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I TRUMPA VEIKLOS APŢVALGA 

 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (toliau – Įstaiga) yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, 

įsteigtas 2000 m. kovo 1 d. Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie LR Vyriausybės (dabar – 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Įstaigos 

registracijos Juridinių asmenų registre kodas 125015947. Galiojanti Įstaigos įstatų redakcija 

įregistruota Juridinių asmenų registre 2014 m. rugpjūčio mėn. 01 d. 

Įstaigos buveinės adresas yra Vaidilutės g. 69, Vilniuje. Įstaiga turi skyrių Kaune, 

adresu A. Juozapavičiaus pr. 34. Pagrindinė skyriaus veikla nesiskiria nuo pagrindinės Įstaigos 

veiklos.  

Įstaigos darbuotojų skaičius 2015 metų pradţiai buvo 109 darbuotojai, pabaigai – 107 

darbuotojai, 17 proc. visų darbuotojų Įstaigoje sudarė neįgalieji, kurių didţiąją dalį sudarė 

darbuotojai, turintys sunkią negalią.  

Įstaiga vadovaujasi misija - teikti, tobulinti ir plėtoti medicininės, profesinės, socialinės 

reabilitacijos, profesinio mokymo paslaugas neįgaliesiems bei kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems 

ar turintiems sveikatos sutrikimų asmenims, siekiant šių asmenų visapusiško ir lygiateisio 

dalyvavimo visuomenės gyvenime, integracijos į darbo rinką bei geresnės jų gyvenimo kokybės.  

Įstaiga, siekdama įgyvendinti savo misiją, 2015 m. vykdė veiklą, vadovaudamasi šiais 

strateginiais tikslais: 

1. Uţtikrinti efektyvų Įstaigos vykdomos veiklos tęstinumą ir tikslinę plėtrą.  

2. Uţtikrinti aukštą Įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę ir nuolatinį jų tobulinimą. 

3. Tobulinti teikiamų kompleksinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų kokybę šalies mastu. 

4. Didinti teikiamų paslaugų ir tikslinių grupių plėtrą, gerinti paslaugų prieinamumą 

atsiţvelgiant į individualius Įstaigos klientų poreikius. 

5. Uţtikrinti klientų teisių įgyvendinimą ir visapusišką jų dalyvavimą bei įgalinimą. 

6. Didinti neįgaliųjų uţimtumo lygį, nuolat gerinti jų įsidarbinimo rezultatus. 

7. Didinti Įstaigos personalo profesinę kompetenciją.  

8. Skleisti gerąją patirtį bei pasiekimus.  

9. Išlaikyti gerą vardą ir stiprinti teigiamą Įstaigos įvaizdį. 

10. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas. 

11. Uţtikrinti reikiamus finansinius ir materialinius išteklius. 

12. Racionaliai naudoti materialinius išteklius.  
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Įstaiga savo veiklą grindė Europoje pripaţintais socialinio sektoriaus paslaugų kokybės 

principais – Lyderystė, Partnerystė, Etika, Teisės, Orientacija į asmenį, Orientacija į rezultatus, 

Dalyvavimas, Kompleksiškumas, Nuolatinis tobulinimas. 

 

Svarbiausi 2015 m. įvykiai: 

Būdama vienintele įstaiga Lietuvoje, kuriai iki 2018 m. suteiktas Profesinės reabilitacijos 

metodinio centro (toliau – Metodinis centras) statusas, 2015 m. įgyvendindama jai deleguotas 

Metodinio centro funkcijas, Įstaiga toliau tęsė Metodinio centro veiklas ir  pasiekė reikšmingų 

rezultatų – parengė ir su visomis suinteresuotomis šalimis suderino profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimą reglementuojančių teisės aktų projektus – Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

asmenims, turintiems regos, klausos, intelekto, psichikos ar fizinę negalią, metodiką, 

Reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams, 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 2015-2020 m. strategiją ir strategijos 

įgyvendinimo projektą, Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų ir 

Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemą reglamentuojančių teisės aktų 

projektus.  

2015 m. gruodţio 17 d. Įstaiga organizavo Metodinio centro metinę konferenciją 

„Profesinė reabilitacija – kokybiškos paslaugos neįgaliųjų uţimtumui didinti. Iššūkiai ir 

pokyčiai“, kurioje buvo pristatytos 2014 – 2015 m. įgyvendintos Metodinio centro veiklos ir 

pasiekti rezultatai. Konferencijoje pranešimus skaitė atsakingi Įstaigos darbuotojai bei garbūs 

kviestiniai lektoriai: profesorius A. Kriščiūnas, profesorius J. Ruškus, Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybos direktorius M. Ţymantas, kitų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių 

įstaigų, darbdavių atstovai bei sėkmingai įsidarbinę neįgalieji. Konferencijoje dalyvavo per 80 

dalyvių iš įvairių profesinės reabilitacijos ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų bei valdţios 

institucijų – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos, Neįgaliųjų reikalų departamento, Lietuvos ir teritorinių darbo birţų ir kitų. Dalyviai 

aktyviai įsitraukė į diskusiją apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir kokybės uţtikrinimą. 

Pasisakiusiųjų nuomone, profesinė reabilitacija yra svarbi ir neatskiriama viso proceso, padedančio 

neįgaliajam asmeniui gyventi pilnavertį gyvenimą, dalis. 

1. 2015 m. kovo 18 d. bendradarbiaujant su  ilgamečiu Įstaigos partneriu Astangu profesinės 

reabilitacijos centru (Estija) buvo suorganizuoti San Diego universiteto profesoriaus emerito Fred 

R. McFarlane (JAV) mokymai Įstaigoje apie pokyčių valdymą socialinių paslaugų sektoriuje. 

Mokymų metu prof. F. McFarlane, besispecializuojantis lyderystės, organizacijų ir programų 

vystymo, komunikacijos, etikos bei viešosios politikos srityse, Įstaigos darbuotojams perteikė 
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teorines ir praktines ţinias apie pokyčių valdymą, pokyčių valdymo komponentus, darbuotojų 

vaidmenį bei jų dalyvavimą planuojant bei įgyvendinant procesus, organizacijos įgalinimo 

įgyvendinti pokyčius strategijas. Šiuose unikaliuose mokymuose dalyvavę darbuotojai įgijo naujų 

ţinių pokyčių valdymo srityje ir pasidalijo naudinga patirtimi bei praktiniais pavyzdţiais su 

mokymuose dalyvavusiais partneriais iš Estijos.  

2. 2015 m. geguţės 26 - 27 d. du Įstaigos darbuotojai dalyvavo kasmetinėje tarptautinėje 

metinėje Europos reabilitacijos platformos (EPR), kurios nariu nuo 2010 m. yra ir Įstaiga, 

konferencijoje „Atotrūkio maţinimas – paslaugų neįgaliesiems tobulinimas pagal darbo rinkos 

poreikius“ (angl. - „Bridging the Gap. Matching services to persons with disabilities with labour 

market needs“) Valencijos mieste, Ispanijoje. Konferencijoje, skirtoje bendradarbiavimo su 

darbdaviais stiprinimui, Įstaigos atstovė pristatė pranešimą apie novatorišką Įstaigoje taikomą 

Video CV metodą, o pertraukos metu buvo platinama Įstaigos įgyvendinamų projektų viešinimo 

medţiaga. Iš viso konferencijoje dalyvavo 120 dalyvių iš įvairių Europos šalių. Konferencija buvo 

išskirtinė galimybė pristatyti Įstaigos veiklą ir pasiekimus Europos mastu bei uţmegzti 

bendradarbiavimo ryšius, o pranešimas sulaukė gero konferencijos dalyvių įvertinimo.  

3. 2015 m. rugsėjo 10 d. Vilniuje Įstaiga organizavo tarptautinę baigiamąją projekto 

„INOVATELL“ (Inovatyvi bekontaktė technologija mokymuisi visą gyvenimą sunkią negalią 

turintiems ţmonėms) konferenciją. Konferencijos metu projekto partnerių - Valakupių 

reabilitacijos centro, Gajos profesinės reabilitacijos centro (CRPG, Portugalija), Slovėnijos 

Respublikos universitetinio reabilitacijos instituto (URI-Soča) bei IT įmonės „Idea Code“ specialistai 

pristatė pagrindinius projekto pasiekimus - neįgaliesiems skirtą bekontakčio kompiuterio 

valdymo programėlę ir mokymosi aplinką, šių produktų kūrimo ir išbandymo patirtį, pasidalino 

programėlę išbandţiusių neįgaliųjų atsiliepimais bei praktiniais patarimais specialistams. Renginio 

metu buvo pirmą kartą pristatyti projekto metu parengti informaciniai video filmai ir interneto 

svetainė – ţinių centras - kuriame nemokamai viešinami projekto metu sukurti rezultatai. 

