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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2018-2020 METŲ
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO
PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojo pavadinimas
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Socialinės paramos skyrius
BĮ Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų
centras
BĮ Baisogalos gimnazija
BĮ Lizdeikos gimnazija
BĮ Vaižganto progimnazija
BĮ Šeduvos gimnazija
BĮ Grinkiškio J. Poderio gimnazija
BĮ Sidabravo gimnazija
BĮ Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazija
BĮ Aukštelkų pagrindinė mokykla
BĮ Alksniupių pagrindinė mokykla
BĮ Gražinos pagrindinė mokykla
BĮ V. Kudirkos progimnazija
BĮ Pakalniškių pagrindinė mokykla
BĮ Pociūnėlių pagrindinė mokykla
BĮ Radviliškio jaunimo mokykla
BĮ Baisogalos mokykla-darželis
BĮ Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė”
BĮ Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“
BĮ Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“
BĮ Šeduvos lopšelis-darželis
BĮ Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“
BĮ Šeduvos globos namai
BĮ Kutiškių universalus daugiafunkcis centras
BĮ Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

2017
Asignavimų valdytojo
kodas
188726247
188726247
302296387
190672543
190670535
195220684
290671780
190672739
190673798
190673983
190674551
190672162
190671637
190670720
190676189
290673450
191817187
190714921
190714693
190714736
190714355
290714160
195220531
171455916
302540140
302580487

Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo
03
Kodas
programa
Programos parengimo argumentai
Ši programa parengta siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę
integraciją bei efektyvią socialinę apsaugą. Programoje įgyvendinamos valstybinės (valstybės
perduotos savivaldybėms) ir savarankiškos savivaldybės funkcijos: socialinių išmokų skaičiavimas ir
mokėjimas; mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės
teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių,
deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio
reikmenimis administravimas; parama rajono gyventojams maisto produktais iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo, socialinių paslaugų planavimas ir administravimas,
socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis
organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į
bendruomenę sudarymas.
Programos pavadinimas
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Ilgalaikis prioritetas
(pagal RRSPP)
Šia programa
įgyvendinamas
savivaldybės strateginis
tikslas:

2.3. priedas
Išsilavinusi, sveika, kūrybinga, dora ir pilietiška Kodas
bendruomenė.
Teikti rajono savivaldybės gyventojų poreikius
Kodas
atitinkančias kokybiškas administracines ir
viešąsias paslaugas.

3
02

Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant Kodas
01
sumažinti socialinę atskirtį Radviliškio rajono
savivaldybėje.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Tikslas įgyvendinamas per žemiau išvardytus uždavinius.
01 uždavinys. Teikti rajono savivaldybės gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę paramą
Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Radviliškio rajono savivaldybės
tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais
reglamentuojančiais socialinę paramą, nustatyta tvarka.
Socialinė parama yra teikiama dviem būdais: piniginėmis išmokomis ir socialinėmis paslaugomis.
Vienas pagrindinių piniginės socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems
žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl
objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių, yra ribotas.
Socialinės paramos sistemą sudaro dvi pagrindinės dalys: nepriklausomai nuo šeimos turto ir pajamų
mokamos išmokos bei nepasiturintiems gyventojams teikiama parama įvertinus jų turtą ir pajamas.
Piniginė socialinė parama – socialinė pašalpa ir kompensacijos už būsto šildymo išlaidas, išlaidas
už geriamąjį vandenį ir išlaidas už karštą vandenį - teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu. Radviliškio rajono savivaldybė
piniginę socialinę paramą teikia vykdydama savarankiškają savivaldybės funkciją. Piniginė socialinė
parama gali būti teikiama, kai nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės
normatyvo, turimos piniginės lėšos neviršija nustatyto turimų piniginių lėšų normatyvo. Socialinės
pašalpos skiriamos, kai pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai arba vienam
gyvenančiam asmeniui. Būsto šildymo išlaidoms, išlaidoms už geriamąjį vandenį ir išlaidoms už
karštą vandenį kompensuojama dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp šeimos arba vieno
gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų šeimai arba vienam gyvenančiam
asmeniui. Piniginė socialinė parama skiriama įstatymo nustatyta tvarka. Jei šeima neatitinka įstatyme
ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono
savivaldybėje tvarkos apraše numatytų reikalavimų – jų prašymus svarsto Piniginės socialinės
paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu komisija,
o sprendimą, atsižvelgdama į komisijos rekomendacijas, priima rajono savivaldybės administracija.
