajono gyventojai (t. y. 46 
proc. nuo bendro visose socialinės globos įstaigose gyvenusių asmenų skaičiaus), iš jų, 31 rajono 
gyventojai – savivaldybės pavaldumo socialinės globos įstaigoje - Šventos socialinės globos namuose 
ir 15 rajono gyventojų – kitose, bendro profilio socialinės globos įstaigose.  

2021 m. priimti 17 sprendimai ilgalaikei socialinei globai gauti. Metų eigoje apsigyveno  
socialinės globos namuose 15 asmenų, iš jų, 5 laukia eilėje. 2021 m. apsigyvenusių socialinės globos 
įstaigose asmenų pasiskirstymas pagal įstaigos profilį atsispindi 2 diagramoje. 

 
21 diagrama 

 
Šaltinis:  Socialinės paramos skyrius 

           Iš 36 lentelėje ir 21 diagramoje pateiktų duomenų matyti, kad daugiausiai (14) asmenų buvo 
nukreipta į kitas, ne savivaldybės pavaldumo globos įstaigas: į Strūnos socialinės globos namus (2), 
VšĮ Adutiškio senelių globos namus (5), VšĮ Mielagėnų Pal. J. Matulaičio globos namus (3), Nijolės 
genytės socialinės globos namus (1).  
          Š savivaldybės pavaldumo Šventos socialinės globos namus 2021 m. buvo nukreipti 8 asmenys, 
metų eigoje apsigyveno – 4 asmenys, kadangi nebuvo vietų.  
 
22 diagrama 

 
Šaltinis:  Socialinės paramos skyrius 
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Analizuojant 22 diagramoje pateiktus duomenis matyti, kad 2021 m. didžiausias poreikis 
gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigose buvo senyvo amžiaus 
asmenims su sunkia negalia ir be sunkios negalios, tai sudarė 73 proc. nuo bendro 2021 m. 
apsigyvenusių socialinės globos įstaigose asmenų skaičiaus. Darbingo amžiaus asmenų, 
apsigyvenusių  2020 m. socialinės globos įstaigose, skaičius sudarė 26 proc. 2 darbingo amžiaus 
asmenys apsigyveno socialinės globos namuose, skirtuose gyventi asmenims su proto ar psichikos 
negalia ir 2 darbingo asmenys apsigyveno bendro profilio socialinės globos namuose.  

2021 m. Šventos socialinės globos namuose gyveno 31 asmuo, iš jų: darbingo amžiaus 
asmenys su sunkia negalia – 2, darbingo amžiaus su negalia - 1,  senyvo amžiaus asmenys be sunkios 
negalios – 14, senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia – 14. Iš bendro 2021 m. Šventos socialinės 
globos namuose gyvenusių asmenų skaičiaus, globos namuose gyveno 18 vyrų, 13 moterų. 
Vyraujanti gyventojų amžiaus grupė 55-59 m. (2 gyventojai), 60-64 m. (3 gyventojai), 65-69 m. (6 
gyventojai), 70-74 m. (7 gyventojai), 75-79 m. (4 gyventojai), 80-84 m. (2 gyventojai), 85 m. ir 
vyresni (6 gyventojai). 

2021 metais eilėje į bendro profilio globos namus laukė 11 senyvo amžiaus asmenų, 2021 m. 
pabaigoje – 3.  

 Į socialinės globos namus, skirtus gyvento proto ar psichikos negalią turintiems žmonėms, 
2021 metų eigoje laukė eilėje 1 senyvo amžiaus asmuo be sunkios negalios ir 1 darbingo amžiaus 
asmuo su sunkia negalia, mėnesio bėgyje poreikis buvo patenkintas. 

 
Socialinės reabilitacijos paslaugos bendruomenėje neįgaliesiems 

2021 m. Švenčionių r. sav. socialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje neįgaliesiems 
teikė Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras, Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Švenčionių skyrius. Bendrą naudą gavusių 
asmenų skaičius 173. 

 
23 diagrama 

 
Šaltinis:  Socialinės paramos skyrius 

 
Iš bendro socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičiaus, didžiausią socialinės 

reabilitacijos paslaugų gavėjų grupę sudarė suaugę asmenys su negalia, vaikų su negalia socialinės 
reabilitacijos paslaugas gavo tik 6 proc.  
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36 lentelė. Socialinės reabilitacijos paslaugų rodikliai Švenčionių r. sav. 2021 m.: 

Eil. 
Nr. 

Organizacijos pavadinimas Paslaugų 
gavėjų 
skaičius, 
vnt. 

Teiktos paslaugos Lėšos, Eur 

1. Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugija 

63 individuali pagalba neįgaliajam, 
neįgaliųjų dienos užimtumas, 
meninių gebėjimų lavinimas 
būreliuose, kolektyvuose, 
neįgaliųjų aktyvios ir sveikos 
gyvensenos skatinimas bei 
populiarinimas, aktyviai 
dalyvaujant kūno kultūros ir 
fizinio aktyvumo užsiėmimuose, 
pagalba neįgaliųjų šeimos nariams 

12 856,00 iš jų: 
VB – 10 713,00 
SB –    2 143,00 

2. VšĮ Vilniaus ir Alytaus 
regionų aklųjų centras 

93 individuali pagalba neįgaliajam, 
pagalba atkuriant ir stiprinant 
darbinius įgūdžius paslaugos 

18 941,00, iš jų: 
VB – 15 784,00 
SB –    3 157,00 

3. Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija 
„Viltis“ Švenčionių skyrius 

17 individuali pagalba neįgaliajam, 
neįgaliųjų dienos užimtumo 
paslaugos 

16 215,00, iš jų: 
VB – 13 513,00 
SB –  2 702,00 

 Iš viso 173  48 012,00, iš jų: 
VB – 40 010,00 
SB –   8 002,00 

Šaltinis:  Socialinės paramos skyrius 
 

            2021 m. Švenčionių r. sav. pagal negalios pobūdį gausiausia neįgalių asmenų grupė, gavusi 
socialinės reabilitacijos paslaugas, buvo silpnaregiai ir aklieji, mažiausia – intelekto sutrikimų ir 
sutrikusios psichikos turintys neįgalieji. 
 

Būsto ir gyvenamosios aplinkos žmonėms su negalia pritaikymas 
            2021 m. Švenčionių rajono savivaldybėje pritaikytas gyvenamasis būstas 10 asmenų su 
negalia, iš jų, 2 vaikams ir 8 suaugusiems asmenims.  
            Atlikti šie pritaikymo darbai: įrengti keltuvai, pandusai, sanitarinių mazgų įrengimai, 
nupirktos sensorinės priemonės. 
 
37 lentelė. Būstų žmonėms su negalia pritaikymo rodikliai Švenčionių r. sav. 2017-2021 metais: 

Metai Pateiktų 
prašymų 
pritaikyti  
būstą skaičius 

Pritaikytų 
būstų skaičius 

Skirtos ir panaudotos piniginės lėšos eurais 
Iš viso Iš Valstybės 

biudžeto 
Iš 
savivaldybės 
biudžeto 

2017 5 4 12 620,48 8 982,48 3 638,00 
2018 4 3 9 347,39 4 758,66 4 588,73 
2019 11 3 10 645,35 7 193,35 3 452,00 
2020 7 5 27753,00 13869,00 13884,00 
2021 10 10 63201,00 44043,00 19158,00 

Šaltinis: Socialinės paramos skyrius 
 

    Analizuojant 37 lentelėje pateiktus duomenis, matyti, kad vidutiniškai Savivaldybėje pritaikomi 7 
būstai žmonėms su negalia. Būstų žmonėms su negalia pritaikymui iš savivaldybės biudžeto buvo 
skirta apie 40 proc., nuo bendros būstų pritaikymui skirtos sumos, iš valstybės biudžeto – 60 proc.           