Konferencijoje pranešimą skaičiusi ir projekto įgyvendinimą priţiūrėjusi Švietimo mainų paramos 

fondo koordinatorė K. Raukštienė projektą įgyvendinusią Įstaigos komandą įvertino kaip 

profesionalią, gebančią plėtoti inovatyvius metodus, palengvinančius neįgaliųjų profesinį 

mokymą. 

4. 2015 m. spalio mėn. 2 d. Įstaigos direktorė Edita Šatienė jau antrą kartą buvo pakviesta 

pristatyti pranešimą apie profesinę reabilitaciją „Profesinės reabilitacijos sistemos įgyvendinimas 

Lietuvoje. Pokyčiai ir rezultatai“ didţiausioje Lietuvos reabilitologų asociacijos  mokslinėje – 

praktinėje konferencijoje „Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas“, vykusioje spalio 

mėn. 2-3 d. Birštone. Pranešimas bei profesinė reabilitacija sulaukė didelio Lietuvos reabilitologų 
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bendruomenės susidomėjimo. Šis pranešimas įtrauktas į Lietuvos reabilitologų asociacijos 2015 m. 

mokslinės praktinės konferencijos leidinį „Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas“.  

5. 2015 m. spalio 29 d. Įstaiga, bendradarbiaudama su Europos reabilitacijos platforma ir AB 

Swedbank, organizavo tarptautinę konferenciją „Verslo socialinė atsakomybė ir neįgaliųjų 

įdarbinimas“, kurioje lektoriai iš Lietuvos, Belgijos ir Estijos pristatė Europos socialinės 

atsakomybės skatinimo strategiją bei jos įgyvendinimo būdus. Pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi 

UAB Swedbank atstovai, Europos reabilitacijos platformos ekspertas Guus van Beek iš Belgijos, 

Astangu profesinės reabilitacijos centro projektų vadovė Minna Sild iš Estijos, UAB "ETS LT" 

direktorius Justas Dţiugelis ir kiti pranešėjai. Renginys susilaukė susidomėjimo - jame dalyvavo per 

40 įvairių sričių darbdavių atstovai, paslaugas neįgaliesiems teikiančių organizacijų darbuotojai, o 

ţiniasklaidos atstovai konferenciją plačiai aprašė portaluose Lrytas.lt ir www.lnf.lt.  

6. Įstaiga, įgyvendindama EQUASS Vietinio licencijų centro funkcijas (šis statusas 

Europos Reabilitacijos platformos Įstaigai suteiktas 2010 m.) ir bendradarbiaudama su Europos 

reabilitacijos platforma, 2015 m. lapkričio 23 d. organizavo informacinį renginį „Europos socialinių 

paslaugų kokybės uţtikrinimo sistema EQUASS“. Renginyje dalyvavo daugiau nei 80 dalyvių iš 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių 

organizacijų, socialinės, profesinės reabilitacijos, profesinio mokymo bei socialines paslaugas 

teikiančių įstaigų ir kitų suinteresuotų šalių atstovai. Po renginio 17 dalyvavusių organizacijų 

išreiškė susidomėjimą EQUASS sistemos diegimu savo organizacijose, joms buvo teikiama 

informacija ir konsultavimo paslaugos. 

7. 2015 m. gruodţio 3 d., minint Tarptautinę neįgaliųjų dieną, Dailininkų sąjungos galerijoje 

įvyko neįgaliųjų parodos „Menas, uţpildantis gyvenimą spalvomis“ atidarymas. Parodoje buvo 

pristatyti juvelyrikos ir medţio dirbiniai, kurie buvo sukurti Įstaigos įgyvendinamo tarptautinio 

projekto „Artability“ meno laboratorijų metu 2014-2015 m. Parodos autoriai – projekte dalyvavę 

asmenys, turintys negalią, kurie dvejus metus lankė Valakupių reabilitacijos centro profesijos 

mokytojų kuruojamas meno laboratorijas ir gilino medţio dirbinių ir juvelyrikos meninius įgūdţius, 

dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, lankė Vilniaus mieste meno parodas, o 3 projekto dalyviai dalyvavo 

staţuotėje Romoje, Italijoje. Šiuo projektu, vykdytu kartu su partneriais iš Italijos, Ispanijos ir 

Graikijos, buvo siekiama įtraukti neįgaliuosius į visuomenės gyvenimą, sudarant galimybes jiems 

lavinti savo kūrybiškumą bei turiningai praleisti laiką ir tokiu būdu pripildyti savo gyvenimus 

daugiau spalvų. 

8. 2015 m. Įstaigoje lankėsi gausios uţsienio partnerių bei svečių delegacijos iš įvairių 

Europos, Azijos ir Amerikos valstybių: Slovėnijos, Airijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, 

Norvegijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Azerbaidţano, JAV, taip pat Europinių asociacijų – 

Europos reabilitacijos platformos (angl. - EPR), Europos socialinio tinklo (angl. – ESN), 

http://www.lnf.lt/
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Europos paslaugų teikėjų neįgaliesiems organizacijos (angl. – EASPD) atstovai. Vizitų Įstaigoje 

metu uţsienio svečiai domėjosi ir susipaţino su profesinės reabilitacijos ir kitų socialinių paslaugų 

teikimo pasiekimais bei šių paslaugų tobulinimu Įstaigoje ir Lietuvoje, dalijosi su Įstaigos 

specialistais savo atstovaujamų organizacijų ir šalių gerąja patirtimi teikiant bei tobulinant paslaugas 

neįgaliesiems ar kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

9. 2015 m. lapkričio mėn. 9-20 d. Įstaigoje mokomojo vizito metu staţavosi reabilitacijos 

gydytojai iš Azerbaidţano Respublikos: Šagano gydymo centro, skirto ţmonėms, turintiems ribotas 

galimybes, Sumgaito neįgaliųjų reabilitacijos centro bei Azerbaidţano Respublikinio reabilitacijos 

centro. Šios Azerbaidţano specialistų staţuotės tikslas – susipaţinti su gerąja Įstaigos patirtimi 

teikiant medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas ir pritaikyti ją kuriant neįgaliųjų 

medicininės ir socialinės reabilitacijos sistemą Azerbaidţane. Svečiams iš Azerbaidţano Respublikos 

ypač didelį įspūdį paliko profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistema bei 

neįgaliųjų įsidarbinimo po profesinės reabilitacijos rezultatai Įstaigos bei Lietuvos mastu. Specialistų 

iš Azerbaidţano įsitikinimu – jų šalyje kuriama neįgaliųjų kompleksinės reabilitacijos sistema turi 

remtis Lietuvos pavyzdţiu. 

10. 2015 m. Įstaigos specialistai tobulino profesinę kvalifikaciją įvairiuose mokymuose 

Lietuvoje ir kitose Europos šalyse – net 22 Įstaigos profesinės, medicininės ir socialinės 

reabilitacijos ir administracijos specialistai tobulino kvalifikaciją Estijoje, Ispanijoje, Italijoje, 

Farerų salose (autonominis Danijos regionas), Graikijoje, Vokietijoje. 9 - ių staţuočių metu 

Įstaigos specialistai patobulino kvalifikaciją neįgaliųjų įdarbinimo, profesinės reabilitacijos, 

profesinio mokymo, neįgaliųjų sporto, meno bei kitose srityse, profesinio mokymo, neįgaliųjų 

sporto, meno bei kitose srityse. 

11.  2014 m. Įstaigai gavus akreditaciją ir įgijus Europos Savanorių tarnybos (EST) 

priimančios organizacijos statusą, 2015 m. vasario mėn. Įstaigoje savanorišką veiklą pradėjo 

pirmieji du savanoriai – darbo ekonomikos specialistas iš Turkijos ir ergoterapeutė iš Ispanijos. 6 

mėn. trukmės savanorystės metu jaunieji specialistai sėkmingai prisidėjo prie Įstaigos veiklos  

įgyvendinimo. Pasiteisinus tarptautinės savanorystės praktikai, Įstaiga pakartotinai pateikė paraišką 2 

savanorių veiklai 1 m. laikotarpiui, ir rugsėjo mėn. darbą pradėjo dvi savanorės – teisės ir anglų 

kalbos auštąjį išsilavinimą turinti prancūzė ir visuomenės sveikatos magistrantė iš Armėnijos. 

