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NVO – SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJA

PRIVALUMAI TRŪKUMAI

1. Jos yra įkurtos laisva valia, 

nepriklausomai nuo valdţios,

2. Tai nepelno organizacijos , gauto 

pelno neskirsto tarp steigėjų ar narių, o 

panaudoja organizacijos tikslams 

siekti,

3. Yra savanoriškos, t.y., remiasi 

savanoriška naryste, savanorišku darbu 

ir savanoriškai duodama parama

4. NVO turi savivaldą ir tarnauja ne 

siauros asmenų grupės, o visuomenės 

interesams.

5. Paslaugų asortimentas labiau 

atitinka gyventojų poreikius

1.Sunku NVO įsitvirtinti socialinių 

paslaugų srityje

2. Bendradarbiavimas savivaldybės ir 

nevyriausybinių organizacijų  daţnai 

tik formalus

3. Per maţas dėmesys paslaugų 

sektoriaus plėtros efektyvinimui, 

paslaugų pirkimui

4. Neskiriama lėšų paslaugų teikimo 

administravimui

5. Tikslinės programos sudaromos tik 

vieneriems metams



SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI

 teikia tos socialinių paslaugų 
įstaigos, kurių veiklos sritis yra 
socialinių paslaugų teikimas.

 teikia tos socialinės globos 
įstaigos, kurių veiklos sritis yra 
socialinių paslaugų teikimas, jos turi 
licenciją teikti socialinę globą. 
Socialinės globos įstaigos vadovas 
privalo turėti aukštąjį išsilavinimą.

Socialinės 
paslaugos

Bendrosios Specialiosios

Socialinė 
priežiūra

Socialinė 
globa
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Bendrosios 
soc. 

paslaugos

Informavimas

Konsultavimas

Tarpininkavimas, atstovavimas

Maitinimo organizavimas

Aprūpinimas drabuţiais, avalyne

Transporto organizavimas

Sociokultūrinės paslaugos

Asmens higienos prieţiūros

Kitos bendrosios
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BENDROSIOS SOCIALINĖS 

PASLAUGOS



Socialinė 
priežiūra

Pagalba į namus

Socialinių įgūdţių ugdymas ir palaikymas

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 
namuose

Laikinas apnakvindinimas

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Psichosocialinė pagalba

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių 
centruose
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SOCIALINĖ PRIEŢIŪRA
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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TINKLAS

VŠĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos 
centras 

VŠĮ Kazlų Rūdos ligoninė

Kazlų Rūdos savivadybės 
astmos klubas “Lengvmas”

Vilkaviškio vyskupijos 
Kazlų Rūdos “Caritas”

VŠĮ Kazlų Rūdos savivaldybės 
vaikų dienos centras 

Sutrikusio intelekto  žmonių 
globos  draugija “Viltis”

Kazlų Rūdos aklųjų ir silpnaregių centras

Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugija

Antanavo bendruomenės 
socialinių paslaugų centras

Bagotosios  VDC

Jankų VDC

Neįgaliųjų integracijos projektas
Neįgaliųjų integracijos projektas

Neįgaliųjų integracijos projektas

Neįgaliųjų integracijos projektas

Neįgaliųjų integracijos projektas
Neįgaliųjų integracijos projektas

Neįgaliųjų integracijos projektas
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KŪČIŲ  POPIETĖ VIENIŠIEMS
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SAUSAINIAI LR SEIMO NARIAMS
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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

 Antanave yra aktualios, nes  daugelis gyventojų nėra 

aprūpinti kokybišku geriamu vandeniu, o miestelio 

teritorijoje nėra centralizuotos kanalizavimo sistemos. 

 Teikiamos skalbimo ir prausimosi paslaugos.

 Bendruomenės valdybos 

sprendimu nariai moka po 1,20 Eur.

už prausimąsi ir skalbimą, 

o gyventojai- 1,50 Eur. 

VDC lankytojų šeimos 

naudojasi nemokamai 
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Antanavo bendruomenės  2011 m. Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje  projektas



KRSBA neįgaliųjų socialinės 

reabilitacijos bendruomenėjė projektas
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•Neįgaliųjų lankymas namuose
(lankymas, konsultavimas)

•Savipagalbos grupių organizavimas

•Asmeninio asistento paslauga

Neįgaliųjų socialinių 
ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžių 
ugdymas, 

palaikymas ar 
atkūrimas

•Rankdarbiai,;

•Dailės terapijos užsiėmimai;

•Stalo žaidimai;

•Mankštos užsiėmimai.