 
            6.1.3. Suaugę asmenys, patiriantys socialinę riziką 
 
            Bendrosios socialinės paslaugos, priklausomybių ligų konsultanto paslaugos 
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            2021 m. Švenčionių r. sav. socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims Švenčionių 
rajono SPC Socialinės pagalbos namai (toliau – SPN) teikė priklausomybių ligų konsultanto 
paslaugas, kurias gavo 52 asmenys.  
              Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Caritas 2021 m. teikė asmens higienos ir priežiūros 
paslaugų organizavimo (dušo, skalbimo) paslaugas, teikė materialinę pagalbą maisto produktais ir 
drabužiais. Paslaugas gavo 886 suaugę socialinę riziką patiriantys asmenys. 

 
7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje 2021 

m. 
38 lentelė  
Eil. 
Nr. 

Įstaigos Socialinių darbuotojų ir soc. 
pedagogų, dirbančių vaikų 

socialinių paslaugų įstaigose 
(organizacijose), skaičius 

Socialinių 
darbuotojų 

padėjėjų 
skaičius 

iš viso iš jų finansuojamų 
iš valstybės 

biudžeto 
1. Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:  38 13 65 

1.1. biudžetinėse:    
1.1.1. Švenčionių rajono socialinių paslaugų centre 24 13 72 
1.1.2. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Adutiškio 

ir Švenčionėlių vaikų dienos centruose 
6 0 0 

1.2. viešosiose: 2 0 0 
1.2.1. VšĮ Švenčionių rajono ligoninėje 1 0 0 
1.2.2.  VšĮ Švenčionių rajono PSPC 1 0 0 

2. Savivaldybės administracijoje: 0 0 0 
3. Kitose savivaldybės teritorijoje veikiančiose 

socialines paslaugas teikiančiose įstaigose: 
33 26 100 

3.1. Nijolės Genytės socialinės globos namuose 16 16 37 
3.2. Strūnos socialinės globos namuose 10 10 56 
3.3. VšĮ ,,Adutiškio senelių namai“ 2 0 6 
3.4. Magūnų savarankiško gyvenimo namuose 1 0 2 
3.5. Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos Vaikų 

dienos centre ,,Šypsenėlė“  
2 0 0 

3.6. Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Vaikų 
dienos centre ,,Liepsnelė“ 

3 0 0 

3.7. Mokinių bendrijos ,,Viltis“ Vaikų dienos centre 2 0 0  
Iš viso  71 39 165 

Šaltinis: savivaldybės teritorijoje veikiančios įstaigos ir organizacijos 
 

            Apžvelgus Švenčionių rajono demografinius, socialinius rodiklius, paanalizavus 
savivaldybėje esančią socialinių paslaugų infrastruktūrą bei organizuojamas ir teikiamas socialines 
paslaugas, žemiau esančioje lentelėje pateikiama Švenčionių rajono stiprybių, silpnybių, galimybių 
ir grėsmių analizė (toliau-SSGG analizė) socialiniu aspektu.  
 
39 lentelė. SSGG analizė: 

Stiprybės  Silpnybės 
Švenčionių rajonas: 
- Mažėjantis socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius ir 
jose augančių vaikų skaičius  
- Mažėjantis vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), 
skaičius  
 

Švenčionių rajonas: 
- Trūksta asmenų, pageidaujančių būti likusių be tėvų 
globos vaikų globėjais (rūpintojais), budinčiais 
globotojais, ypač raidos sutrikimų ir negalią turinčių 
likusių be tėvų globos vaikų 
- Netolygiai ir nepakankamai išplėtotos socialinės ir 
bendruomeninės paslaugos intelekto ir (ar) psichikos 
negalią turintiems asmenims ir kitiems neįgaliesiems, 
trūksta dienos socialinės priežiūros ir dienos socialinės 
globos bei užimtumo centrų,  asmeninio asistento, 
apsaugoto būsto, pagalbos priimant sprendimus paslaugų, 
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atokvėpio paslaugų jų šeimos nariams, grupinio 
gyvenimo namų 
- Neteikiamos apsaugoto būsto paslaugos išeinantiems iš 
globos įstaigų jaunuoliams 
- Nepakankamai tenkinamas senyvo mažiaus asmenų 
socialinės globos paslaugų poreikis Šventos socialinės 
globos namuose 
- Neužtikrinta kompleksinė pagalba suaugusiems 
socialinę riziką patiriantiems asmenims  

Galimybės Grėsmės  
Švenčionių rajonas: 
- Galimybė gauti reikiamas socialines paslaugas kuo 
arčiau savo gyvenamosios vietos ar namuose  
- Galimybė pasinaudoti ES teikiama parama 
- Savanorių, NVO, bendruomenės įtraukimas į socialinių 
paslaugų teikimą, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų 
pritraukimas į rajoną  
 

Švenčionių rajonas: 
- Augantis vaikų, kuriems pirmą kartą nustatyta negalia, 
skaičius  
- Visuomenės senėjimas 
- Specialistų (socialinių darbuotojų, psichologų, 
kineziterapeutų ir kt.) trūkumas 
- Tinkamų pastatų (patalpų) socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtrai nebuvimas 

 
              8. 2020 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga 
              Įgyvendinant Švenčionių rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plane numatytas 
priemones, dėl užsitęsusių rangos darbų ir iškilusių problemų vykdant statybos darbus liko 
neįgyvendinta 2 tikslo ,,Plėtoti nestacionarias socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą“ 2.1 
priemonė ,,Įkurti dienos centrą asmenims su negalia Pabradės mieste“. Rangos darbus numatoma tęsti 
ir Dienos centrą žmonėms su negalia Pabradės mieste įkurti 2022 m. 
              Kitos, Švenčionių rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plane numatytos 
priemonės įvykdytos, suteiktų socialinių paslaugų rodikliai pateikti šio Plano II skyriaus 6.1. punkte 
,,Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė“. 

Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems socialinių paslaugų teikimą, įteisinamas 
socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas. Nuo 2022 m. sausio 1 d. teikiamos tik akredituotos 
socialinės priežiūros paslaugos.  

 
III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 

 
            9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys 2021 metams 
            Dėl ribotų finansinių, ekonominių resursų, savivaldybė pirmiausiai plėtoja tas paslaugas, 
kurios padeda spręsti aktualiausias problemas įvairioms socialinėms žmonių grupėms. Svarbu 
išlaikyti jau sukurtą rajone socialinių paslaugų įvairovę ir apimtis, užtikrinti regioninių socialinės 
globos paslaugų senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims poreikį, o esant palankioms finansinėms 
galimybėms – plėtoti nestacionarias socialines paslaugas. Planuojamam laikotarpiui numatomos šios 
prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys: 

- alternatyvių ilgalaikei socialinei globai paslaugų organizavimas senyvo amžiaus, 
neįgaliems asmenims, vaikams likusiems be tėvų globos; 

-     socialinių paslaugų tinklo (prevencinių, kompleksinių ir kt.) prieinamumo bei paslaugų 
įvairovės šeimoms ir vaikams didinimas; 

- socialinių paslaugų infrastruktūros, plečiant socialines paslaugas įvairioms asmenų 
grupėms, gerinimas.      