12. 2015 m. Įstaiga vykdė socialinės atsakomybės akcijas – kaip ir kasmet Įstaigos 

patalpose vyko kasmetinė neatlygintinos kraujo donorystės akcija. Vedini kilnaus tikslo, 

neatlygintinos donorystės akcijoje „Tu gali išgelbėti gyvybę” dalyvavo 9 Įstaigos darbuotojai, prie 

šios akcijos prisijungė ir savanoris iš Turkijos. Įstaigos darbuotojai ir klientai taip pat aktyviai 

dalyvavo švarinimosi akcijoje „Darom“, kurios metu buvo tvarkoma ir graţinama aplink Įstaigą 
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esanti teritorija bei Neries krantinė. O „Pyragų dienos“ renginyje darbuotojai kepė pyragus ir aukojo 

lėšas vaikų globos įstaigų auklėtiniams bei skurdą patiriantiems vaikams. 

13. Uţ ilgametę Įstaigos paramą neįgaliųjų, dalyvaujančių profesinės reabilitacijos 

programoje Įstaigoje, darbeliais labdaros ir paramos fondui “Išgirsk mane”,  2015 m. gruodţio 5 

d. vykusiame šio labdaros ir paramos fondo, kuris rūpinasi sunkiai sergančiais vaikais, dešimtmečio 

minėjime Zarasuose Valakupių reabilitacijos centrui iškilmingai buvo įteikta padėka uţ nuolatinę 

paramą fondui. Šią garbingą padėką Valakupių reabilitacijos centro direktorei Edita Šatienei įteikęs 

labdaros ir paramos fondo “Išgirsk mane” prezidentas, Seimo narys Algimantas Dumbrava padėkojo 

Valakupių reabilitacijos centrui uţ nuoširdų bendradarbiavimą su fondu paremiant tuos, kuriems tos 

pagalbos labiausiai reikia - sunkiai sergančius bei negalią turinčius vaikus ir jaunuolius. 

2015 m. pasiekti šie svarbiausi rezultatai - neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos 

programą įdarbinimo rodiklis – 54,0 proc., bendras Įstaigos klientų pasitenkinimo teikiamų paslaugų 

kokybe rodiklis – 97 proc., suinteresuotų šalių pasitenkinimo Įstaigos vykdoma veikla ir jos kokybe 

rodiklis – 90,0 proc., uţtikrintas vykdomos veiklos tęstinumas ir tikslinė plėtra, įgyvendintos 

priemonės, uţtikrinančios teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą Įstaigos ir šalies 

mastu, finansinis Įstaigos veiklos rezultatas – teigiamas.  



VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 2015 m. veiklos ataskaita 

 

9 

II VYKDOMOS VEIKLOS TĘSTINUMAS, JOS EFEKTYVUMO 

IR TIKSLINĖS PLĖTROS UŢTIKRINIMAS 
 

Įstaiga, įgyvendindama strateginį tikslą - „Uţtikrinti efektyvų Įstaigos vykdomos veiklos 

tęstinumą ir tikslinę plėtrą”, efektyviai teikė kompleksinės reabilitacijos – medicininės, 

profesinės ir socialinės – reabilitacijos, profesinio mokymo paslaugas neįgaliesiems bei kitiems, 

socialinę atskirtį patiriantiems ar turintiems sveikatos sutrikimų asmenims, vykdė tikslinę šių 

paslaugų plėtrą, kurdama naujas mokymo programas (buvo parengtos ir teisės aktų nustatyta tvarka 

patvirtintos dvi neformaliojo profesinio mokymo programos: „B kategorijos motorinių transporto 

priemonių vairuotojo pirminio mokymo programa“ ir „Kompiuterinės įrangos techniko 

mokymo programa“) bei plėtodama teikiamų paslaugų spektrą, toliau sėkmingai įgyvendino 

Profesinės reabilitacijos metodinio centro bei EQUASS vietinio licencijų centro veiklas, aktyviai 

vykdė projektinę veiklą, įgyvendino kitas priemones, uţtikrinančias neįgaliųjų uţimtumo didinimą 

ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimą bei plėtrą įstaigos ir šalies mastu, atstovavo turtines ir 

neturtines teises UAB “Baldţio šilas” (nuo 2015 m. - UAB “Senevita”).  

II.1. Kompleksinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugų teikimas 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos kompleksinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugos 

buvo teikiamos vykdant LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, Nacionalinę neįgaliųjų 

socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR sveikatos apsaugos ir darbo ministro, LR švietimo ir 

mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Įstaigos veiklą. 2015 m. 

Įstaigoje buvo teikiamos šios paslaugos: 

- Profesinės reabilitacijos; 

- Medicininės reabilitacijos; 

- Socialinės reabilitacijos; 

- Profesinio mokymo paslaugos. 

II.1.1 Profesinė reabilitacija 

 

2015 m. profesinės reabilitacijos programoje Įstaigoje dalyvavo 193 neįgalieji, iš jų 113 

asmenų dalyvavo profesinės reabilitacijos programoje Įstaigos Vilniaus skyriuje ir 80 asmenų - 

Kauno skyriuje (iš jų 49 asmenys, atsiųsti iš teritorinių darbo birţų 2014 m. ir 144 asmenys, atsiųsti  

2015 m.).  

Per 2015 m. į profesinės reabilitacijos programą Įstaigoje atvyko 144 neįgalieji, iš kurių 89 

asmenys atvyko į Įstaigos Vilniaus skyrių ir 55 - į Kauno skyrių.  
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Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos programą baigė 72 asmenys, iš kurių 41 

asmuo, atvykęs 2014 m. ir 31 asmuo, pradėjęs programą 2015 m.  

Profesinės reabilitacijos programos dalyviai pasirinko 15 skirtingų profesinio mokymo 

programų, iš kurių populiariausios buvo kompiuterio pagrindų vartotojo, staliaus, apskaitininko, 

internetinio puslapio kūrėjo, registratūros/priimamojo darbuotojo, kompiuterio techniko mokymo 

programos. 2015 m. profesinės reabilitacijos dalyviai, baigę profesinės reabilitacijos programą 

(Vilniuje ir Kaune), įgijo šias profesijas: apskaitininko ir apskaitininko – buhalterio (9 klientai), 

kompiuterio pagrindų vartotojo (15 klientų), staliaus (8 klientai), juvelyro (2 klientai), dailiųjų 

medţio dirbinių gamintojo (2 klientai), internetinio puslapio kūrėjo (7 klientai), kompiuterio techniko 

(6 klientai), meninių odos dirbinių gamintojo (4 klientai), registratūros priimamojo darbuotojo (5 

klientai), verslo organizatoriaus (6 klientai), biuro administratoriaus (3 klientai), reklamos 

maketuotojo (3 klientai), individualių drabuţių siuvėjo – sukirpėjo (1 klientas), siuvėjo (1 klientas). 

Per ataskaitinį laikotarpį programą nutraukė 30 asmenų (iš jų: 13 asmenų, dalyvavusių 

programoje Vilniaus skyriuje ir 17 asmenų, kuriems paslaugos buvo teikiamos Įstaigos Kauno 

skyriuje). Daţniausiai pasitaikančios programos nutraukimo prieţastys buvo – sveikatos 

pablogėjimas, ilgesnis nei 60 d. nedarbingumo laikotarpis, sutarties sąlygų nesilaikymas, 

įsidarbinimas.  

Per ataskaitinį laikotarpį iš 72 asmenų, baigusių Įstaigoje profesinės reabilitacijos programą, 

per 6 mėnesius po programos baigimo įsidarbino 39 neįgalieji, arba 54 proc. visų Įstaigos profesinės 

reabilitacijos programą baigusių dalyvių (iš jų: 21 asmuo, baigęs profesinės reabilitacijos programą 

Įstaigos Vilniaus skyriuje ir 18 asmenų, baigusių profesinės reabilitacijos programą Kauno skyriuje) 

(1 pav.).  

