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2019-11-19 Nr.

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS NUSTATYMO
Vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų
finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo
2019-06-28), pateikiame Jaunuolių dienos centro lankytojų socialinės globos kainos paskaičiavimus
2020 metams.
Paskutinį kartą kaina tvirtinta 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-179.
Prašome nuo 2020m. sausio 1d. nustatyti tokią socialinės globos kainą vienam Jaunuolių
dienos centro paslaugų gavėjui per mėnesį:
-

asmeniui su negalia – 680,00 Eur;

-

asmeniui su sunkia negalia – 900,00 Eur.

Kainos skirtumas asmeniui su negalia ir asmeniui su sunkia negalia susidaro dėl Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-461 „Dėl
socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ nustatyto
privalomo darbuotojų skaičiaus vienam paslaugų gavėjui. Jaunuolių dienos centre 2020 metams
planuojama 70 paslaugų gavėjų (42 su sunkia negalia, 28 su negalia).
Lyginant su 2019 m. kaina asmeniui padidėjo taip: su negalia +140; su sunkia negalia +185.
Paslaugos kaina 2020 m. lyginant su 2019 m. didėja dėl šių priežasčių:
-

dėl darbo užmokesčio koeficientų padidėjimo apie 30 procentų socialinės srities
darbuotojams nuo 2020-01-01,

-

minimalios algos padidėjimo nuo 555 iki 607 Eur nuo 2020-01-01,

-

pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimo nuo 173 iki 176 Eur nuo 2020-01-01.

Prekėms ir paslaugoms skirtos lėšos metų eigoje gali būti perskirstomos, atsižvelgiant į faktinį
poreikį.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-317 patvirtintas vietų
skaičius Jaunuolių dienos centre yra 70 paslaugų gavėjų. Panevėžio miesto savivaldybės 2019-03-21
sprendimu Nr. 1-78 Jaunuolių dienos centre patvirtintos 43 pareigybės.
Vienam sunkios negalios paslaugų gavėjui Jaunuolių dienos centre reikalingos
profesionalios sveikatos priežiūros paslaugos. Prašome palikti galioti Panevėžio miesto savivaldybės
tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. TSP-211 patvirtintą sveikatos priežiūros paslaugų
pirkimo kainą per mėnesį (kai reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūros paslauga) -300,00 Eur.
Kainos padidėjimas koreliuojasi su Jaunuolių dienos centro planuojamu biudžetu 2020
metams.
PRIDEDAMA:
1. Socialinių paslaugų kainos paskaičiavimas 2020 metams.
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