
Socialinės paslaugos senjorams 

Vilniaus mieste 

 
V. Puodžiuvienė  

 
2017-06-28 

 



Vilniaus miesto socialinės paramos 

centro struktūra (408)  

Finansų skyrius (5)  

Administracija (4) 

Socialinio darbo skyrius (51) 

Socialinių paslaugų namuose  

skyrius (229)  

Pagalbos šeimai skyrius (91) 

 
Savarankiško gyvenimo namai 

 “Savi namai” (9,5) 

 

2 senjorų dienos  

centrai (3) 
3 vaikų dienos  

centrai (4) 

Dienos centrai bendruomenėje (9)  

Bendrųjų reikalų skyrius (9,5)  

Dienos centras  “Versmė” psichikos  

negalią turintiems asmenims (2) 



Nuo 2002 iki 2016 m. 

2002 m. 

  

• Pagalbos į namus paslaugos 

• 575 paslaugų gavėjai 

2007 m.  

• Pagalbos į namus paslaugos 

• Transporto paslaugos 

• 1443 paslaugų gavėjai (1130 – PN; 313 – TR)  

2011 m. 

• Pagalbos į namus paslaugos 

• Transporto paslaugos 

• Dienos socialinė globa asmens namuose (nuo 05 mėn.) 

• 1621 paslaugų gavėjas (1317 – PN; 20 – DSG; 284 – TR)  

2016 m. 

• Pagalbos į namus paslaugos 

• Transporto paslaugos 

• Dienos socialinė globa asmens namuose 

• Slaugos paslaugos (integrali pagalba – nuo 2013 m.05 
mėn.) 

• 1924 paslaugų gavėjai (1424 – PN; 164 – DSG; 336 – TR) 



Socialinės paslaugos namuose 

Pagalba į namus 

Asmens namuose 
teikiamos paslaugos, 
padedančios asmeniui 

(šeimai) tvarkytis 
namuose ir dalyvauti 
visuomenės gyvenime  

Iki 10 val. per savaitę 

Dienos socialinė 
globa asmens 

namuose 

Visuma paslaugų, 
kuriomis asmeniui 

teikiama kompleksinė, 
nuolatinės specialistų 

priežiūros reikalaujanti 
pagalba dienos metu 

Nuo 2 iki 8 val. per 
parą, iki 7 kartų per 

savaitę 



Socialinės paslaugos namuose 

Pagalba į namus – 
2016  

1424 pagalbos į namus 
gavėjų, 85 paslaugų 

teikėjai, vienas 
lankomosios priežiūros 
darbuotojas aptarnauja 

apie 16 pagalbos į namus 
gavėjų 

Vidutinė vienam paslaugų 
gavėjui teikiamų paslaugų 
trukmė per savaitę – apie 

3 val. 

Dienos socialinė globa 
asmens namuose – 

2016   

(Integrali pagalba) 

164 paslaugų gavėjų (iš jų 
118 – asmenys su sunkia 

negalia), 95 paslaugų 
teikėjai, vienas paslaugų 
teikėjas lanko vidutiniškai 

2 - 3  asmenis 

Vidutinė vienam 
paslaugų gavėjui 
teikiamų paslaugų 

trukmė per savaitę – 
apie 18 val. 



Socialinių paslaugų teikimo procesas 

Socialinių 
paslaugų 
poreikio 

nustatymas 
(finansinių 

galimybių mokėti 
už paslaugas 
vertinimas) 

Paslaugų 
teikimo 

sutarties 
pasirašymas 

(teikiant dienos 
socialinę globą – 

individualaus 
globos plano 
parengimas) 

Paslaugų 
teikimas pagal 

asmens 
gyvenamąją 

vietą, poreikio 
paslaugoms 

pervertinimas, 
pasikeitus 

situacijai ar 
paslaugų 
gavėjo 

sveikatos 
būklei (960 PN 
pervertinimų 

2016 m.) 