Didţiausią įdarbintų asmenų skaičių sudarė asmenys, turintys judėjimo negalią – 16 

neįgaliųjų, kurie sudarė 59 proc. baigusių programą šią negalią turinčių asmenų, iš 26 baigusių 

programą vidaus ligomis sergančių asmenų įsidarbino 11 arba 42 proc. programą baigusių šias 

negalias turinčių asmenų, iš 13 baigusių programą psichikos negalią turinčių asmenų įsidarbino 8 

arba 61 proc. programą baigusių psichikos negalią turinčių asmenų, iš 2 programą baigusių klausos 

negalią turinčių asmenų įsidarbino 2 arba 100 proc. programą baigusių klausos negalią turinčių 

asmenų, iš 3 baigusių programą intelekto negalią turinčių asmenų įsidarbino 2 arba 67 proc. 

programą baigusių intelekto negalią turinčių asmenų.  

Didţiausią dalį įdarbintų po profesinės reabilitacijos neįgaliųjų sudarė asmenys, turintys 

nustatytą 45 proc. darbingumo lygį – 11 (iš 17 baigusių programą) neįgaliųjų, kas sudarė 65 proc. šį 

darbingumo lygį turinčių programą baigusių neįgaliųjų, iš 41 neįgaliojo, baigusio programą ir 

turinčio nustatytą 30-40 proc. darbingumo lygį įsidarbino 23 asmenys, kas sudarė 56 proc. visų šį 

darbingumo lygį turinčių programą baigusių dalyvių, iš 7 baigusių programą ir turinčių sunkią 
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negalią (0-25 proc.) neįgaliųjų įsidarbino – 1, iš 6 baigusių programą asmenų, kuriems nustatytas 

bazinis darbingumo lygis (0-50 proc.), įsidarbino 3 asmenys, kas sudarė 50 proc. visų bazinį 

darbingumo lygį turinčių programą baigusių dalyvių.  

Didţiausią įdarbintų asmenų dalį sudarė asmenys, kurie buvo įdarbinti per 3 mėn. po 

profesinės reabilitacijos programos baigimo - 32 asmenys (82 proc.), per 6 mėn. įdarbinti 6 asmenys 

(15,3 proc.), o per ilgesnį nei 6 mėn. laikotarpį - 1 asmuo (2,6 proc.).  

Įstaigos įdarbinimo specialistams teikiant tęstines pagalbos įsidarbinant paslaugas 2015 m. 

buvo įdarbintas dar 1 asmuo, baigęs profesinės reabilitacijos programą 2014 m., nepraėjus 12 

mėnesių po profesinės reabilitacijos programos baigimo ir dar 2 asmenys įsidarbino praėjus 12 mėn. 

laikotarpiui. Įdarbinus šiuos asmenis, buvo pagerintas 2014 m. neįgaliųjų, baigusių programą, 

įsidarbinimo rodiklis iki 69 proc. (1 pav.).  

Siekiant padėti įsidarbinusiems asmenims išsilaikyti darbo rinkoje 2015 m. buvo pradėtos 

teikti palaikymo darbo vietoje paslaugos. Šios paslaugos pradėtos teikti 24 įsidarbinusiems 

asmenims, iš kurių 7 asmenys sėkmingai išsilaikė darbo rinkoje 6 ir daugiau mėn. Kitiems iki šiol 

dirbantiems asmenims palaikymo darbo vietoje paslaugų teikimas tęsiamas. 

Baigusiems profesinės reabilitacijos programą 2015 m., tačiau neįsidarbinusiems, bus ir 

toliau teikiamos pagalbos įsidarbinant paslaugos, o įsidarbinusiems asmenims pagal poreikį bus 

teikiamos palaikymo darbo vietoje paslaugos. 
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1 pav. Neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą Įstaigoje įsidarbinimo rodikliai 2010 – 2015 m.  

 

 Neįgaliuosius, baigusius profesinės reabilitacijos programą Įstaigoje, įdarbino šios 

įmonės:  
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UAB „Vilga“, Galerija „Terra Recognita“, UAB „Vilniaus skalbykla“, UAB „Seivita“, UAB 

„Faktum“, Trakų istorijos muziejus, UAB „Mano sauga“, IĮ Burokienės, UAB „Liregus“, UAB 

„Auster“, UAB „Rimi Lietuva“, SoDra, UAB „Dallis“, UAB „Eurotela“, VšĮ „Elektros taupymo 

sprendimai“, UAB „Gentus“, UAB „Kauno spauda“, UAB „Razvuta“, UAB „Headex“, UAB 

„Arsta“, UAB „Ramena“, UAB „Priešgaisrinės saugos garantas“, UAB „Raviluta“. Dalis klientų 

pradėjo individualią veiklą pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos paţymas. Daugiausia 

asmenų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, įsidarbino privačiame sektoriuje.  

Tarp įdarbintų po profesinės reabilitacijos programos neįgaliųjų, didţiausią skaičių sudarė 

asmenys, baigę kompiuterio pagrindų vartotojo, apskaitininko, verslo organizavimo, kompiuterio 

techniko, staliaus profesinio mokymo programą, kiek maţiau - internetinio puslapio kūrėjo, dailiųjų 

dirbinių iš odos gamintojo, dailiųjų medţio dirbinių gamintojo.  

Ataskaitiniais metais nuolat buvo skatinamas praktinis mokymas realioje darbo vietoje. 

Profesinės reabilitacijos dalyviai atliko praktiką UAB „Bioliux“, VšĮ Vilkpedės ligoninė, Prūdiškių 

socialinės globos namai, UAB „Galteksa“, UAB „Jubilex Baltija“, UAB „Vilga“.   

II.1.2 Medicininė reabilitacija  

 
Pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos prieţiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos 2012 m. išduotą licenciją Nr. 2415, Įstaiga turi teisę verstis asmens sveiktos prieţiūros 

veikla ir teikti šias paslaugas:  

- antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos II pacientams su nervų sistemos ligomis, 

judėjimo-atramos aparato paţeidimais; 

- antrinės stacionarinės palaikomosios reabilitacijos II, pacientams su nervų sistemos ligomis, 

judėjimo-atramos aparato paţeidimais; 

- suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II pacientams su nervų sistemos ligomis, judėjimo-

atramos aparato paţeidimais. 

Dėl kompensuojamų medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo Įstaiga yra sudariusi sutartis 

su visomis Lietuvos teritorinėmis ligonių kasomis: Vilniaus teritorine ligonių kasa, Kauno teritorine 

ligonių kasa, Klaipėdos teritorine ligonių kasa, Panevėţio teritorine ligonių kasa, Šiaulių teritorine 

ligonių kasa (2 pav.).  

Pacientams pageidaujant, pasibaigus kompensuojamų medicininės reabilitacijos paslaugų 

teikimo trukmei pratęsti medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą ar pacientui pageidaujant 

papildomų paslaugų ar procedūrų, nei numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50 "Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

(antirecidyvinio) gydymo organizavimo", uţ šias paslaugas ar procedūras sumoka patys pacientai. Uţ 

mokamas medicininės reabilitacijos paslaugas pacientai sumoka, vadovaujantis Įstaigos direktoriaus 
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įsakymu patvirtinta Mokamų paslaugų teikimo tvarka ir kainomis, kurios nustatytos, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „ Dėl 

Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos prieţiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir 

savivaldybių asmens sveikatos prieţiūros įstaigose, kainyno patvirtinimo“ (LR sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-939 redakcija) ir nuo 2009 m. liepos 01 d. 

indeksuotomis, vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 31 d. 

įsakymą Nr. V-1065 „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „ 

Dėl mokamų asmens sveikatos prieţiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos 

bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos 2008-12-09 raštu Nr. 10-(13 A-281) – 7296.  

 

2 pav. 2015 m. Įstaigos medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritorines ligonių 

kasas ir mokamas paslaugas. 
 

Medicininės reabilitacijos pacientų skaičius Įstaigoje kasmet didėjo - 2010 m. medicininės 

reabilitacijos paslaugos Įstaigoje buvo suteiktos 492 pacientams, 2014 m. - 662 pacientams, 2015 m. 

- 684. Nuo 2010 m. iki 2015 m. šis rodiklis išaugo 39%. (3 pav.).  
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3 pav. Įstaigos medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus dinamika 2010 – 2015 m. 