 
10. 2021 metų priemonių planas  

  
40 lentelė 
1 tikslas.  Užtikrinti socialinių paslaugų poreikio tenkinimą 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 
vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

1 2 4 5 
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1.1. 
Užtikrinti  bendrųjų socialinių 
paslaugų,  socialinės 
priežiūros ir  socialinės globos 
paslaugų teikimą  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Finansuoti  
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų centro 
teikiamas socialines 
paslaugas, jas 
administruoti ir teikti  

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras 
 
 
 

Numatoma, kad  Švenčionių 
rajono SPC: 
- bendrąsias socialines 
paslaugas  gaus apie 1700 
asmenų; 
 
-  Globos centre   pagalbos 
globėjams (rūpintojams), 
budintiems globotojams, 
įtėviams ir šeimynų dalyviams 
ar besirengiantiems jais tapti 
paslaugos bus suteiktos 90 
asmenų (psichologo paslaugos 
– 60 asmenų, intensyvios 
pagalbos krizių atveju 
paslaugos – 90 asmenų, 
savipagalbos grupėse dalyvaus 
– 5 asmenys), 
laikinos priežiūros paslaugos 
budinčių globotojų šeimose – 
6  laikinai, be tėvų globos 
likusiems vaikams; 
 
- Paramos šeimai ir krizių 
centre Socialinę riziką 
patiriančioms šeimoms ir jose 
augantiems bus vaikams 
inicijuojama ir taikoma atvejo 
vadyba, įvertinamas pagalbos 
šeimai poreikis, sudaromi 
pagalbos planai, teikiamos 
bendrosios ir socialinės 
priežiūros paslaugos, 
organizuojama tėvystės 
įgūdžių ugdymo, 
priklausomybių konsultanto, 
psichologo ir kt. paslaugos. 
Planuojama, kad paslaugas 
gaus apie 90 socialinę riziką 
patiriančių šeimų ir 140 jose 
augančių vaikų intensyvios 
krizių įveikimo pagalbos 
paslaugas Krizių centre gaus 
10 vaikų, kuriems nustatytas 
apsaugos poreikis; 
 
- Dienos centre ,,Verdenė“ 
bendrąsias ir socialinės 
priežiūros paslaugas gaus 80 
senyvo amžiaus ir neįgalių 
suaugusių asmenų; 
 
- Savarankiško gyvenimo 
namuose 
Apgyvendinimo paslaugas 
gaus 10  senyvo amžiaus ir 
suaugusių su negalia asmenų; 
 
- Pagalbos namuose tarnyba  
suteiks socialinės priežiūros 
paslaugas namuose 200  
senyvo  
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- amžiaus ir neįgalių asmenų,  
dienos socialinės globos 
paslaugas gaus 45 asmenys su 
negalia ar specialiaisiais 
poreikiais; 
 
- Šventos socialinės globos 
namuose ilgalaikės 
(trumpalaikės) socialinės 
globos paslaugas gaus 30 
senyvo amžiaus ir suaugusių 
asmenų su negalia, atokvėpio 
paslaugas gaus 4 neįgaliuosius 
prižiūrintys asmenys; 
 
- Bendruomeniniuose vaikų 
globos namuose ilgalaikės 
(trumpalaikės) socialinės 
globos paslaugas gaus  20  
likusių be tėvų globos vaikų; 
 
- Vaikų globos namuose 
ilgalaikės (trumpalaikės)  8 
likusių be tėvų globos 
vaikams; 
- Socialinės pagalbos 
namuose paslaugas gaus apie 
200 suaugusių socialinę riziką 
patiriančių asmenų 
(priklausomybių konsultanto 
200 asmenų, apgyvendinimo 
nakvynės namuose paslaugas 
– 10 asmenų, kur bus 
teikiamos kompleksinės 
socialinio darbo, atvejo 
vadybos, psichologo 
konsultavimo, darbinių 
įgūdžių ugdymo ir kt. 
paslaugos). 

1.1.2. Finansuoti, 
administruoti ir teikti 
vaikų dienos socialinės 
priežiūros paslaugas VDC 
 
 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras  
 
Švenčionių r. 
Kaltanėnų ugdymo 
ir turizmo centras  
 
Švenčionėlių Šv. 
Edvardo parapijos 
dienos centras 
,,Šypsenėlė“ 
 
Švenčionių Visų 
šventųjų parapijos 
vaikų dienos 

Numatoma, kad dienos 
centruose paslaugas gaus apie 
270  vaikų ir jų šeimos, iš jų: 
-Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro VDC 
,,Šaltinėlis“  (Švenčionių m.)  
paslaugas gaus – 20 vaikų;   
 
-Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro VDC 
,,Šaltinėlis“  (Pabradės m.) – 
20 vaikų;  
 
-Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro VDC 
,,Šaltinėlis“  (Milkuškų k.) – 
15 vaikų;  
 
-Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro  VDC   
,,Šaltinėlis“ (Prienų k.) – 20 
vaikų; 
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centras ,,Liepsnelė“ 
 
Mokinių bendrija 
,,Viltis“ 
 
 

-Švenčionių r. Kaltanėnų 
ugdymo ir turizmo centro 
Adutiškio VDC – 50 vaikų; 
 
Švenčionių r. Kaltanėnų 
ugdymo ir turizmo centro 
Švenčionėlių VDC – 60 vaikų; 
 
Švenčionėlių Šv. Edvardo 
parapijos VDC ,,Šypsenėlė“ – 
25 vaikai; 
 
Švenčionių Visų šventųjų 
parapijos VDC ,,Liepsnelė“ – 
30 vaikų; 
 
Mokinių bendrijos ,,Viltis“  
VDC – 25 vaikai. 

1.2. Užtikrinti rajono 
gyventojų socialinės 
priežiūros ir socialinės globos 
paslaugų poreikio tenkinimą 
valstybinėse, privačiose ir 
nevyriausybinėse socialinių 
paslaugų įstaigose  

1.2.1. Finansuoti, 
administruoti ir  teikti 
apgyvendinimo Magūnų 
savarankiško gyvenimo 
namuose paslaugas 
suaugusiems asmenims su 
proto ir (ar) psichikos 
negalia  

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 
Lietuvos psichikos 
negalios žmonių 
bendrija ,,Giedra“ 

Magūnų savarankiško 
gyvenimo namuose 
apgyvendinimo paslaugas 
gaus 2 asmenys su proto ir (ar) 
psichikos negalia. 
  

1.2.2. Finansuoti, 
administruoti ir  teikti 
ilgalaikės (trumpalaikės) 
socialinės globos 
paslaugas senyvo amžiaus 
ir suaugusiems asmenims 
su negalia bei atokvėpio 
paslaugas jų šeimų 
nariams  

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 
Valstybės 
pavaldumo, 
privačios ir 
nevyriausybinės 
socialinės globos 
įstaigos 

Numatoma, kad socialinės 
globos paslaugos bus suteiktos 
75  senyvo amžiaus ir 
suaugusiems neįgaliems 
asmenims, kurie dėl 
nesavarankiškumo negali 
savimi pasirūpinti ir kuriems 
reikalinga nuolatinė socialinė 
globa  socialinės globos 
įstaigose; 
atokvėpio paslaugas gaus 4 
asmenims. 

1.2.3.  Finansuoti, 
administruoti ir  teikti 
ilgalaikės (trumpalaikės) 
socialinės globos 
paslaugas  
vaikams su negalia 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 

Socialinės globos paslaugos 
bus suteiktos 1 vaikui su 
negalia. 
 