Mokėjimas už socialines paslaugas 

Pagalbos į namus 1 val. kaina – 4,95 Eur  

Dienos socialinės globos 1 val. kaina – 4,90 Eur  

PAGALBA Į NAMUS 

 Paslaugos teikiamos nemokamai 

asmenims, kurių pajamos mažesnės nei 204 

Eur  

Mokėjimo už pagalbą į namus dydis negali 

viršyti 20 proc. asmens pajamų, o atskaičius 

mokestį už paslaugas, asmens pajamos 

negali likti mažesnės nei 204 Eur (2 VRP) 

Pagalbos į namus įkainis apskaičiuojamas 

valandos kainą padauginus iš paslaugų 

teikimo trukmės, mažinant jį: 

- 75 proc. maitinimo organizavimo ir 

sveikatos priežiūros organizavimo 

paslaugoms,  

- 50 proc. kitoms paslaugoms. 

DIENOS SOCIALINĖ 

GLOBA 

 Vieno gyvenančio 

asmens mokestis už 

dienos socialinę globą 

negali būti didesnis nei 20 

proc. asmens pajamų.  

Mokestis 

apskaičiuojamas per 

mėnesį suteiktų dienos 

socialinės globos valandų 

skaičių dauginant iš 

patvirtintos valandos 

kainos ir sumažinant jį 50 

proc. 



Mokėjimas už socialines paslaugas 

 Pagalba į namus: 

   vidut. per mėnesį – 10 Eur (~12 val. per mėn.) 

 Dienos socialinė globa asmens namuose: 

   vidut. per mėnesį – 86 Eur (~54 val. x mėn. 
(Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos dydis – 280 Eur; priežiūros 

(pagalbos) – 56 Eur) 

 Integrali pagalba: 

   - dienos socialinė globa + 

   - slaugos ir kineziterapijos paslaugos (teikiamos 

nemokamai, ~22 val. x mėn.) 

  (54 val. DSG + 22 val. slauga = 76 val. x mėn.) 



Pagalba į namus 

 88,27 proc. – senyvo amžiaus asmenys (nuo 60 
metų) 

 14,4 proc. – vaikai emigravę ir gyvena 
užsienyje   

 82 proc. – moterys 

 apie 11 proc. pagalbos į namus gavėjų už 
paslaugas nemoka 

Socialinių paslaugų namuose gavėjai 

2016 m.  



                                         Socialinių paslaugų namuose gavėjai 

                                                                      2016 m.  
 

Dienos socialinė globa asmens namuose 

(integrali pagalba) 

 teikta 164 asmenims, iš jų 118 – asmenys su 

sunkia negalia  

 144 buvo senyvo amžiaus asmenys (87,8 proc.), 

asmenys, sulaukę 85 metų ir vyresni sudarė 

46,95 proc. visų gavėjų skaičiaus  

 iš 164 gavėjų 118 – moterys (71,95 proc.)  

 



Projektas “Integralios pagalbos teikimas 

Vilniaus mieste”  

(2013-04-01 – 2013-09-30) 

    Lūžis senyvo amžiaus žmonių priežiūroje 

– integrali pagalba. 

   Projektas “Integralios pagalbos teikimas 

Vilniaus mieste”    

Projekto tikslas - sukurti ir plėtoti integralios 

pagalbos (socialinės globos ir slaugos 

paslaugų) namuose modelį Vilniaus mieste, 

siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems 

ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti šeimos 

nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, 

derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.  



                

             Projektas “Integralios pagalbos teikimas Vilniaus 

mieste”  

(2016-06-01 – 2018-08-31) 
 

 Pasibaigus projektui "Integralios pagalbos teikimas Vilniaus 

mieste", Vilniaus miesto savivaldybė skyrė lėšų tolesniam 

integralios pagalbos teikimui, taip užtikrindama šios pagalbos 

tęstinumą iki naujo finansavimo laikotarpio. 

 Vilniaus miesto socialinės paramos centras 2016 m. gegužės 30 d. 

pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra projekto 

„Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste" Nr. 08.4.1-ESFA-

V-418-03-0001 finansavimo sutartį. 

 Projekto tikslas - kokybiškos integralios pagalbos namuose 

neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, 

senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinės pagalbos šeimos 

nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus 

neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, plėtra.  

 Projekto įgyvendinimo trukmė - 27 mėnesiai (iki 2018 m. 

rugpjūčio 31 d.).  

 Projekto biudžetas – 767 250,00 Eur. 