 

Per laikotarpį nuo 2010 m. Įstaigos pacientų, kuriems buvo teikiamos reabilitacijos II 

paslaugos, skaičius išaugo daugiau nei 42% - nuo 409 pacientų 2010 m. iki 584 pacientų 2015 m. 

Šis rodiklis 2015 m. lyginant su 2014 m. taip pat padidėjo - 2014 m. reabilitacijos II paslaugos buvo 

suteiktos 561 pacientui, o 2015 m. - 584 pacientams. Ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su 2014 m., 

pacientų, kuriems buvo teikiamos palaikomosios reabilitacijos paslaugos, skaičius sumaţėjo 9 

pacientais - 2014 m. šios paslaugos suteiktos – 64 pacientams, o 2015 m. - 55 pacientams, tačiau 

padidėjo pacientų, kuriems buvo teikiamos ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos – 2014 m. – 37 

pacientams, 2015 m. – 45 pacientams. (4 pav.).  
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4 pav. Įstaigos medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus pasiskirstymas 2010 – 2015 m. pagal reabilitacijos 

rūšis. 
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Medicininės reabilitacijos pacientų lovadienių/apsilankymų skaičius 2015 m. lyginant su 

2014 m. padidėjo 6% ir sudarė 13.032 lovadienių/apsilankymų (2014 m. – 12.285). Lyginant su 

2010 m. medicininės reabilitacijos pacientų lovadienių/apsilankymų padidėjo daugiau, kaip 11% - 

nuo 11.718 lovadienių/apsilankymų – 2010 m. iki 13.029 lovadienių/apsilankymų – 2015 m. (5 

pav.).  
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5 pav. Medicininės reabilitacijos lovadienių/apsilankymų skaičiaus pasiskirstymas 2010 – 2015 m. 

 

Įstaiga, teikdama medicininės reabilitacijos paslaugas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 "Dėl medicininės reabilitacijos ir 

sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo" bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą. 

II.1.3 Socialinė reabilitacija  

 

Įstaiga, įgyvendindama Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą ir teikdama socialinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, siekia suformuoti arba atkurti jų socialinius ir savarankiško 

gyvenimo įgūdţius, uţtikrinti galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime bei darbo rinkoje. Kasmet 

vis daugiau neįgaliųjų siekia įsilieti į darbo rinką, būti aktyviais visuomenės nariais. Tačiau, kaip 

rodo patirtis, daugelis neįgaliųjų, ypač turinčių sunkesnes judėjimo negalias, negali būti aktyviais dėl 

jų mobilumo apribojimų, nes šie asmenys dėl sunkių judamojo atramos aparato paţeidimų negali 

laisvai ir be kliūčių judėti miesto transportu vykstant į darbo vietą ir iš jos. Vien dėl šios prieţasties 

daugelis tokių asmenų atsisako galimybės dirbti ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, 

jaustis visaverčiais ţmonėmis. Vienas pagrindinių šių asmenų apriboto mobilumo problemų 
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sprendimo būdų – jų funkcinių gebėjimų, reikalingų saugiai vairuoti automobilį, lavinimas ir šių 

asmenų vairavimo mokymas. 

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, Įstaiga vykdė Neįgaliųjų reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 metų Ţmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdţių ugdymo projektą. 

Projekto tikslas – lavinti judėjimo sutrikimus turinčių asmenų transporto priemonės 

vairavimo įgūdţius, siekiant padidinti jų mobilumą ir tokiu būdu padėti neįgaliesiems greičiau 

socialiai adaptuotis visuomenėje ir dalyvauti aktyvioje veikloje.  

2015 metais Ţmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdţių 

ugdymo projekte dalyvavo 23 judėjimo sutrikimus turintys asmenys, kuriems nustatytas 0 – 45 proc. 

darbingumo lygis (1 asmeniui, dėl vidaus tvarkos taisyklių paţeidimo, sutartis nutraukta). 

Bendras naudą gavusių asmenų skaičius – 22 neįgalieji.  

Teikiant mobilumo ir savarankiškumo gyvenimo įgūdţių ugdymo paslaugas 23 judėjimo 

sutrikimus turintiems asmenims buvo suteiktos asmens funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai 

vairuoti automobilį, įvertinimo paslaugos.  

Šiems asmenims buvo įvertinta: 

- funkcinis pajėgumas reikalingas saugiai vairuoti automobilį, nustatant indikacijas ir 

kontraindikacijas; 

- atliktas vairavimui reikalingų įgūdţių (automobilio durelių atidarymas, persėdimas iš 

veţimėlio į automobilį, saugos dirţo uţsisegimas, vairo reguliavimas, akseleratoriaus 

paspaudimas rankinio valdymo pagalba ir kt.) praktinis įvertinimas pritaikytame 

automobilyje; 

- specifiniai vairavimui reikalingi įgūdţiai, kompiuterizuota asmens funkcinio pajėgumo 

vertinimo bei lavinimo įranga „BTE Primus“; 

- praktiniai vairavimo įgūdţiai pritaikytame automobilyje; 

- kognityviniai gebėjimai (reakcijos greitis, atmintis, dėmesys), psichoemocinė būklė 

(stabilumo lygis, emocijų kontrolės lygis, emocinės sferos ypatumai), asmenybės 

ypatumai. 

Remiantis įvertinimo rezultatais, buvo parengti individualūs vairavimo įgūdţių lavinimo 

planai, sudarytos individualios funkcinio pajėgumo lavinimo kineziterapinėmis, ergoterapinėmis 

priemonėmis, psichologinio poveikio priemonėmis, „BTE Primus“ įranga, praktinių įgūdţių lavinimo 

pritaikytame automobilyje dienotvarkės. 
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Vairavimo įgūdţiai buvo lavinami individualiai bei grupinių uţsiėmimų metu 

kineziterapinėmis, ergoterapinėmis priemonėmis, „BTE Primus“ įranga bei praktiniais uţsiėmimais 

pritaikytame automobilyje. 

Projekto dalyviai taip pat buvo konsultuojami dėl transporto priemonių pritaikymo 

galimybių. 

Judėjimo sutrikimus turintiems asmenims buvo teikiamos pirminio mokymo vairuoti B 

kategorijos pritaikytą transporto priemonę paslaugos. Teoriniam neįgaliųjų vairuotojų mokymui buvo 

skirta - 40 val., praktiniam – 30 val.  

Pirminio mokymo metu ir toliau vyko funkcinio pajėgumo įgūdţių, reikalingų saugiai 

vairuoti automobilį, lavinimas, siekiant kuo didesnio neįgalių asmenų savarankiškumo bei mobilumo.  

23 sunkią judėjimo negalią turintiems projekto dalyviams buvo suteiktos asmens funkcinio 

pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, įvertinimo paslaugos ir funkcinio pajėgumo, 

reikalingo saugiai vairuoti automobilį, lavinimo bei pirminio mokymo vairuoti B kategorijos 

pritaikytą transporto priemonę paslaugos. Programą baigė 22 asmenys. 17 neįgaliųjų arba net 

77,3 proc. programos dalyvių VĮ „Regitra“ iš pirmo karto išlaikė egzaminus ir šis rezultatas 

gerokai viršijo Įstaigos 2013-2015 m. strateginiame plane planuotą 40 proc. rodiklį. Per metus po 

mokymų baigimo 19 mokymų dalyvių įgijo teisę vairuoti transporto priemonę (tai sudaro 86.4 proc.). 

Įstaigos 2013-2015 m. strateginiame plane planuotas 80 proc. rodiklis yra ne tik pasiektas, bet ir 

viršytas.  

II.2. Profesinis mokymas 

 

2015 m. Įstaiga sėkmingai tęsė profesinio mokymo paslaugų teikimą. Didţiausią dalį 

dalyvavusių asmenų buvo nukreipti į profesinio mokymo programas Lietuvos darbo birţai vykdant 

Europos socialinio fondo projektą „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“, kurio tikslas – 

padėti įsilieti į darbo rinką kvalifikacijos neturintiems ţmonėms. Projektas skirtas įvairaus amţiaus 

asmenims, kurie neturi kvalifikacijos ar profesijos. Šio projekto dėka įgyvendinama viena iš aktyvių 

darbo rinkos politikos priemonių - profesinis mokymas, kuris padeda nekvalifikuotiems bedarbiams 

įgyti darbo rinkoje paklausią kvalifikaciją, reikalingą įsidarbinti laisvose darbo vietose ar pradėti 

dirbti savarankiškai. 