  

2 tikslas.  Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti 
paslaugas vaikams ir šeimoms, neįgaliems bei suaugusiems socialinę riziką patiriantiems 
asmenims 
 
2.1.  Plėtoti paslaugas 
neįgaliems asmenims  
 
 
 
 

2.1.1. Vykdyti projektą 
,,Dienos centro asmenims 
su negalia įkūrimas 
Pabradės mieste“  Nr. 
08.1.1-CPVA-R-407-01-
0004  

Rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 

Įkurtas   dienos centras 
asmenims su negalia.  
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2.1.2.  Vykdyti projektą 
„Užimtumo paslaugų 
asmenims su proto ir 
(arba) psichikos negalia 
plėtra Švenčionių rajono 
savivaldybėje“  Nr. 08.1.1-
CPVA-V-427-16-0003 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 
Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių 
globos bendrijos 
„Viltis“ Švenčionių 
skyriui 
 
Nijolės Genytės 
socialinės globos 
namai 

Suremontuotos patalpos, 
įkurtas dienos užimtumo 
centras/ socialinės dirbtuvės; 
 
Numatoma, kad dienos 
užimtumo centro/ socialinių 
dirbtuvių paslaugas gaus 
10   asmenų su proto ir (arba) 
psichikos negalia. 

2.1.3. Teikti integralios 
pagalbos į namus 
paslaugas, įgyvendinant 
projektą  „Integralios 
pagalbos į namus plėtra 
Švenčionių rajone“  Nr. 
08.4.1-ESFA-V-418-04-
0020   

Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras 

Numatoma, kad integralios 
pagalbos į namus paslaugas 
gaus 18 asmenų.   

2.1.4. Organizuoti ir teikti 
asmeninio asistento 
paslaugas darbingo 
amžiaus neįgaliesiems, 
įgyvendinant projektą 
,,Bendruomeniniai šeimos 
namai“  Nr. 08.4.1-ESFA-
V-416-09-0001  

Socialinės paramos 
skyrius 
 
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras 

Numatoma, kad asmeninio 
asistento paslaugas gaus 10  
darbingo amžiaus neįgalių 
asmenų. 

2.1.5. Bendradarbiauti su  
Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos 
bendrija organizuojant 
apgyvendinimo 
apsaugotame būste 
paslaugas  suaugusiems 
asmenims su proto ir (ar) 
psichikos negalia  

Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių 
globos bendrija 

Paslaugas gaus 2 suaugę 
asmenys su negalia,  bus 
ugdomi, palaikomi  reikiami 
kasdieniai įgūdžiai,  padidės 
savarankiškumas ir 
užimtumas, pagerės gyvenimo 
kokybė ir integracija į 
visuomenę   

2.2. Užtikrinti darnią aplinką 
ir sąlygas kiekvienam vaikui 
augti savo šeimoje, o 
likusiems be tėvų globos 
vaikams augti globėjų, įtėvių 
šeimoje ar artimoje šeimai 
aplinkoje ir gauti pagalbą 
bendruomenėje 

2.2.1. Vykdyti projektą 
„Bendruomeninių vaikų 
globos namų ir vaikų 
dienos centrų tinklo plėtra 
Švenčionių rajono 
savivaldybėje“  Nr. 08.1.1-
CPVA-V-427-02-0004  

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras  

Įkurti Švenčionėlių m.  8 vietų 
bendruomeniniai vaikų globos 
namai. 

2.2.2. Finansuoti, 
organizuoti ir 
administruoti budinčių 
globotojų veiklą 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras 
 

Sudaryta sutartis ir 
finansuojami 4 budintys 
globotojai. 
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VšĮ Vaikų ir 
paauglių socialinis 
centras 

2.2.3. Finansuoti ir 
organizuoti globėjų 
(rūpintojų), įtėvių, 
budinčių globotojų 
mokymus pagal GIMK 
programą 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras  

Numatoma, kad GIMK 
mokymuose dalyvaus skaičius 
-25  asmenys, pageidaujantys 
būti globėjais (rūpintojais), 
įtėviais, budinčiais globotojais 

2.2.4.  Vykdyti projektą  
„Vaikų gerovės ir 
saugumo didinimo, 
paslaugų šeimai, 
globėjams (rūpintojams) 
kokybės didinimo bei 
prieinamumo plėtra“  Nr. 
08.4.1-ESFA-V-405-02-
0001  

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centro Globos 
centras 

Bus suteiktos psichologo 
konsultavimo, globos 
koordinatoriaus, socialinio 
darbuotojo paslaugos 
globojamiems (rūpinamiems), 
įvaikintiems, prižiūrimiems 
vaikams bei globėjų 
(rūpintojų), įtėvių, budinčių 
globotojų  šeimoms, bus 
organizuoti mokymai Globos 
centro darbuotojams  ir 
padidės jų kompetencija. 

2.3. Skatinti netekusių tėvų 
globos Švenčionių  rajono 
vaikų globą (rūpybą) šeimose 

2.3.1. Skirti ir mokėti  
globėjams (rūpintojams), 
budintiems globotojams 
pagalbos pinigus ir 
vienkartines išmokas vaiko 
vietai įkurti  

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 

Globėjams (rūpintojams), 
globojantiems, (rūpinantiems), 
prižiūrintiems tėvų globos 
netekusius rajono vaikus kas 
mėnesį bus skiriama 
papildoma finansinė parama – 
pagalbos pinigai. 

2.4. Teikti ir plėsti 
kompleksines paslaugas 
vaikui ir šeimai  
 
 
 
 
 
 

2.4.1.  Vykdyti projektą 
,,Bendruomeniniai šeimos 
namai“  Nr. 08.4.1-ESFA-
V-416-09-0001, 
 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 
Švenčionių rajono 
švietimo pagalbos 
tarnyba; 
 
VšĮ Veiklių mamų 
klubas; 
 
,,Žiburio“ labdaros 
ir paramos fondas 
 
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras 

Numatoma, kad 60 šeimų ir 
jose augantiems vaikams bus 
suteiktos pozityvios tėvystės 
įgūdžių ugdymo, 
psichosocialinės pagalbos, 
mediacijos, šeimos įgūdžių 
ugdymo, vaikų priežiūros, 
tarpininkavimo, pavėžėjimo 
paslaugos. 

  

2.4.2. Bendradarbiauti su  
Dingusių žmonių paramos 
centru, 
įgyvendinant 
savivaldybėje  projektą  
,,Socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų 
integracijos į darbo rinką 
skatinimas Vilniaus 
apskrityje“  Nr. 08.3.1-
ESFA-K-413-01-0013  

Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras  
 
Dingusių žmonių 
paramos centras 
 

Numatoma, kad socialinių ir 
darbo įgūdžių ugdymo bei 
karjeros konultanto  paslaugas 
gaus 6 socialinę atskirtį 
patiriančios šeimoms ir (ar) 
asmenys.. 

2.5. Plėtoti atvirą darbą su 
jaunimu 

2.5.1.  Finansuoti ir 
vykdyti atviro ir mobilaus 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 

Numatoma, kad veiklą vykdys 
3 atviros jaunimo erdvės ir 2 



 

 

64 
 
  

 

darbo su jaunimo veiklą administracija 
 
Švenčionių miesto 
kultūros centras 
 
Pabradės  miesto 
kultūros centras 
 
Švenčionėlių  
miesto kultūros 
centras 

mobilaus darbo su jaunimu 
komandos, atvirose jaunimo 
erdvėse paslaugas gaus 300 
jaunuolių, 
mobilaus darbo su jaunimu 
paslaugas gaus  50 jaunuolių. 
 