Vienkartinės piniginės pašalpos skiriamos iš savivaldybės biudžeto lėšų įvairių socialinių grupių
asmenims, kuriems dėl objektyvių priežasčių: sunkios ligos, stichinės nelaimės ir kitų priežasčių
reikalinga vienkartinė materialinė parama.
Parama mirties atveju (laidojimo pašalpa, parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos
Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką) skiriama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įstatymu dėl paramos mirties atveju. Parama mirties atveju finansuojama iš valstybės
biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. Laidojantis asmuo dėl paramos
gavimo kreipiasi į savivaldybę pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą ar laidojančio
asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
Socialinė parama mokiniams skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos
mokiniams įstatymu. Socialinės paramos mokiniams rūšys yra šios: mokinių nemokamas maitinimas
mokyklose (pietūs, maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) ir
piniginė parama mokinio reikmenims įsigyti.
Šalpos išmokos: (šalpos neįgalumo pensijos; šalpos senatvės pensijos; šalpos našlaičių pensijos;
šalpos kompensacijos) Šalpos išmokų dydžio matas yra šalpos pensijų bazė. Jos dydis nuo
2018-01-01 – 130 eurų. Šalpos pensijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šalpos
Programos tikslas
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išmokų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas.
Tikslinės kompensacijos: (slaugos išlaidų tikslinė kompensacija; priežiūros (pagalbos) išlaidų
tikslinės kompensacijos) Tikslinių kompensacijų dydžio matas yra tikslinių kompensacijų bazė. Jos
dydis negali būti mažesnis negu 112 eurų. Tikslinių kompensacijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos
Vyriausybė.
Transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems ir specialaus lengvojo automobilio įsigijimo ir
jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos: kompensacijos mokamos iš valstybės biudžeto
lėšų.
Išmokos vaikui (vienkartinė išmoka vaikui; vienkartinė išmoka nėščiai moteriai; išmoka vaikui;
globos (rūpybos) išmoka; vienkartinė išmoka įsikurti, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas;
išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui; išmoka besimokančio ar studijuojančio
asmens vaiko priežiūrai; išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui; išmoka įvaikinus
vaiką): mokamos iš valstybės biudžeto lėšų.
02 uždavinys. Teikti rajono savivaldybės gyventojams kokybiškas socialines paslaugas.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstatymais, Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais
teisės aktais, Socialinės paramos skyrius užtikrina socialinių paslaugų skyrimą, planuoja ir
administruoja socialinių paslaugų teikimą, apgyvendina rajono savivaldybės neįgalius ir senyvo
amžiaus gyventojus, negalinčius savimi pasirūpinti, į socialinės globos įstaigas. Kuruoja socialines
paslaugas teikiančių įstaigų veiklą ir savivaldybės teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų kokybę.
Rajone teikiamos: bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas
ir atstovavimas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, kitos bendrosios
paslaugos; transporto organizavimas; techninės pagalbos priemonių išdavimas; specialiosios
socialinės paslaugos: socialinė priežiūra (pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas, apnakvindinimas, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams), socialinė globa
(dienos socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa, integrali pagalba
(dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose).
Socialinių paslaugų tinklą Radviliškio rajono savivaldybėje sudaro stacionarios socialinės
globos įstaigos, Dienos centrai, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras.
Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo tikslas – grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi ir
integruotis į visuomenę, suteikti pagalbą tiems, kurie negali be jos savarankiškai gyventi.