2015 m. profesinio mokymo paslaugos Įstaigoje buvo teikiamos 43 asmenims, iš kurių 27 

asmenys mokėsi Įstaigos Vilniaus skyriuje (iš jų 4 asmenys persikėlė iš 2014 m. ir 23 asmenys 

atvyko į programą 2015 m.) ir 16 asmenų - Kauno skyriuje (iš jų 3 asmenys persikėlė iš 2014 m. ir 

13 asmenų atvyko į programą 2015 m.). Ataskaitiniu laikotarpiu profesinio mokymo programą baigė 

41 asmuo, iš kurių 26 asmenys mokėsi Įstaigos Vilniaus skyriuje ir 15 asmenų - Kauno skyriuje.  



VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 2015 m. veiklos ataskaita 

 

18 

Profesinio mokymo dalyviai Įstaigos Vilniaus skyriuje 2015 m. pasirinko šias profesijas: 

staliaus (1 asmuo), siuvėjo – operatoriaus (1 asmuo), juvelyro (9 asmenys), reklamos maketuotojo (6 

asmenys), apskaitininko (4 asmenys), kompiuterinės įrangos techniko (1 asmuo), socialinio 

darbuotojo padėjėjo (1asmuo), Kauno skyriuje - siuvėjo – operatoriaus (5 asmenys), juvelyro (1 

asmuo), reklamos maketuotojo (3 asmenys), apskaitininko (4 asmenys).  

Asmenų dalyvavusių profesinio mokymo programoje skaičius 2015 m. lyginant su 2014 m. 

padidėjo 153%. 
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6 pav. Įstaigos pacientų ir klientų, baigusių Įstaigos programas, skaičiaus pasiskirstymas 2010 – 2015 m. 

II.3. Projektinė veikla 

 

2015 m. Įstaiga siekė vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų plėtros, efektyvumo bei 

kokybės gerinimo, įgyvendindama Lietuvos Respublikos biudţeto, Europos Sąjungos, Jungtinių 

Amerikos Valstijų remiamus projektus. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įgyvendino 13 tarptautinių 

ir nacionalinių projektų, iš jų 5-iuose projektuose Įstaiga dalyvavo kaip vadovaujantis partneris ir 7-

iuose dalyvavo partnerio teisėmis. Įgyvendinta projektinė veikla ţenkliai prisidėjo prie įstaigos 

paslaugų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, kokybės kultūros ugdymo, platesnės apimties 

klientų teisių įgyvendinimo, tarptautiškumo, tyrimų bei inovacijų plėtojimo, visuomenės apie 

neįgaliųjų integraciją švietimo bei informavimo. 

2015 m. buvo įgyvendinami šie projektai: 

1. Įstaiga kartu su partneriais iš Lietuvos, Slovėnijos ir 

Portugalijos sėkmingai baigė įgyvendinti Naujovių perkėlimo 

projektą „INOVATELL – Inovatyvi bekontaktė technologija 

mokymuisi visą gyvenimą sunkią negalią turintiems ţmonėms“, finansuojamą pagal Mokymosi 

visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramę. Įstaigos istorijoje tai buvo pirmasis didelės 
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apimties tarptautinis projektas, kuriam  vadovavo Valakupių reabilitacijos centras. 2 metų laikotarpiu 

projektą įgyvendinanti komanda sukūrė ir išbandė bekontaktę kompiuterio valdymo programėlę 

skirtą asmenims, kurie dėl nervų, raumenų sistemų ligų ar judamojo-atramos aparato paţeidimų 

sukeltų funkcinių pakitimų, patiria sunkumų naudotis kompiuteriu įprasta klaviatūra ar pele. Kartu su 

programėle, kuri nuotoliniu būdu rankos ar galvos judesiais leidţia valdyti kompiuterį, buvo parengta 

ir specializuota mokymosi aplinka, mokymo medţiaga bei vadovai (instrukcijos) kaip naudotis 

projekto sukurtais produktais. 2015 m. rugsėjo mėnesį vykusioje baigiamojoje konferencijoje buvo 

pristatytas technologinis sprendimas, partnerių patirtis, sukuriant ir išbandant programėlę ir 

kompiuterinio raštingumo mokymo programą, video filmai pristatantys INOVATELL projektą. 

Projekto rezultatais pasinaudojo 19 neįgaliųjų Lietuvoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje, dalyvaudami 

pilotinio išbandymo metu. Projekto rezultatai neįgaliesiems, jų šeimos nariams, neįgaliųjų mokymo ir 

uţimtumo specialistams bei visai visuomenei yra nemokamai platinami interneto svetainėje 

http://inovatell.reabilitacija.lt/ 4 kalbomis (lietuvių, anglų, portugalų, slovėnų). 

2. Įstaiga kartu su 13 partnerių iš visos Europos sėkmingai 

baigė įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą programos Naujovių 

perkėlimo projektą „DeSqual - tvari kokybės uţtikrinimo plėtra 

teikiant profesinio mokymo paslaugas“ (angl. „Development of 

Sustainable Quality Assurance in VET“). Šiuo projektu buvo siekiama 

sudaryti sąlygas tvariai kokybės plėtrai ir EQAVET reikalavimų įgyvendinimui organizacijoje. 

Projekto veiklų pagalba buvo apmokytas kokybės kultūros lektorius (vienas Įstaigos darbuotojas), 

patobulinta paslaugas teikiančių specialistų kvalifikacija paslaugų kokybės srityje. Daugiau 

informacijos: http://desqual-leonardo.eu/. 

3. 2015 m. Įstaiga baigė įgyvendinti Mokymosi visą 

gyvenimą programos finansuojamą Grundtvig projektą "Artability". 

Projekto tikslas - skatinti ţmonių, turinčių negalią, įsitraukimą į 

visuomenės gyvenimą, sudarant galimybes jiems dalyvauti meno 

laboratorijose. Įstaigoje profesijos mokytojų organizuojamose 

juvelyrikos ir medţio dirbinių  meno laboratorijose dalyvavo 15 neįgaliųjų.  

Dvejus metus trukusių kassavaitinių meno laboratorijų metu dalyviai gilino medţio dirbinių ir 

juvelyrikos meninius įgūdţius, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu ţymūs menininkai 

supaţindino juos su naujomis meno technikomis, lankė Vilniaus mieste meno parodas, o 3 dalyviai 

dalyvavo staţuotėje Romoje, Italijoje. Projekto dalyvių sukurti kūriniai 2015 m. buvo 

eksponuojami parodoje vykusioje Dailininkų sąjungos galerijoje, taip pat elektroniniame 

kataloge ir mobiliojoje programėlėje. Daugiau informacijos: http://www.artability.eu/    

http://inovatell.reabilitacija.lt/
http://desqual-leonardo.eu/
http://www.artability.eu/
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4. 2015 m. Įstaiga įgyvendino Erasmus+ programos projektą “Profesinės reabilitacijos 

specialistų įgalinimas mokymosi vieniems iš kitų metodu tarp Estijos, Vokietijos ir Lietuvos”. 

Vykdant projektą 6 Įstaigos specialistai dalyvavo 1 savaitės trukmės staţuotėje Vokietijoje profesinio 

mokymo centre Adolf Aich, kurios metu patobulino savo profesinę kvalifikaciją neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugų teikimo srityje. Vizito metu buvo mokomasi iš 

Vokietijos gerosios praktikos ir veiklos principų, siekiant geriausius pavyzdţius pritaikyti teikiant 

profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas Lietuvoje. Projekto ir mobilumų vizitų metu 

darbuotojų įgytos kompetencijos buvo pritaikytos Įstaigoje teikiant paslaugas. 

5. Kartu su partneriais iš Estijos, Suomijos ir 

Farerų salų (autonominė Danijos teritorija) 2015 m. 

Įstaiga toliau įgyvendino tarptautinį projektą 

„Įgalinimas įdarbinant“, finansuojamą Nordplus Adult 2014 programos lėšomis. Projektu 

siekiama pasidalinti neįgaliųjų integracijos į darbo rinką bei novatoriškais bendradarbiavimo 

su darbdaviais būdais bei strategijomis. 2015 m. 6 Įstaigos specialistai kėlė kvalifikaciją Farerų 

salose ir Estijos Astangu profesinės reabilitacijos centre 3 dienų trukmės staţuotėse, kuriuose buvo 

pristatytos paslaugos, padedančios neįgaliesiems susirasti darbą, įsidarbinti ir išlikti darbo rinkoje. 