 



Projektas “Integralios pagalbos teikimas 

Vilniaus mieste” 

Projektai suteikė galimybę įdiegti šias naujoves: 

 teikti slaugos paslaugas (įdarbinti 35 sveikatos priežiūros 

specialistus (6 slaugytojus, 3 kineziterapeutus, 29 

slaugytojo padėjėjus) – paslaugos teikiamos profesionaliai 

 šeimos nariams, artimiesiems išlikti darbo rinkoje, derinti 

savo interesus su įsipareigojimais 

 įgyti lankomosios priežiūros specialistams slaugytojo 

padėjėjo pažymėjimą 

 teikti šeimos nariams, prižiūrintiems  

artimuosius, individualias ir grupines  

konsultacijas 

 įsigyti 9 transporto priemones  

 įsigyti slaugos priemones 

 

 

 



                                Socialinės paslaugos namuose  
 

Socialinių paslaugų namuose tikslas – sudaryti 

sąlygas asmeniui kuo ilgiau gyventi savo 

namuose ir išlaikyti savarankiškumą 

Kokie rezultatai, įgyvendinant šį tikslą? 

 



                       Socialinės paslaugos namuose 2016 m.  

 
Pagalba į namus (1424 gavėjai) 

Paslaugos efektyvumas:  

 26 gavėjai, kuriems socialinės paslaugos 

namuose buvo neefektyvios ir neužtikrino 

reikiamo jų asmens savarankiškumo (1,82 proc.), 

apgyvendinti ilgalaikės socialinės globos įstaigose 

 11 pagalbos į namus gavėjų (0,77 proc.) buvo 

užtikrintas paslaugų namuose tęstinumas ir 

pradėta teikti dienos socialinė globa asmens 

namuose 

 137 pagalbos į namus gavėjams (9,62 proc.) 

paslaugų teikimas nutrauktas dėl mirties 

 



              Socialinės paslaugos namuose 2016 m.  
 

Paslaugų kokybė: geriausias arbitras – paslaugų 

gavėjas 

Pagalbos į namus gavėjų ir jų artimųjų 

apklausa: 

 86 % visų pagalbos į namus gavėjų (2015 m. – 

83,8 % visų apklaustųjų), t. y. dauguma, teigė, 

kad jų gyvenimo kokybė pasikeitė paslaugų teikimo 

metu  

 85 % gavėjų artimųjų į klausimą, ar pasikeitė Jūsų 

artimojo gyvenimo kokybė, pradėjus teikti jam 

paslaugas, atsakė – taip, 2 % – ne, 8 % nežino, 5 

% neatsakė į šį klausimą  



                Socialinės paslaugos namuose 2016 m.  
 

Dienos socialinė globa asmens namuose (integrali 

pagalba)  

Paslaugos efektyvumas:  

 iš 164 gavėjų tik 5 dienos socialinės globos asmens 

namuose gavėjai (3 proc.) apgyvendinti ilgalaikės socialinės 

globos įstaigoje  

 36 gavėjams (21,9 proc.)  

    2016 m. paslaugos  

    nutrauktos dėl mirties  

                 

 



              Socialinės paslaugos namuose 2016 m.  

 
Dienos socialinės globos asmens namuose gavėjų ir jų 

artimųjų apklausa: 

 83 % gavėjų į klausimą, ar pasikeitė jų gyvenimo kokybė, 

pradėjus teikti paslaugas, atsakė taip, 7 % – ne. 7 % 

nežino, 3 % neatsakė į šį klausimą.  

 93,4 % gavėjų artimųjų teigė, kad šiuo metu yra patenkinti 

teikiamomis paslaugomis jų artimajam, o 3,3 % atsakė, 

kad nežino ir 3,3 % neatsakė į šį klausimą.  

 87 % gavėjų artimųjų teigė, kad, pradėjus teikti paslaugas 

jų artimajam, pasikeitė ir jų gyvenimo kokybė, o 7 % 

mano, jog nepasikeitė, 3 % nežino, neatsakė į šį klausimą 

3 %. 