Stacionarios socialinės paslaugos teikiamos socialinės globos įstaigose. Socialinių paslaugų gavėjai
yra senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, šeimos įrašytos į socialinės rizikos
šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, vaikai, likę be tėvų globos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti
asmenys ir šeimos, turinčios socialinių problemų. Savivaldybėje veikiantis socialinių paslaugų
įstaigų tinklas nėra užtektinai išplėtotas, kad užtikrintų pakankamą socialinių paslaugų apimtį,
įvairovę ir prieinamumą. Jei vienos socialinės visuomenės grupės (pvz., neįgalūs vaikai ir jaunuoliai,
stacionarios ilgalaikės socialinės globos gavėjai) turi galimybę gauti jiems būtinas socialines
paslaugas, kitos pažeidžiamos visuomenės grupės (proto ir psichikos neįgalieji, suaugę socialinės
rizikos asmenys, socialinės rizikos šeimos ir kt.) gauna per mažai socialinių paslaugų.
Radviliškio rajono savivaldybė yra įsteigusi ir išlaiko šias socialines paslaugas teikiančias įstaigas:
Radviliškio rajono vaikų globos namus „Nykštukas“, Šeduvos globos namus, Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių paslaugų centrą. Socialines paslaugas teikia Radviliškio rajono
savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyrius ir Dienos centras
„Meleta“. Radviliškio rajono vaikų globos namai ,,Nykštukas“ – savivaldybės įsteigta stacionari
socialinės globos įstaiga, teikianti ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos paslaugas be tėvų
globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai
globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams klausimas.
Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta
tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir
atstovauti jam. Vaikų globos namuose yra 43 vietos. Vaikų gyvenimas vaikų namuose organizuotas
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šeimynų principu. Radviliškio rajono Šeduvos globos namai – savivaldybės įsteigta socialinės
globos ir priežiūros įstaiga. Šeduvos globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė
globa. Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai ar iš dalies nesavarankiškam
asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Trumpalaikė
socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės
specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, šeimos nariams, laikinai dėl tam tikrų
priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga
nuolatinė priežiūra. Paslaugų gavėjai yra senyvo amžiaus asmenys bei suaugę asmenys su negalia.
Globos namuose yra 88 vietos. Ši socialinės globos įstaiga nėra tipinė stacionari socialinių paslaugų
įstaiga, kadangi jos materialinėje bazėje yra teikiamos ir nestacionarios socialinės paslaugos. Jas
siūlo globos namuose veikiantis Šeduvos dienos socialinės priežiūros centras, teikiantis bendravimo,
informavimo, konsultavimo, skalbimo ir maudymo paslaugas žmonėms, turintiems negalią arba
esantiems senyvo amžiaus, kurie gyvena savo namuose. Toks pat dienos socialinės priežiūros
centras veikia Baisogaloje. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras –
mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms klientų
grupėms: socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms; socialinės rizikos šeimoms; suaugusiems
asmenims su negalia; senyvo amžiaus asmenims; vaikams su negalia ir jų šeimoms; asmenims
patyrusiems smurtą šeimose; asmenims po gaisrų ar kitų stichinių nelaimių; kitiems asmenims.
Įstaigą sudaro 3 padaliniai: Paramos šeimai tarnyba, teikianti bendrąsias paslaugas ir socialinės
priežiūros paslaugas (I padalinys), Vaikų dienos centras, teikiantis socialinės priežiūros paslaugas
dienos metu (II padalinys) bei Krizių centras, kuriame teikiamos psichologinės pagalbos ir laikinos
nakvynės paslaugos (III padalinys). Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre
teikiamos šios socialinės paslaugos: pagalbos namuose ir specialaus transporto paslaugos,
aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga
socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, integrali pagalba (dienos socialinė globa ir
slauga) asmens namuose, socialinės paslaugos Vaikų dienos centre, laikinos nakvynės paslaugos
Krizių centre, psichologinės pagalbos konsultacijos, pagalba globėjams (rūpintojams) ir
įvaikintojams, kompleksinė pagalba (psichologinė, socialinė pagalba, teisinės pagalbos
organizavimas) smurtą patyrusioms šeimoms. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto
paslaugų centro Dienos užimtumo skyrius įsteigtas Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos
„Radviliškio Viltis“ iniciatyva 2000 m. Centre vykdoma neįgalių jaunuolių nuo 16 metų, turinčių
vidutinę ir žymią proto bei kompleksinę negalias, dienos socialinė globa. Dienos centras
„Meleta“ teikia įvairias nestacionarias socialines paslaugas vaikams ir jaunuoliams iki 21 metų
amžiaus su įvairiais raidos sutrikimais bei juos globojančioms šeimoms. Centras organizuoja dienos
socialinės globos paslaugas, lydi klientus į ugdymo ir užimtumo įstaigas, organizuoja tėvų
bendravimo (savipagalbos) grupės veiklą.