Užimtumas 
įvairiuose amatų 

būreliuose ir 
klubuose

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos  nuo 2012 

m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje  projektas
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Projekto veiklos
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PROJEKTO VEIKLOS
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PROJEKTO VEIKLOS



Kazlų Rūdos savivaldybės 

bendruomenių 2013 metų socialinių 

paslaugų poreikio apklausa 
(6 000 Lt. Kazlų Rūdos savivaldybės finansinė parama)



APKLAUSOS DALYVIŲ AMŢIUS



Respondentų socialinės grupės



PASLAUGŲ POREIKIS



BENDRUOMENĖS ATSTOVO 

LANKYMAS
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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 

STRATEGIJA

Eil Nr. Prioritetas Tikslas Uţdaviniai Rezultatas

1. Socialinių

paslaugų

infrastruktūro

s pėltra.

Pasinaudojant

ES LEADER

programa

stiprinti

socialinę

infrastruktūrą

kaimo

vietovėse.

Teikti prioritetą infrastruktūros

decentralizavimui ir modernizavimui.

Sukurtas socialinių paslaugų

tinklas

Pritraukti kuo daugiau socialinių paslaugų

teikėjų.

Teikiamų socialinių paslaugų

asortimento plėtros galimybės

Įgyvendinti kaimo socialinės

infrastruktūros plėtros regioninius

projektus

Kaimo plėtros

subalansuotumas

2. Kaimo

bendruomenin

ių

organizacijų

stiprinimas

Tobulinti

kaimo

bendruomenin

ių

organizacijų

kvalifikaciją

bei ţinių lygį

Stiprinti kaimo bendruomeninių

organizacijų vaidmenį ir atsakomybę uţ

kaimo socialinę plėtra

Didesnis kaimo 

bendruomeninių organizacijų 

vaidmuo kaimo plėtros 

procesuose

Ugdyti gebėjimus rengiant ir

administruojant projektus, teikiant

socialines paslauga.

Padidėjusi kaimo

bendruomeninių organizacijų

kompetencija

Ištirti kaimo gyventojų poreikį 

socialinėms paslaugoms.  

Paslaugų atitikimas kaimo 

gyventojų poreikius.
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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 

STRATEGIJA

Eil 

Nr.
Prioritetas Tikslas Uţdaviniai Rezultatas

3. Tarpinstitucinių ryšių

tobulinimas teikiant

socialines paslaugas

Stiprinti

socialinę

partnerystę tarp

įvairių socialinių

partnerių.

Skatinti vietos bendruomenės ir

savivaldos institucijų partnerystę.

Neatitikimo tarp

pasiūlos ir paklausos

sumaţinimas.

Skatinti kaimo bendruomeninių 

organizacijų  bendradarbiavimą su 

įvairiais socialiniais partneriais.

Gyventojų sutelkimas ir 

socialinė sanglauda

Teikti prioritetą nestacionarių 

paslaugų plėtrai.  

Sutaupyta lėšų 

stacionarioms 

paslaugoms

4. Informavimo paslaugų

plėtra.

Uţtikrinti

nuolatinį

gyventojų

informavimą

apie teikiamas

socialines

paslaugas.

Praplėsti informavimo teikimo

būdus.

Informavimo būdų

įvairovė

Reguliariai rengti susitikimus su

kaimo bendruomeninėmis

organizacijomis.

Padidėjęs informavimas

apie teikiamas

paslaugas.



Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija teikia senyvo 

amţiau asmenims šias paslaugas:

 Informavimas, 

 Konsultavimas

 Tarpininkavimas ir atstovavimas

 Karšto maisto paslauga Antanavo bendruomenėje

 Kitos bendrosios socialinės paslaugos (maisto produktų 

nupirkimas, lydėjimo į įvairias įstaigas, pagalba buityje)
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BENDROSIOS SOCIALINĖS 

PASLAUGOS 

(2014 m. - 16 000,00 Lt.