 

2.5.2. Vykdyti projektą 
,,Jaunuolių iš socialinę 
riziką patiriančių šeimų ir 
globos sistemos socialinė 
integracija naudojant 
terapinio ūkio metodiką“ 
Nr. LT03-2-SADM-K02 

VšĮ ,,Ugdančių 
patirčių namai“ 

Strūnaičio k. įkurtas terapinis 
ūkis, kur socialinių įgūdžių 
ugdymo ir kt. paslaugas 
terapiniame ūkyje  gaus 16 
jaunuolių. 

2.6. Plėtoti socialines 
paslaugas ir užtikrinti jų 
kompleksiškumą socialinę 
riziką patiriantiems 
suaugusiems asmenims 

2.6.1. Finansuoti 
Socialinės pagalbos namų 
remonto darbus 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras 

Įkurtos  Socialinės pagalbos 
namuose papildomos 5 vietos 
socialinę riziką patiriančių 
asmenų apgyvendinimui. 

2.7. Užtikrinti smurto artimoje 
aplinkoje,  priklausomybių 
nuo alkoholio ir narkotinių 
medžiagų vartojimo mažinimo 
prevencinių programų 
įgyvendinimą 

2.7.1.  Vykdyti projektą 
„Kartu“  Nr. 08.6.1-ESFA-
T-927-01-0466  
 

Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras  
 

Numatoma, kad socialines, 
psichologo, teisinės pagalbos 
paslaugas gaus 30  
18 – 59 metų amžiaus smurtą 
artimoje aplinkoje patyrusių 
asmenų bei jų šeimų narių. 

2.7.2. Finansuoti ir 
organizuoti mokymus 
pagal   Intervencinę 
programą smurtaujantiems 
artimoje aplinkoje 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
 
Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras  

Įgyvendinama smurto artimoje 
aplinkoje, Savižudybių 
prevencijos programa. 
Numatoma, kad mokymuose 
dalyvaus 10 asmenų. 

3 tikslas.  Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, mažinančias socialinę 
atskirtį 
3.1. Užtikrinti   neįgaliųjų 
socialinės integracijos 
priemonių vykdymą 

3.1.1. Finansuoti ir 
administruoti Socialinės 
reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų 
įgyvendinimą 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
NVO  

Įgyvendinti 2 neįgaliųjų 
nevyriausybinių organizacijų 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektus. 
Planuojama, kad paslaugas 
gaus 176 neįgalieji ir jų 
šeimos nariai  

3.1.2.  Aprūpinti rajono 
gyventojus, pagal nustatytą 
poreikį techninės pagalbos 
priemonėmis 
 

Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų 
centras 
 
Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių 
sąjungos 
Švenčionių rajono 
padalinys 

Planuojama, kad judėjimo 
spec. techninės pagalbos 
priemonėmis  bus aprūpinta 
190  asmenų, regos spec. 
techninėmis priemonėmis – 45 
asmenų. 
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Šaltiniai: Savivaldybės administracija, Švenčionių rajono SPC,  rajono NVO 
 

          11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2022 m.      
41 lentelė           

Eil. 
Nr. 

Socialinių paslaugų rūšys pagal  žmonių 
socialines grupes 

Socialinės globos įstaiga Mastas 
(vietų sk.) 

1 2 3 4 
1. Ilgalaikė socialinė globa  88 

1.1 Ilgalaikė socialinė globa neįgaliems 
asmenims su psichine ar proto negalia 

Pabradės socialinės globos namai 5 
Strūnos socialinės globos namai  48 
Aknystos socialinės globos namai  2 
Jasiuliškių socialinės globos namai 1 
Utenos socialinės globos namai 3 
VšĮ ,,Senevita“ globos namai 2 
VšĮ Antavilių pensionatas 2 
Senjorų socialinės globos namai 1 
Valakampių socialinių paslaugų namai 1 
Visagino socialinės globos namai 1 
Skėmų socialinės globos namai 1 
VšĮ Mielagėnų Pal. J. Matulaičio globos 
namai 

8 

VšĮ Adutiškio globos namai 10 

„Sevilis“ globos namai 1 

„Gėlos“ globos namai 1 

1.2 Ilgalaikė socialinė globa likusiems be tėvų 
globos vaikams 

Valstybiniai, privatūs ir NVO socialiniai 
globos namai 

Pagal 
poreikį 

2. Trumpalaikė socialinė globa likusiems be 
tėvų globos vaikams 

Valstybiniai, privatūs ir NVO socialiniai 
globos namai 

Pagal 
poreikį 

3. Kitos socialinės paslaugos 
 

Pagal 
poreikį 

Šaltinis. Socialinės paramos skyrius 
 

IV. FINANSAVIMO PLANAS 
 

          12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ir būdai 
 
42 lentelė. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ir išlaidos 2021 – 2022 m.: 

Eil. Nr.  
Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai 

Pagal faktines išlaidas  
(eurais) 

Pagal planines 
išlaidas  
(eurais) 

praėję metai 
2021 m. 

einamieji metai 
2022 m. 

1 2 3 4 
1. Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms 2 187 281 2 423 100 

3.1.3.  Vykdyti rajono 
gyventojų būsto ir 
gyvenamosios aplinkos 
neįgaliesiems pritaikymą 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 

Numatoma, kad bustas bus 
pritaikytas 5 neįgaliesiems. 

3.1.4. Finansuoti, 
organizuoti ir teikti rajono 
gyventojams pavėžėjimo į 
gydymo, reabilitacijos 
įstaigas paslaugas 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
administracija 
 
Socialinės paramos 
skyrius 
Švenčionių rajono 
neįgaliųjų draugija 

Numatoma, kad paslaugas 
gaus 200 asmenų. 
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 iš jų:   
1.1. Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro socialinėms 

paslaugoms finansuoti 
1 556 015 1 835 000 

1.2. regioninėms socialinėms paslaugoms suaugusiems 
asmenims su negalia finansuoti 

108 184 101 200 

1.3. regioninėms socialinėms paslaugoms vaikams, likusiems 
be tėvų globos finansuoti 

29 444 18 900 

1.4. pagalbos pinigai ir vienkartinės išmokos už vaikų 
priežiūrą šeimose 

83 953 80 000 

1.5. akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai VDC 
finansuoti 

95 113 199 200 

1.6. atviro ir mobilaus darbo su jaunimu veiklai finansuoti 18 000 10 000 
1.7. socialinių paslaugų pirkimas (pavėžėjimo ir socialinės 

priežiūros dienos centre/socialinėse dirbtuvėse paslaugų) 
7 000 20 000 

1.8. socialinių paslaugų plėtros projektų kofinansavimui ir 
socialinių paslaugų įstaigų patalpų remontui 

175 648 94 100 

1.9. globėjų (rūpintojų) įtėvių paieška ir rengimas 40 780 42 100 
1.10. budinčių globotojų, prižiūrinčių likusius be tėvų globos 

vaikus šeimoje, finansavimas 
32 364 41 500 

 
     palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc. 11,5 12,2 

2. LR valstybės biudžeto lėšos: 944 510  1 179 059  
iš jų:   

2.1.      socialinę riziką patiriančių šeimų socialinei priežiūrai 
organizuoti 

258 617    314 800 

2.2.      asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti 312 495 334 100 
2.3.      globos (rūpybos) tikslinis priedas 115 983 144 000 
2.4.      vaikų globos (rūpybos) išmokoms  144 621 159 600 
2.5. Vaikų globos namų, perimtų iš apskrities pavaldumo, 

socialinei globai organizuoti 
13 200 - 

2.6. vaikų dienos socialinei priežiūrai VDC finansuoti 97 300 104 000 
2.7. socialinių paslaugų srities projektams finansuoti 2 294 122 559 
3. ES struktūrinių fondų lėšos 225 455 701 191 
4. Kitos lėšos: 187 351 260 000 