Įgyvendindama valstybinę programą, savivaldybė dalyvauja pritaikant neįgaliems asmenims
aplinką ir būstus. Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems – gyvenamųjų patalpų ir aplinkos
žmonėms su negalia pritaikymas, panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms
neprieinamas erdves ir statybos sprendimus.
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas: Asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos
amžiaus, atsižvelgiant į jiems nustatytus specialiuosius poreikius, nustatomas specialiųjų poreikių
lygis. Nustatomi vidutiniai ir dideli specialiųjų poreikių lygiai ir jiems išduodami neįgaliojo
pažymėjimai.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius dėl asmenų su
psichine ar fizine negalia kreipiasi į teismą bei inicijuoja bylas dėl pripažinimo neveiksniais,
rūpybos, globos, turto administratoriaus paskyrimo. Rengia teismams išvadas ir atsiliepimus, dėl
rūpintojo ar globėjo kandidatūrų, dėl asmens pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo ir globėjo
paskyrimo.
Socialinės paramos skyrius organizuoja ir vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektų atranką.
Nuo 2014 metų Radviliškio rajono savivaldybė, kaip savarankiškas partneris, dalyvauja
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Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte ir teikia parama maisto
produktais rajono gyventojams.
Radviliškio rajono savivaldybė finansuoja Šeimynų dalyvio išlaikymo pajamas, kurios
priklauso nuo globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus. Taip pat, Savivaldybė papildomai iš
savivaldybės biudžeto lėšų skiria finansavimą:
1. nuo 2015-01-01 šeimynoms, sudariusioms sąlygas toliau gyventi jose buvusiems
globotiniams, sukakusiems 18 metų amžių, besimokantiems bendrojo ugdymo mokykloje (išmokos
dydis – 4 BSI per mėnesį);
2. nuo 2016-02-18 šeimynoms ir globėjams, globojantiems 3 ir daugiau be tėvų globos
likusius vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
Rajono savivaldybėje patvirtinta ir vykdoma Priklausomybių mažinimo Radviliškio rajono
socialinės rizikos šeimose programa. Programos tikslas – sukurti pagalbos sistemą asmenims,
turintiems priklausomybių ir jų šeimoms, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, padėti jiems
integruotis į visuomenę ir į darbo rinką. Tikslinė grupė – asmenys iš socialinės rizikos šeimų, įrašytų
į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos
šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, nesaikingai vartojantys alkoholį.
Savivaldybėje finansuojama (šaltuoju metų laikotarpiu) nakvynės paslauga, kuri užtikrina
suaugusiems socialinės rizikos asmenims laikiną prieglobstį, būtiniausias higienos ir buities
paslaugas. Paslauga naudojasi rajono socialinės rizikos asmenys, neturintys gyvenamojo būsto.
03 uždavinys. Užtikrinti apsaugos nuo smurto aplinkoje nukentėjusiems asmenims
priemonių įgyvendinimą.
01. priemonė. Šviesti visuomenę smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais,
mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti nepakantumą visų rūšių smurtui: Bus viešinama
informacija interneto svetainėje www.informacija.lt, skirtą smurtui artimoje aplinkoje mažinti,
planuojama organizuoti informacines kampanijas, skirtas smurto artimoje aplinkoje prevencijai.
02. priemonė. Vykdyti smurtinio elgesio mažinimo programą. Nuo 2014-09-05
Radviliškio rajone pradėta vykdyti smurtinio elgesio mažinimo programa. 2018 m. pratęsta
bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuru. Mokymosi
programa skirta smurtinio elgesio asmenims, kurie teismo keliu yra įpareigoti dalyvauti programoje.