Projekto metu taip pat buvo rengiamas metodinis leidinys (anglų kalba) apie neįgaliųjų įdarbinimo 

gerąją praktiką, taikomą projektą įgyvendinančiose partnerių organizacijose. 

6. 2015 m. Įstaiga pirmą kartą savo gyvavimo istorijoje 

pradėjo įgyvendinti su neįgaliųjų sportu susijusį projektą - 

„SPORT+4 ALL“ (liet. S+visiems), kuriuo siekiama sukurti 

platesnį, įvairesnį ir aukštos kokybės sporto veiklų pasirinkimą 

asmenims, turintiems negalią, visoje Europoje.  Erasmus+ 

programos finansuojamą projektą įgyvendina 7 reabilitacijos ir sporto 

paslaugas teikiančios įstaigos iš Vokietijos, Italijos, Portugalijos, Lietuvos, D.Britanijos,  Estijos, 

Ispanijos. Projekto metu partneriai perims gerąją praktiką, vykdydami lyginamąją inovatyvių, 

neįgaliesiems pritaikytų sporto veiklų analizę projekto partnerių šalyse, vyks 6 interaktyvūs 

kvalifikacijos tobulinimo seminarai projekto partnerių susitikimų metu, o projekto rezultatai bus 

skleidţiami gerosios praktikos metodinėje medţiagoje "Rekomendacijos dėl inkliuzyvinio sporto", 

"Sporto instruktorių kompetencijos ir įgūdţiai" ir "Įvertinimo metodai". Šie elektroniniai leidiniai bus 

parengti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2017 m. Per 2015 m. projektą įgyvendinanti komanda 

dalyvavo 2 seminaruose, organizavo partnerių susitikimą Vilniuje. Daugiau informacijos: 

http://www.sportplus4all.eu/.  

7. 2015 m. Įstaiga pradėjo įgyvendinti Erasmus+ programos 

projektą „CHIC&CRAFT: Recycled & re-used clothing design 

http://www.sportplus4all.eu/
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through peer learning and social media“. Projekto tikslas – parengti ir išbandyti e-mokymo  

programą, skirtą sutrikusios psichikos ar sutrikusį intelektą turintiems žmonėms apie stilingų ir 

originalių rankų darbo drabuţių bei aksesuarų kūrimą, panaudojant nereikalingas medţiagas ar 

perdirbant jau panaudotus daiktus. 2015 m. Įstaiga atliko neįgaliųjų ir profesijos mokytojų apklausą, 

rinko informaciją apie gaminius, kuriuos galima pagaminti, panaudojant antrines ţaliavas. Projektas 

įgyvendinamas kartu su partneriais iš Ispanijos, Slovėnijos, Vokietijos, Graikijos. Daugiau 

informacijos:  http://chicandcraft.intras.es/.  

8. 2015 m. Įstaiga įgyvendino Erasmus+ programos projektą „PRO - profesinės 

reabilitacijos paslaugų tobulinimas asmenims su psichikos ir judėjimo sutrikimais”. Šiuo 

projektu siekiama patobulinti profesinės reabilitacijos specialistų kompetenciją profesinio mokymo ir 

paslaugų kokybės uţtikrinimo srityse, vystyti bendradarbiavimą ir dalintis gerąja patirtimi, kurią būtų 

galima pritaikyti Lietuvoje. 

9. 2015 m. buvo toliau įgyvendinamas projektas, skirtas darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimui pokyčių valdymo srityje. Projektą  finansavo Baltijos ir Amerikos bendradarbiavimo 

fondas, JAV ambasada Vilniuje bei privatūs rėmėjai. 2014 m. Estijoje Astangu profesinės 

reabilitacijos centre ir 2015 m. kovo mėn. Lietuvoje darbuotojai dalyvavo San Diego universiteto 

profesoriaus emerito Fred R. McFarlane (JAV) mokymuose apie pokyčių valdymą socialinių 

paslaugų sektoriuje. Profesorius pasidalino savo ţiniomis apie pokyčių valdymą, pokyčių valdymo 

komponentus, darbuotojų vaidmenį bei jų dalyvavimą planuojant bei įgyvendinant procesus, 

organizacijos įgalinimą įgyvendinti pokyčius strategijas. Mokymuose dalyvavo 9 Įstaigos 

darbuotojai, kurie įgytas ţinias pritaikė savo kasdieniniame darbe. 

10. Įstaiga kartu su VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis ir kitais 24 

partneriais iš visos Lietuvos baigė įgyvendinti projektą „Išankstinės pacientų registracijos sistemos 

plėtra (IPR-2)“. Projekto tikslas - sukurti ir įdiegti naują išankstinės pacientų registracijos sistemą. 

Projekto įgyvendinimui Įstaiga iš projekto lėšų įsigijo 4 komplektus kompiuterinės įrangos, skirtos 

darbuotojams, dirbsiantiems su IPR sistema.   

11. „Socialinė mentorystė / motyvaciniai seminarai“. Įstaiga 2015 m. baigė įgyvendinti 

socialinės mentorystės paslaugų teikimo projektą ir atskaitiniu laikotarpiu suteikė paslaugas 4 

sutrikusio intelekto asmenims (iš viso 2014-2015 m. paslaugos suteiktos 92 asmenims). Šios 

programos tikslas – teikti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims individualią 

pagalbą socialinės mentorystės pagrindu, siekiant ugdyti jų psichosocialines savybes, reikalingas 

integruojantis į darbo rinką, skatinti profesinį identiškumą, stiprinti motyvaciją dirbti ir 

savarankiškumą dalyvauti darbo rinkoje. Įstaigos teikiamas paslaugas sudarė savęs paţinimo 

ugdymas, socialinių įgūdţių, problemų sprendimo įgūdţių lavinimas, profesinio identiteto 

skatinimas, aktyvios darbo paieškos mokymas.  

http://chicandcraft.intras.es/
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12. „Ţmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdţių ugdymas“. 

2015 m. Įstaiga, įgyvendindama šį projektą, sėkmingai tęsė 2011 m. Įstaigoje įsteigtą Neįgaliųjų 

vairavimo mokyklos veiklą – 2015 m. funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, 

lavinimo bei pirminio mokymo vairuoti B kategorijos pritaikytą transporto priemonę paslaugos buvo 

suteiktos 23 sunkią judėjimo negalią turintiems asmenims. Apie sėkmingą mokyklos veiklą liudija ir 

2015 m. pasiekti rezultatai – egzaminus VĮ „Regitra“ iš karto sėkmingai išlaikė 17 iš 22 šią 

mokyklą baigusių neįgaliųjų, kas sudaro 77,3 proc. Pasiekti rezultatai viršija Strateginiame plane 

numatytą pasiekti 40 proc. rodiklį. Per metus po mokymų baigimo 19 mokymų dalyvių įgijo teisę 

vairuoti transporto priemonę (tai sudaro 86.4 proc.). Įstaigos 2013-2015 m. strateginiame plane 

planuotas 80 proc. rodiklis (plačiau – II.1.3). 

13. „Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos projektas“. 2015 m. Įstaiga 

sėkmingai įgyvendino visas Metodinio centro veiklas, kurių tikslas – uţtikrinti ir tobulinti 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims kokybę 

Lietuvoje (plačiau – III.3).  

Siekiant toliau tobulinti ir plėtoti Įstaigos paslaugas, 2015 m. buvo parengtos ir pateiktos 

vertinimui 10 paraiškų:  

1. Erasmus+ programos KA2 projektas „Triple Play of Stakeholders at Integration of 

Disabled Persons on European Labour Market (3PlayIN)“; 

2. Neįgaliųjų reikalų departamentui „Ţmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdţių ugdymo projektas“; 

3. Erasmus+ programos veiksmo Tarptautinės savanorystės projektas „Be brave – be a 

Volunteer!“; 

4. Erasmus+ programos KA2 projektas „Euromates“;  

5. Erasmus+ programos KA2 projektas „Development and Pilot Innovative Curriculum for 

Practical Training of Employees in Social Services Sector“; 

6. Erasmus+ programos KA2 projektas „European Smart Evaluation Methodology of 

Accessibility FOR home“ (E-SEMAFOR); 

7. Erasmus+ programos KA2 projektas „Health’s E.Q”; 

8. Erasmus+ programos KA1 projektas „PRO - profesinės reabilitacijos paslaugų 

tobulinimas asmenims su psichikos ir judėjimo sutrikimais”; 

9. Projektas JAV ambasadai Vilniuje „Change Management in Social Services Sector”; 

10. Erasmus+ programos KA1 projektas „Ţmonių su sunkia negalia integravimo į visuomenę 

bei darbo vietų steigimo jiems praktikos perėmimas iš ES sėkmingai veikiančių 

organizacijų“. 
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2015 m. 5 paraiškoms buvo skirtas finansavimas bei pasirašytos sutartys dėl projektų 

įgyvendinimo.  