 

 



              Socialinės paslaugos namuose 
 
                           Paslaugų teikimo ypatumai 

   Šiuo metu didžiausias iššūkis – darbuotojų,   

teikiančių paslaugas (tiek socialines, tiek slaugos 

trūkumas: lankomosios priežiūros darbuotojų viso 

159, trūksta 15, slaugytojo padėjėjų viso 29, trūksta 

11)  

 Paslaugų poreikis ir gavėjų skaičius nuolat auga  

 Optimizuojant paslaugų teikimą, neturint didesnių 
žmogiškųjų resursų, mažinamas nebūtiniausių 
paslaugų teikimas, vienam darbuotojui tenka 
didesnis paslaugų gavėjų skaičius – nukenčia kokybė 

 Siekiama į paslaugų teikimo procesą intensyviau 
įtraukti šeimos narius ir artimuosius, bendruomenę 

 



                                            SENJORŲ DIENOS CENTRAI  

 Senjorų dienos centruose, skirtuose senyvo 

amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, 

teikiamos socialinės paslaugos, siekiant mažinti 

senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinę 

atskirtį bei sudaryti sąlygas realizuoti savo 

gebėjimus ir pomėgius.  

 Paslaugos teikiamos dviejuose dienos centruose:  

 Senjorų dienos centre „Atgaiva“ Šeškinės 

seniūnijoje (paslaugas teikė 2 darbuotojos);  

 Senjorų dienos centre „Diemedis“ Pilaitės 

seniūnijoje (paslaugas teikė 1 darbuotoja).  

 



                                              SENJORŲ DIENOS CENTRAI 

 2016 metais senjorų dienos centre „Atgaiva“ 

paslaugos buvo suteiktos 396 asmenims 

(vidutiniškai 26 asmenims per dieną), senjorų 

dienos centre „Diemedis“ – 136 asmenims 

(vidutiniškai 12 asmenų per dieną). 

 Senjorų dienos centruose teikiamos šios 

paslaugos:  

 informavimo;  

 konsultavimo;  

 tarpininkavimo ir atstovavimo;  

 



                                                   SENJORŲ DIENOS CENTRAI  

Sociokultūrinės:  

 muzikos (liaudies, romansų),  

 dailės (rankdarbių),  

 šokių,  

 anglų kalbos kursai,  

 lankytojų dailės darbų, rankdarbių parodos,  

 skaityklos (bibliotekos) paslaugos,  

 įvairios paskaitos,  

 apskrito stalo diskusijos,  

 šventiniai renginiai, vakaronės,  

 teminiai susitikimai,  

 filmų peržiūros,  

 edukacinės išvykos,  

 apsilankymai koncertuose, teatre, parodose;  



                  SENJORŲ DIENOS CENTRAI  

 Senjorų dienos centre „Atgaiva“ organizuojama: 

  mankšta,  

 kulinarinės popietės 

 senjorų dienos centre „Diemedis“ organizuojami: 

  raiškiojo skaitymo,  

 šachmatų užsiėmimai,  

 diskusiniai užsiėmimai „Priešpiečio pokalbiai“, 

  stalo žaidimai/užsiėmimai,  

 paskaitos sveikatinimo tema;  

 



              SENJORŲ DIENOS CENTRAI  

 asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų 

organizavimo – skalbimo ir dušo 

paslaugos teikiamos tik senjorų dienos 

centre „Atgaiva“.  

 



                SENJORŲ DIENOS CENTRAI 

Senjorų dienos centro „Atgaiva“ darbuotojai nuolat ieško rėmėjų: 

 2016 m. dienos centrui suteikta parama: dienraščio „Lietuvos 

rytas“ prenumerata 2016 metams  

 Vilniaus Mažasis teatras pakvietė 6 senjorus į spektaklius 

 kino teatras „Pasaka“ padovanojo 40 bilietų į popietę „Senjorų 

arbatėlė“. 

 UAB „Elevita“, UAB „Vilniaus meduoliai“ ir „Medaus namai“ 

skyrė dovanas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai bei Šv. 