4.1. pajamos už suteiktas paslaugas 187 351 260 000  
Iš viso 3 544 597 4 563 350 

Šaltinis: rajono savivaldybės administracija 
 
            12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas 
      Pagrindiniai socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai – savivaldybės biudžeto ir valstybės 
biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui lėšos.  
            2022 m. palyginus su ta pačia 2021 m. išlaidų grupe, 2022 m. planuojamos 236 tūkst. Eur 
didesnės savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms finansuoti, iš jų, savivaldybės BĮ 
Švenčionių r. SPC,  rajone veikiančių VDC ir budinčių globotojų teikiamoms socialinėms 
paslaugoms finansuoti, o taip pat socialinių paslaugų pirkimui bei globėjų (rūpintojų) ir įtėvių 
mokymas finansuoti.   
           2022 m. numatomos 235 tūkst. Eur didesnės išlaidos iš valstybės biudžeto. Planuojama  
didesnė iš valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija asmenų su sunkia negalia socialinei globai 
organizuoti, planuojama daugiau valstybės biudžeto lėšų vaikų globos rūpybos išmokoms ir 
akredituotų VDC teikiamoms vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugoms finansuoti. Taip pat, 
numatomos didesnės valstybės biudžeto išlaidos projektams ,,Pabradės dienos centro žmonėms su 
negalia įkūrimas Pabradės mieste“, ir „Užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos 
negalia plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“  finansuoti.       Neplanuojamos valstybės biudžeto 
lėšos Vaikų globos namų, perimtų iš apskrities pavaldumo, socialinei globai organizuoti, kadangi 
nebeliko savivaldybės biudžetinėje Švenčionių r. sav., SPC  likusių be tėvų globos vaikų, 
apgyvendintų iki 2007 m. 
            2022 m. planuojamos didesnės ES struktūrinių fondų lėšos tęstinių projektų įgyvendinimui 
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(žr. 40 lentelę). 
           Išlaidos socialinės paslaugoms didėja dėl kasmet didėjančių socialinės globos išlaidų visose 
ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą teikiančiose įstaigose, didėjančio paslaugų gavėjų skaičiaus, 
socialinės srities darbuotojų darbo užmokesčio kilimo, didėjančio lėšų poreikio socialinių paslaugų 
plėtrai, ir kt. priežasčių. 
             
           13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai 
           Savivaldybės biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti skiriamos: 
           - savivaldybės biudžetinėms įstaigoms jas finansuojant tiesiogiai; 
           - valstybės biudžetinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms pagal lėšų kompensavimo 
sutartis; 
           - vykdant socialinių paslaugų programas.   
 
           14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai 2022 – 2023 m. 
            Numatoma, kad įkūrus Pabradėje dienos centrą žmonėms su negalia, reikės papildomų lėšų 
socialinio darbuotojo, slaugytojo, socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybių išlaikymui. Siekiant 
skatinti vaikų globą šeimoje reikalingos papildomos lėšos skirti pagalbos pinigus globėjams 
(rūpintojams) , susietiems su vaiku giminystės ryšiais. 
 
           15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu 
           Švenčionių r. sav. didėja asmenų, kuriems reikalingos socialinės paslaugos, skaičius. 
Paslaugos organizuojamos ir teikiamos atsižvelgiant į prioritetines paslaugų rūšis, tačiau galimybės 
plėtoti socialines paslaugas yra ribotos. Be valstybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos 
būtų sunku savivaldybei užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą bei modernizuoti 
socialinių paslaugų infrastruktūrą, gerinant teikiamų paslaugų kokybę. 
            
           15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas 
      Lyginant su ankstesniais metais, išaugo paslaugų įvairovė. Švenčionių r. sav.  nuolat kuriamas 
gyventojų poreikius atitinkantis socialinių paslaugų tinklas, siekiama paslaugas organizuoti visų 
socialinių grupių asmenims. Socialinių paslaugų tinklo plėtra orientuota į socialinių paslaugų teikimą 
bendruomenėje ir šeimoje, užtikrinamas jau teikiamų socialinių paslaugų tęstinumas. Sukurta globėjų 
(rūpintojų) paieškos sistema, teikiama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, 
įtėviams ar besirengiantiems jais tapti. Paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams teikiamos 
bendruomeniniuose vaikų globos namuose, plečiamas jų tinklas. Pradėtos teikti neįgaliesiems 
asmeninio asistento paslaugos, psichikos ir (ar) proto negalią turintiems asmenims  apsaugoto būsto 
paslauga. Stiprinamas socialinis darbas su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis ir jose augančiais 
vaikais. Pradedamos teikti socialinės priežiūros paslaugos Krizių centre vaikams, kuriems nustatyta 
laikinoji priežiūra ir jų teisėtiems atstovams pagal įstatymą, socialinės riziką patiriančioms šeimoms, 
turinčioms vaikų ir kitiems socialinę riziką patiriantiems asmenims. Akredituota ir užtikrinama Vaikų 
dienos centrų veikla. Pradėtas ir plėtojamas darbas su jaunimu. Skatinamas kokybiškų socialinių 
paslaugų teikimas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, gerinama socialinių paslaugų 
infrastruktūra, didinama socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė kompetencija. 
Daugeliui paslaugų gavėjų užtikrinamos kokybiškos socialinės paslaugos, tačiau Švenčionių r. sav. 
neturi galimybių užtikrinti socialinių paslaugų teikimo visiems potencialiems jų gavėjams, todėl 
socialinių paslaugų poreikis patenkinamas iš dalies. Šiuo metu vis dar teikiamos institucinės 
socialinės globos paslaugos vaikams vaikų globos namuose, neteikiamos apgyvendinimo 
apsaugotame būste paslaugos jaunuoliams, išėjusiems iš globos namų, trūksta grupinio gyvenimo 
namų, dienos socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos bei užimtumo centrų,  asmeninio 
asistento, apsaugoto būsto, pagalbos priimant sprendimus paslaugų, atokvėpio paslaugų jų šeimos 
nariams, neužtikrinamas integralios pagalbos paslaugų kompleksiškumas, nes nepakanka specialistų, 
nepakankamai tenkinamas senyvo mažiaus asmenų institucinės socialinės globos paslaugų poreikis, 
gyventojai laukia eilėje apsigyventi globos įstaigoje, neišplėtotos socialinės paslaugos ir kompleksinė 
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pagalba suaugusiems socialinę riziką patiriantiems asmenims. Vis dar trūksta paslaugų jaunimui. 
Labai mažai paslaugų teikiama vaikams su negalia ir jų šeimoms. Pažymėtina, kad į socialinių 
paslaugų teikimą vis aktyviau įsitraukia šalyje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, tačiau 
organizacijų iniciatyvos dar labai trūksta. Šiuo metu Pabradės zonos ir kaimiškų vietovių gyventojai 
turi mažiau galimybių gauti reikiamas socialines paslaugas, šiose vietovėse trūksta įvairesnių visų 
socialinių grupių poreikius atitinkančių socialinių paslaugų. 
 