Pagrindinis programos tikslas – taikant įvairius intervencinius modelius suteikti galimybę
smurtautojams išsiugdyti naujų įgūdžių, kurie keistų destruktyvų elgesį ir smurtines reakcijas ir
apsaugoti smurto auką nuo pakartotinio smurto. Mokymo programa smurtaujantiems asmenims
suteiks galimybę išmokti kontroliuoti savo emocijas ir vertinti elgesį, vystyti labiau harmoningus
santykius, išmokti nesmurtinio elgesio modelių, pergalvoti senus mąstymo ir elgesio būdus, ugdyti
tiek savigarbą, tiek pagarbą kitiems ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.
03. priemonė. Tobulinti savivaldybės institucijų darbuotojų, dirbančių smurto artimoje
aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims srityse, žinias,
įgūdžius ir profesinę kompetenciją. Bus organizuojami mokymai socialinės srities darbuotojams
smurto artimoje aplinkoje tematika, stiprinant specialistų kompetencijas dirbti komandoje, teikiant
pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei vykdant smurto artimoje aplinkoje
prevenciją.
05. priemonė. Teikti kompleksinę pagalbą nukentėjusiems asmenims. Radviliškio rajono
savivaldybės administracija nuo 2016-12-16 iki 2019-12-15 vykdo projektą " Radviliškio rajono
savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai". Projektas finansuojamas 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“. Projekto tikslas – teikti kompleksines paslaugas šeimoms, gyvenančioms Radviliškio rajono
savivaldybėje. Projekto tikslinė grupė – šeimos, gyvenančios Radviliškio rajono savivaldybėje.
Kompleksines paslaugas gaus tikslinių grupių asmenys (šeimos) – 210 unikalių asmenų. Projektas
vykdomas kartu su partneriais. Vienas iš partnerių (NVO) teiks psichosocialinę pagalbą: paslaugos
gavėjai – smurtinio elgesio asmenų šeimos nariai (100 asmenų). Siekiant ilgalaikio smurtaujančio
asmens asmenybės ir elgesio pasikeitimo ir kvalifikuotos psichosocialinės pagalbos smurto šeimoje
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aukoms teikimo, bus teikiamos: 1. individualios konsultacijos smurtinio elgesio asmenų šeimos
nariams; 2. grupinės konsultacijos (šeimai) smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams; 2.1.
palaikomosios konsultacijos (šeimai) grupėse smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Įvairioms gyventojų socialinėms grupėms bus sudaryta galimybė integruotis į visuomenę,
nežeminant žmogiškojo orumo ir siekiant užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas.
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Socialinių paslaugų katalogas, Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Lietuvos
Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams
įstatymas, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys
socialinę paramą.
Kita svarbi informacija
Su programa susijusios Radviliškio rajono savivaldybės 2012–2020 m. strateginio plėtros
plano (RRSPP) priemonės:
Priemonės
Priemonės pavadinimas
Vykdymo
Nr.
terminas
3.1.1.2.
Socialinių paslaugų (išblaivinimo, nakvynės namų, savarankiško
2018-2020
gyvenimo namai) plėtra Radviliškio parapijos bendruomenės
socialinių paslaugų centre
3.1.1.3.
Vaikų dienos centrų plėtra nebenaudojamose mokyklų patalpose.
2018-2020
3.1.1.4.
Kompleksinių paslaugų sistemos šeimoms, globojančioms ir
2018-2020
norinčioms globoti be tėvų globos likusius vaikus, sukūrimas.
3.1.1.5.
Kompleksinių paslaugų sistemos vaikams su elgesio ir psichikos
2018-2020
sutrikimais sukūrimas.
3.1.1.6.
Neįgaliųjų ir rizikos grupės asmenų užimtumo didinimas.
2018-2020
3.1.1.8.
Nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į nestacionarių socialinių
2018-2020
paslaugų teikimą.
3.1.1.10.
Prevencinio darbo su ant rizikos slenksčio atsidūrusiais asmenimis
2018-2020
(tėvų švietimas, socialinių įgūdžių formavimas) plėtojimas.
_________________
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