2015 m. – 10 905,60 Eu)
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Konsultacijos, renginiai
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Karštas maistas į namus



 KRSBA atsakinga uţ maisto produktų teikimo, 

administravimo, sandėliavimo, transportavimo ir 

skirstymo paslauga

Maisto iš Europos pagalbos labiausiai 

skurstantiems asmenims fondo įgyvendinimas
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SŪDUVOS VVG 
2013 METAI



LEADER METODAS SŪDUVOS VVG
Paramos lėšos 2007-2013 m.
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I šaukimo projektai

II šaukimo projektai

III šaukimo projektai

IV šaukimo projektai

VI šaukimo projektas

STRATEGIJOS 

ĮGYVENDINIMO 

GEOGRAFIJA



I šaukimo projektai (1)

Tautkaičiai

Antanavas

Smilgiai



I šaukimo projektai (2)

Marijampolės PK Bagotoji

Kazlų Rūdos KC

Kazlų Rūdos SBA



II šaukimo projektai (1)



II šaukimo projektai (2)

Antanavas

Antanavas

Puskelniai



II šaukimo projektai (3)

Bagotoji

Plutiškės

Ąžuolų Būda

Kvietiškis Višakio Rūda



III šaukimo infrastruktūriniai projektai (1) 

Smilgiai Bebruliškės

Bagotoji

Jūrės kaimasJūrės kaimas



III šaukimo infrastruktūriniai projektai (2) 

Sasnavos aeroklubas Višakio Rūda

Antanavas Ąžuolų Būda

Gavaltuva Gudeliai



III šaukimo „minkštieji“ projektai (1)

Kultūros centras

SasnavaSasnavaSasnava Sasnava



III šaukimo „minkštieji“ projektai (2)

Višakio Rūda

Būda Muzikos klubasBūda



III šaukimo „minkštieji“ projektai (4)

Gavaltuva Plutiškės

Puskelniai Bagotoji



IV Šaukimo projektai

Jūrės miestelis Sasnava Plutiškės Jankai

Agurkiškės 



IV Šaukimo projektai

Selema



Strategijos įgyvendinimo lėšos
Gyventojų 
skaičius

Lėšos
vienam 
gyventojui

Lėšos 2007-
2013

Lėšos 
administravimui

Lėšos projektams

Kazlų Rūdos sav. 7477 668,72 5 000 000 850 000 4 150 000

Sasnavos sen. 3500 380,80 1 330 000 226 100 1 103 900

Iš viso 10977 6 330 000 1 076 100 5 253 900
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Lėšos 
projektams

Kaimo 
atnaujinimui ir 
turizmas

„Minkštieji“
Rezerviniai 
kaimo 
atnaujinimui

„Minkštieji“ 
rezerviniai

Kazlų Rūdos sav. 4 150 000 3 723 195 426 805 44310 49450

Sasnavos sen. 1 103 900 990 370 113 530 119 900

Iš viso 5 253 900 4 713 565 540 335 164210 49450



Tartperitorinis projektas 

„Kazlų Rūdos ir Marijampolės VVG 
kaimo plėtros veikėjų paslaugų tinklas 

siekiant darnios plėtros Suvalkijos 
regione“







Tartperitorinis projektas 

Kaimo plėtros veikėjų duomenų bazė



Šešupės turizmo plėtra



Informaciniai ţenklai



Tartptautinis projektas 

Šiaurės Estijos Harju, Lietuvos 

Sūduvos, Lenkijos KOLD ir 

Slovakijos Spiš regionų turizmo 

plėtra panaudojant vietos išteklius
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www.lepstour.eu

Lietuva- Estonia- Poland- Slovakia

http://www.lepstour.eu/


I prioritetas. Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas (370 
845)

1. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (270 845) 

2. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (100 000)

II prioritetas. Kaimo verslų įvairinimas (424 400)

1. Ūkio ir verslo plėtra (300 000)

2. Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra (124 000)

III prioritetas. Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas (170 000)

1. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse 

IV prioritetas. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdţių 
įgijimas (10 000)

1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdţių įgijimas

V prioritetas. Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas (85 081)

1. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas 

Strategijos prioritetai
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Kaimo bendruomeninė 

organizacija

Formuoja paslaugų 

poreikį

Teikia socialines 

paslaugas

Vietos veiklos grupė

Paslaugų ir turimų išteklių ir 

paklausos analizė

Novatoriškų sprendimų 

kūrimo palaikymas

Naujų paslaugų steigimo 

rėmimas

Projekto tęstinumo rėmimas

Tinklų organizavimas tarp 

atskirų vietovių

VPS įgyvendinimas

Savivaldybės administracija

Rengia socialinių paslaugų 

teikimo programas

Organizuoja socialinių 

paslaugų  teikimą

Steigia socialinių paslaugų  

institucijas kontroliuoja socialinių 

paslaugų teikimą

Tarpininkavimas

Reglamentavimas

įgyvendina socialinių 
paslaugų  politiką

Ministerijos

koordinuoja ir įgyvendina socialinių 
paslaugų valstybinių programų projektus

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ  

ORGANIZAVIMO  INSTITUCIJOS 



 Parengti ir įgyvendinti teisinius dokumentus, reglamentuojančius mobilių 
viešųjų paslaugų (sveikatos prieţiūros, neformalaus švietimo, socialinių, 
sociokultūrinių paslaugų) teikimą kaimo gyventojams. 

 Stiprinti bendruomeninių paslaugų teikimą, skiriant prioritetą bendruomeninių 
paslaugų finansavimui atokiose kaimo vietovėse, ypač sprendţiant transporto 
paslaugų teikimą kaimo gyventojams. 

 Tobulinti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, suteikiant prioritetinę galimybę 
NVO paslaugų pirkimui.

 Skatinti bedarbių savanorystę, valstybei mokant jų privalomą sveikatos 
draudimą.

 Socialinės rizikos asmenims slaugos ir prieţiūros kompensacijų 50 proc. mokėti 
ne pinigine forma, o skirti socialinėmis paslaugoms ir medikamentams.

 Teisiškai įtvirtinti savivaldybių ir NVO socialinių paslaugų teikimo 
bendradarbiavimo pagrindus, numatant tikslus, būdus ir konkrečias priemones, 
nustatant prioritetus, finansavimo ir atskaitomybės tvarką.
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LIETUVOS KAIMO PARLAMENTAS 

VYRIAUSYBEI SIŪLO 



 Visose viešosios politikos srityse (kultūra, jaunimas, sportas, socialinė 
globa, sveikatos apsauga, švietimas, uţimtumas, kt.) veikiančios NVO turi 
būti įtrauktos į strateginį veiklos planą kaip subjektai teikti tokias viešąsias 
paslaugas. 

 Turi būti sudarytos sąlygos visoms NVO dalyvauti konkursuose dėl viešųjų 
paslaugų teikimo. Savivaldybės turėtų įvertinti galimybes perleisti didţiąją 
dalį savarankiškų funkcijų ne savivaldybės valdomiems juridiniams 
subjektams. Laipsniškai pereiti nuo savivaldybėms pavaldţių socialinių 
paslaugų įstaigų prie NVO teikiamų socialinių paslaugų. 

 Formuoti vieną socialinių paslaugų finansavimo sistemą Lietuvos 
savivaldybėse, kuri padėtų atsirasti socialinių paslaugų įvairovei bei įdarytų 
įtaką ne tiktai šių paslaugų teikimo decentralizavimui, bet ir atliktų 
netiesioginį poveikį – stiprintų kaimo bendruomenių organizacijų 
potencialą.

 Plėsti nestacionarias bendrąsias ir specialiąsias socialinės prieţiūros 
paslaugas kaimo vietovėse. Savivaldybės socialinės paramos skyrius turi 
palaikyti ir skatinti glaudesnius ryšius su NVO, jas motyvuoti, konsultuoti 
ir padėti rengiant socialinius projektus.

LIETUVOS KAIMO PARLAMENTAS 

SAVIVALDAI SIŪLO 
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 Bendruomeninės organizacijos privalo įgyti naujų kompetencijų, 

kurių reikia teikiant socialines paslaugas. 

 Nuolat vykdyti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų poreikio 

stebėseną kaimo vietovėje.

 Svarbu sudaryti sąlygas, kad pats asmuo būtų skatinamas aktyviai 

ieškoti būdų padėti sau ir išspręsti savo socialines problemas. 

Įgalinti asmenį ar šeimą spręsti iškylančias problemas. Socialinės 

paslaugos turi būti organizuojamos taip, kad būtų stiprinamas pačių 

ţmonių aktyvumas ir atsakomybė uţ save bei savo šeimą.

LIETUVOS KAIMO PARLAMENTAS 

KBO SIŪLO (3)
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60Ačiū už dėmesį