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ 
 

            16. Socialinių paslaugų plėtros vizija 
            Socialinių paslaugų plėtros vizija – išplėtotos ir prieinamos visiems savivaldybės gyventojams 
socialinės paslaugos, socialinių paslaugų gavėjai gauna jų poreikius tenkinančias bei aukštos kokybės 
socialines paslaugas. 
 
            17. Prognozuojamos socialinės paslaugos ateinantiems 2023-2025 metams: 
            Per ateinančius trejus metus Švenčionių r. sav. numatoma gerinti teikiamų socialinių 
paslaugų kokybę ir prieinamumą. Plėtojant socialines paslaugas bus orientuojamasi į prioritetines 
socialinių paslaugų gavėjų grupes: suaugusius asmenis su negalia, vaikus su negalia ir jų šeimas, 
senyvo amžiaus asmenis ir jų šeimas, socialinę riziką patiriančius suaugusius asmenis ir jų šeimas, 
socialinę riziką patiriančias šeimas, vaikus globojančias šeimas, mažiau galimybių turintį jaunimą, 
krizinėje situacijoje esančias šeimas ir jų narius. Ypatingas dėmesys bus skiriamas nestacionarių 
socialinių paslaugų teikimui ir plėtrai. 
           Siekiant užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui augti savo šeimoje, o likusiems 
be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar artimoje šeimai aplinkoje ir gauti pagalbą 
bendruomenėje, bus įkurti dar vieni Bendruomeniniai vaikų globos namai, nes esamų skaičius 
neužtikrina, kad visi likę be tėvų globos vaikai gyventų ir augtų artimoje šeimai aplinkoje.  
            Numatoma, kad reorganizavus Nijolės Genytės socialinės globos namus, bus 2022 m. įkurti 
Švenčionių rajone Grupinio gyvenimo namai, kuriuose gyvens 7 Nijolės Genytės socialinės globos 
namų gyventojai ir 3 rajono bendruomenėje gyvenantys asmenys su proto ir (ar) psichikos negalia, 
taip pat jiems naujai įkurtame užimtumo centre bus teikiamos dienos užimtumo, socialinių dirbtuvių 
paslaugos. 2022 -2023 m. numatoma plėtoti psichikos ir (ar) proto negalią turintiems darbingo 
amžiaus asmenims palydėjimo, asmeninio asistento ir apsaugoto būsto paslaugas. 
            Įkūrus Pabradėje dienos centrą žmonėms su negalia, bus pradėtos teikti ne tik užimtumo 
paslaugos fizinę negalią turintiems neįgaliesiems, bet ir dienos ar trumpalaikės socialinės globos 
paslaugos dienos centre, o taip pat atokvėpio paslaugos juos prižiūrintiems asmenims. Atokvėpio 
paslaugas rajono gyventojai turės galimybę gauti ne tik Švenčionių rajono SPC ir Nijolės Genytės 
socialinės globos namuose, bet ir Strūnos socialinės globos namuose.         
           2023 m. numatoma teikti apsaugoto būsto paslaugas jaunuoliams, išėjusiems iš globos 
įstaigos. Numatoma vystyti ir plėtoti darbą su jaunimu. 
           Plėtojant paslaugas suaugusiems socialinę riziką patiriantiems asmenims numatoma įkurtuose 
Socialinės pagalbos namuose, teikti atvejo vadybininko, socialinio darbo, psichologo, 
priklausomybių konsultanto, darbinių įgūdžių ugdymo ir kt. paslaugas. 
           Didinant socialinių paslaugų įvairovę ir plečiant jų tinklą planuojama bendradarbiauti su vietos 
bendruomeninėmis ir jaunimo organizacijomis, regiono savivaldybėmis, ieškodama naujų socialinių 
paslaugų teikimo būdų. 
 
            18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis 
            2021 m. socialinėms paslaugoms finansuoti buvo skirta 11,5  proc. savivaldybės biudžeto 
lėšų, 2022 m.  numatyta skirti – 12.2 proc. savivaldybės biudžeto lėšų. Numatoma, kad ateityje 
Švenčionių r. sav. biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms augs dėl planuojamų paslaugų vaikui  ir 
šeimai, negalią turintiems asmenims bei socialinę riziką patiriantiems asmenims plėtros.   
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            19. Išteklių prognozė ateinantiems 2023-2025 metams 
      Savivaldybės lėšų dalis socialinėms paslaugoms finansuoti per ateinančius 3 metus turėtų 
didėti. Finansavimo šiuo metu teikiamoms socialinėms paslaugoms didėjimas ir naujoms socialinėms 
paslaugoms skyrimas pagal prioritetines socialinių paslaugų teikimo ir plėtros kryptis sąlygotų 
efektyvesnį socialinių paslaugų poreikio tenkinimą. 
 
43 lentelė. Materialinių išteklių būklės įvertinimas: 

Turtas Būklės 
įvertinimas 

Kiekis/dabartinių poreikių 
tenkinimas 

Trūkumas Planuojamas 
atnaujinimas 

Administracinės patalpos 
(socialiniams 
darbuotojams, personalui) 

gera Turimos administracinės patalpos 
tenkina esamą poreikį. Trūksta 
biuro baldų. 

Lentynų, 
dokumentų 

spintų, darbo 
stalo 

2022 m. 

Kompiuterinė technika patenkinama Reikalinga įsigyti kompiuterių 
atnaujinant pasenusią kompiuterinę 
įrangą 

5 
kompiuterių, 
5 skenerių, 

 2 
spausdintuvų 

2022 m. 

Organizacinė technika gera Organizacinė technika tenkina 
esamą poreikį 

- - 

Transportas patenkinama 2 mikroautobusai ir 12 lengvųjų  
automobilių, iš jų, 3 lengvieji 
automobiliai visiškai nusidėvėję, 
tačiau likusių turimų automobilių 
skaičius tenkina esamą poreikį. 

- - 

 
            20. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas 
44 lentelė. 

Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines grupes) Mastas (vietų skaičius) 
Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems neįgaliems asmenims su negalia ir senyvo 
amžiaus asmenims 

Pagal poreikį 

Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems neįgaliems asmenims su negalia ir 
senyvo amžiaus asmenims 

Pagal poreikį 

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams su negalia Pagal poreikį 
Trumpalaikė socialinės globa vaikams iki 3 m. amžiaus Pagal poreikį 
Socialinės priežiūros paslaugos suaugusiems asmenims, sergantiems psichikos 
liga 

Pagal poreikį 

 
VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 
             21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai 
             Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos skyrius. 
 
             22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai 
             Socialinių paslaugų planas vertinamas mažiausiai vieną kartą per metus. Plano vertinimo 
rezultatai aptariami su socialinių paslaugų įstaigų vadovais, savivaldybės administracijos atstovais 
bei asmenimis, atsakingais už plano vertinimą, rengimą ir priežiūrą. Vertinama plano įgyvendinimo 
eiga, aptariamos iškilusios kliūtys, atsiradusios siekiant numatytų tikslų bei uždavinių, ieškoma 
galimų alternatyvių sprendimų. 
 
            23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių 
efektyvumas 
            Siekiant sėkmingo socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, visos savivaldybėje teikiamos 
socialinės paslaugos registruojamos socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS).  
             Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas bus 
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vertinamas pagal Socialinių paslaugų išvystymo normatyvus (priedas Nr.1). Taip pat  atsižvelgiant į 
pateiktas ataskaitas, bus įvertinti kintantys veiksniai ar susidariusios aplinkybės, turinčios įtakos 
socialinių paslaugų plano įgyvendinimui. Vertinant 2022 m. socialinių paslaugų planą, bus žiūrima, 
ar pasiekti laukiami rezultatai, tikslai ir uždaviniai, ar įgyvendinamos visos priemonės laukiamiems 
rezultatams pasiekti, ar skirtos numatytos lėšos.  
 