Kalėdų šventei  

 Parodų rūmai „Litexpo“ dovanojo bilietus į Vilniaus knygų 

mugę 2016  

 labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ parėmė labiausiai 

nepasiturinčius senjorus trumpo galiojimo laiko maisto 

produktais, produktai gaunami kartą per savaitę  



                      SENJORŲ DIENOS CENTRAI 

Paslaugų efektyvumas: 

 mažėjo socialinė atskirtis   

 patenkinti priklausymo grupei poreikiai, padėta 

konstruktyviai spręsti adaptacijos, komunikavimo 

grupėje problemas   

 patenkinti kultūriniai, psichologiniai bei mokymosi 

visą gyvenimą poreikiai  

 sustiprinti socialiniai ryšiai, bendravimo įgūdžiai 

 padėta prisitaikyti prie senyvo amžiaus tarpsnyje 

būdingų pokyčių   

  

   

 



                                          SENJORŲ DIENOS CENTRAI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sakurų žiedų gamyba iš popieriaus filmo „Kaip žydėjimas vyšnios“ premjerai 

  

 



                                                  SENJORŲ DIENOS CENTRAI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kaniterapijos užsiėmimas dienos centre   

 



              SENJORŲ DIENOS CENTRAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskaitų, diskusijų apie Europos Sąjungos aktualijas akimirkos 

  

 

 

 

 



                SENJORŲ DIENOS CENTRAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokomės Kalėdinės atributikos meno   

 



                  SENJORŲ DIENOS CENTRAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienos centro lankytojos – akcijos dalyvės dovanoja vaikams 

numegztas šiltas kojines   

 



                  Demografinės senatvės koeficientas – 
pagyvenusių     (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių                   
skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mapijoziai.lt/lietuvos-zemelapiai/gyventoju-skaicius-lietuvoje-1992-2017-m/  

 

Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje | asmenys  

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Lietuvos 

Respublika  
116  120  122  124  126  129  129  

Vilniaus m. 

sav.  
105  103  103  101  101  101  99  

Varėnos r. 

sav.  
165  180  185  188  194  197  200  

Birštono sav.  162  179  178  178  177  176  181  

Biržų r. sav.  146  162  170  176  180  185  189  

Kupiškio r. 

sav.  
151  159  166  169  173  177  181  

Zarasų r. sav.  166  181  183  185  189  195  202  
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             Išlaiko     Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių 
koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių 
skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://mapijoziai.lt/lietuvos-zemelapiai/gyventoju-skaicius-lietuvoje-1992-2017-m/  

 

Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje | asmenys  

2012  2013  2014  2015  2016  

Lietuvos Respublika  122  124  126  129  129  

Alytaus apskritis  149  153  159  165  169  

Kauno apskritis  126  128  131  134  134  

Klaipėdos apskritis  113  114  116  118  119  

Marijampolės apskritis  119  122  125  128  130  

Panevėžio apskritis  145  149  153  157  160  

Šiaulių apskritis  130  134  137  141  144  

Tauragės apskritis  125  127  130  134  135  

Telšių apskritis  107  110  113  117  120  

Utenos apskritis  171  177  182  188  193  

Vilniaus apskritis  106  105  106  106  106  
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 Nuo 1992 m., kai gyventojų skaičius Lietuvoje 

pasiekė maksimumą – 3 706 299 – gyventojų 

Lietuvoje sumažėjo jau 23 procentais, ir 2017 m. 

sausio 1 d. siekė 2 847 904. Per 25 metus Lietuva 

neteko jau 858 935 gyventojų, arba maždaug tiek, 

kiek šiuo metu gyvena Vilniuje ir Kaune kartu 

sudėjus.  

 Kas trečias (-ia) imigravęs vyras ar imigravusi 

moteris buvo 20-29 metų amžiaus, kas ketvirtas (-a) 

- 30-39 metų amžiaus.   
 http://mapijoziai.lt/lietuvos-zemelapiai/gyventoju-skaicius-lietuvoje-1992-2017-m/  
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 2017 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje 

buvo 2 847 904 žmonės.  

 Nuo metų pradžios gyventojų jau sumažėjo 22 783 

asmenimis, arba 0,8 proc.  

 Per 2016 m. (2016 01 01-2017 01 01) 

gyventojų sumažėjo 40 654, arba 1,41 proc. 2016 

m. sausio 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 

888 558 žmonės. 

 (Vilniuje 2017 m. – 545 033, 2016-ais metais savo 

gyvenamąją vietą Vilniuje deklaravo net 7 503 

gyventojai) 
http://sputniknews.lt/society/20170128/2042709/vilniaus-gyventoju-kiekis-per-metus-

isaugo-7-tukst-gyventoju.html 
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Dėkoju už dėmesį! 
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