______________________________ 
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                                                                                                    Švenčionių rajono savivaldybės     
                                                                                                    2022 m. Socialinių paslaugų plano  
                                                                                                    1 priedas 

 
Socialinių paslaugų išvystymo normatyvų lentelė 

Eil. 
Nr. 

Socialinės paslaugos pagal gavėjų grupes  Gavėjų 
skaičius: 

Rodiklis savivaldybėje 

1. Socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims (jų šeimoms) suaugę 
asmenys su 
negalia 

Gavėjų skaičius, 
tenkantis 1000 senyvo 
amžiaus asmenų 
savivaldybėje (5335 
(65+ asmenų skaičius 
savivaldybėje)) 

1.1. Pagalba į namus 238 44,6 

1.2. Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose) 0 0 

1.3. Dienos socialinė globa asmens namuose 38 7,1 

1.4. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas 
įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos 
paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.) 

0 0 

1.5. Dienos socialinė globa įstaigoje (dienos centre) 0 0 

1.6. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose 9 1,7 

1.7. Trumpalaikė socialinė globa (asmens namuose arba įstaigoje) 0 0 

1.8. Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa) 0 0 

1.9. Ilgalaikė socialinė globa  40 7,5 

1.10. Iš viso socialinių paslaugų gavėjų - senyvo amžiaus asmenų 
skaičius, tenkantis 1000 senyvo amžiaus asmenų 
savivaldybėje  

325 60,9 

2. Socialinės paslaugos suaugusiems asmenims su negalia (jų 
šeimoms) 

suaugę 
asmenys su 
negalia 

Gavėjų skaičius, 
tenkantis 1000 
darbingo amžiaus 
asmenų su negalia  
savivaldybėje (1542) 

2.1. Pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) 
atkūrimas asmens namuose 

23 14,9 

2.2.  Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose) 0 0 

2.3. Dienos socialinė globa asmens namuose 3 1,9 

2.4. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas 
įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos 
paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.) 

0 0 

2.5. Dienos socialinė globa įstaigoje (dienos centre) 0 0 

2.6. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose 3 1,9 

2.7. Apgyvendinimas apsaugotame būste 6 3,9 

2.8. Trumpalaikė socialinė globa 0 0 

2.9. Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa) 0 0 

2.10. Ilgalaikė socialinė globa:     

2.10.1. grupinio gyvenimo namuose 0 0 

2.10.2. socialinės globos namuose, specializuotuose slaugos ir 
socialinės globos namuose 

32 20,8 

2.11. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas 
socialinėse dirbtuvėse 

0 0 
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2.12. Iš viso socialinių paslaugų gavėjų - suaugusių asmenų su 
negalia skaičius, tenkantis 1000 darbingo amžiaus asmenų 
su negalia savivaldybėje  

67 43,5 

3. Socialinės paslaugos vaikams (jų šeimoms)  vaikai Gavėjų skaičius, 
tenkantis 1000 visų 
vaikų savivaldybėje 
(3372) 

3.1. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas) 
asmens (šeimos) namuose (gavėjai - vaikai, kurių šeimoms 
teikiama socialinė priežiūra)  

154 45,7 

3.2. Vaikų dienos socialinė priežiūra  272 80,7 

3.3. Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizių centre, laikino 
apgyvendinimo įstaigoje šeimoms, turinčioms vaikų, 
savarankiško gyvenimo namuose, kitose socialinių paslaugų 
įstaigose) (gavėjai - vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos 
vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji 
priežiūra) 

18 5,3 

3.4. Iš viso nurodytų socialinių paslaugų gavėjų – vaikų  skaičius, 
tenkantis 1000 visų vaikų savivaldybėje 

444 131,7 

4. Socialinės paslaugos vaikams su negalia  (jų šeimoms) vaikai su 
negalia 

Gavėjų skaičius, 
tenkantis 1000 vaikų 
su negalia 
savivaldybėje (85) 

4.1.. Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose)   0 0 

4.2. Dienos socialinė globa asmens namuose  0 0 

4.3. Dienos socialinė globa ar socialinė priežiūra įstaigoje (dienos 
centre ar kt.)  

0 0 

4.4. Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa)  0 0 

4.5. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams su negalia 
socialinės globos namuose vaikams su negalia, specializuotuose 
slaugos ir socialinės globos namuose  

0 0 

4.6. Iš viso nurodytų socialinių paslaugų gavėjų - vaikų su negalia 
skaičius, tenkantis 1000 vaikų su negalia savivaldybėje 

0 0 

5. Socialinės paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams (jų 
šeimoms) 

likę be tėvų 
globos vaikai 

Gavėjų skaičius, 
tenkantis 1000 vaikų, 
kuriems nustatyta 
globa (rūpyba), 
savivaldybėje (88) 

5.1. Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, 
įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti 
(gavėjai – vaikai, kurių globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, 
įtėviai ir šeimynų dalyviai,  gauna pagalbą) 

73 829,5 

5.2. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa:     

5.2.1. šeimynose 0 0 

5.2.2. bendruomeniniuose vaikų globos namuose 21 238,6 

5.3. Iš viso nurodytų socialinių paslaugų gavėjų - likusių be tėvų 
globos vaikų skaičius, tenkantis 1000 vaikų, kuriems 
nustatyta globa (rūpyba), savivaldybėje 

94 1068,2 

6. Palydėjimo paslauga jaunuoliams (jų šeimoms) jaunuoliai Gavėjų skaičius, 
tenkantis 1000 visų 
asmenų nuo 16 iki 24 
m. savivaldybėje (2218) 

6.1. su laikinu apgyvendinimu (savarankiško gyvenimo namuose ar 
apsaugotame būste) 

0 0 
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6.2. be laikino apgyvendinimo (socialinių paslaugų įstaigoje ar 
asmens namuose) 

0 0 

6.3 Iš viso palydėjimo paslaugų gavėjų – jaunuolių skaičius, 
tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų nuo 16 iki 24 metų 

0 0 

7. Socialinės paslaugos socialinę riziką patiriantiems 
suaugusiems asmenims (jų šeimoms) 

socialinę riziką 
patiriantys 
suaugę 
asmenys (18+) 

Gavėjų skaičius, 
tenkantis 1000 visų 
suaugusių  asmenų 
savivaldybėje (19121) 

7.1. Psichosocialinė pagalba (socialinių paslaugų įstaigose ar asmens 
namuose) 

14 0,7 

7.2. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, 
socialinės priežiūros centruose (dienos centre, socialinių paslaugų 
centre, krizių centre, paramos šeimai centre ir kt.) 

18 0,9 

7.3. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose 0   

7.4. Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizių centre, kitose socialinių 
paslaugų įstaigose): 

0 0 

7.4.1. su laikinu apgyvendinimu  7 0,4 
7.4.2. be laikino apgyvendinimo  0 0 
7.5. Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikinas apnakvindinimas 

laikino apnakvindinimo įstaigose 
7 0,4 

7.6. Trumpalaikė socialinė globa (psichologinės bei socialinės 
reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų) 

0 0 

7.7. Iš viso socialinių paslaugų gavėjų - socialinę riziką patiriančių 
suaugusių asmenų skaičius, tenkantis 1000 visų suaugusių  
asmenų savivaldybėje 

46 2,4 

 
 

__________ 