III Teikiamų paslaugų kokybės uţtikrinimas ir tobulinimas 

 

Siekdama įgyvendinti Įstaigos misiją ir strateginį tikslą „Uţtikrinti aukštą įstaigoje 

teikiamų paslaugų kokybę ir nuolatinį jų tobulinimą“, 2015 m. Įstaiga ne tik teikė kompleksinės 

reabilitacijos paslaugas, bet ir siekė uţtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį jų 

tobulinimą, įgyvendindama priemones, uţtikrinančias Įstaigoje vykdomos veiklos bei teikiamų 

paslaugų atitikimą LST EN ISO 9001:2008 standarto bei EQUASS Excellence kokybės sistemos 

reikalavimams, nuolatinį Įstaigos klientų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybe bei kartą metuose 

visų suinteresuotų šalių įvertinimą, Įstaigos teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, neatitikčių 

prevenciją, koregavimo ir tobulinimo veiksmus, inovacijų diegimą, įstaigos valdymo tobulinimą į 

šiuos procesus įtraukiant įstaigos klientus bei kitas suinteresuotas šalis, klientų individualių tarpinių ir 

galutinių paslaugų teikimo rezultatų vertinimo sistemos tobulinimą, klientų, baigusių programas 

Įstaigoje, gyvenimo kokybės vertinimą, pagrindinių Įstaigos veiklos rodiklių lyginamosios analizės 

metodikos parengimą ir pasiektų rodiklių lyginamosios analizės atlikimą. 

 

III.1 Įstaigos įdiegtų kokybės sistemų reikalavimų įgyvendinimas 

2007 m. Įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) ir suteiktas kokybės 

vadybos sistemos sertifikatas pagal ISO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, 

tuo pripaţįstant, kad Įstaiga atitinka šio standarto reikalavimus profesinės, medicininės ir socialinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei kūrimo srityje. Per laikotarpį, nuo sertifikato suteikimo pradţios, 

buvo atlikti du ISO KVS persertifikavimo auditai, kurių metu buvo įvertinta Įstaigos Vilniaus ir 

Kauno skyrių veiklos ir teikiamų paslaugų atitiktis standarto ISO 9001:2008 reikalavimams. Per visą 

laikotarpį nuo KVS sistemos įdiegimo pradţios, kokybės vadybos sistema buvo nuolat priţiūrima ir 

tobulinama.  

2008 m. nepriklausomų auditorių audito centrui buvo suteiktas ir EQUASS (The European 

Quality in Social Services) Excellence kokybės ţenklas, liudijantis, jog Centre teikiamos paslaugos 

atitinka aukščiausius socialiniam sektoriui keliamus kokybės reikalavimus Europos lygmeniu. 

EQUASS Excellence kokybės ţenklas liudija, kad Įstaiga uţtikrina lygias teises ir galimybes 

neįgaliesiems: veikia vadovaujantis Etikos kodekso principais bei Teisių chartija, skatina klientų 

dalyvavimą, įgyvendina individualius reabilitacijos planus, atsiţvelgdama į klientų poreikius, vertina 

grįţtamąjį ryšį iš visų suinteresuotų šalių, o gautą informaciją panaudoja paslaugų kokybės 

gerinimui. 
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2015 m. liepos mėnesį (21-22) d. vyko ISO KVS prieţiūros auditas, kurio metu buvo 

įvertinta Įstaigos Vilniaus ir Kauno skyrių atitiktis standarto ISO 9001:2008 reikalavimams. 

Prieţiūros auditą atliko UAB „Bureau Veritas Lit" auditoriai. Šio audito metu neatitikčių nenustatyta.  

Audito ataskaitoje paţymėta, kad Įstaiga įdiegė, priţiūri ir tobulina vadybos sistemą 

tenkinančią ataskaitoje nurodyto standarto reikalavimus ir demonstruoja vadybos sistemos gebėjimą 

pasiekti reikalavimų paslaugoms atitiktį, įgyvendinant Įstaigos politiką ir tikslus. Audito metu 

pateiktos rekomendacijos gerinimui – įgyvendintos. Kokybės vadybos sistemos sertifikatas liko 

galioti.  

Siekiant uţtikrinti teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, neatitikčių prevenciją ir reikiamus 

koregavimo bei tobulinimo veiksmus, 2015 m. geguţės ir gruodţio mėnesiais buvo vykdomi 

planiniai vidaus auditai. Auditų metu buvo vertinamas teikiamų paslaugų kokybės atitikimas 

Įstaigos įdiegtos kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą ir kokybės 

sistemos EQUASS Excellence reikalavimams. Įstaigos vidaus medicininio audito metu, kurį atlieka 

įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta medicinos darbuotojų grupė, vertinama medicininių paslaugų 

atitikimas SAM teisės aktų bei Higienos ir Medicinos normų reikalavimams. Pateiktos 

rekomendacijos paslaugų kokybės gerinimui. 

Įstaigoje vykdoma kokybės politika ţinoma ir suprantama visiems įstaigos darbuotojams. 

Vadovybė yra įsipareigojusi ne rečiau kaip kartą per metus perţiūrėti kokybės politiką ir tikslus. 

Kokybės vadybos sistema uţtikrina kokybiškas paslaugas, klientų aptarnavimą, paremtą profesine 

darbuotojų kvalifikacija bei etika taip pat tinkama medicinos įranga ir kitomis priemonėmis. KVS 

principų įgyvendinimas remiasi klientų pateiktų poreikių analize.  

Vienas pagrindinių Įstaigos kokybės politikos tikslų – uţtikrinti ir palaikyti aukštą klientų 

pasitikėjimą Įstaigoje, todėl Įstaigoje nuolat atliekamos Įstaigos klientų anoniminės apklausos. 

Atlikus klientų apklausos duomenų analizę, pastebėta, kad klientų pasitenkinimas Įstaigos 

teikiamomis paslaugomis nemaţėja. Bendras klientų pasitenkinimas 2015 m. kaip ir ankstesniais 

metais išlieka labai aukštas - 97,0% (7 pav.). 
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7.pav. Bendro klientų pasitenkinimo Įstaigos teikiamų paslaugų kokybe rodikliai (proc.) 2008 - 2015 m.  

 

2015 m. buvo atlikta ir suinteresuotų šalių (steigėjo, finansuotųjų, socialinių partnerių, 

tiekėjų) apklausa. Apklausos metu išsiųstos 87 apklausos anketos. Gautos 40 uţpildytų anketų, iš 

kurių pateikė 14 finansuotojai (TDB, LK), 24 socialinių partneriai ir steigėjas. 2 respondentai liko 

anonimiški. 

2015 m. bendras suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodiklis siekė 90,0 proc. (planuota – 95 

proc.) (8 pav.). 
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8. pav. Bendri suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodikliai (proc.) 2009 - 2015 m.  

2015 m. apklausoje dalyvavę respondentai 37 iš 40 paminėjo, kad jiems yra svarbu, jog 

Įstaigos paslaugos atitinka ISO 9001:2008 standarto ir EQUASS Excellence kokybės ţenklo 

reikalavimams.  
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Du kartus per metus buvo analizuojami 2015 m. Įstaigos metinio plano įgyvendinimo 

rezultatai, kartą per ketvirtį - išlaidų ir pajamų plano įgyvendinimo analizė bei lyginamoji svarbiausių 

Įstaigos vykdomos veiklos bei kokybės uţtikrinimo rodiklių analizė, buvo atliekami atitinkami 

koregavimo ir tobulinimo veiksmai. 

 2015 m. buvo taikoma klientų individualių tarpinių ir galutinių paslaugų teikimo rezultatų 

vertinimo sistema. Taikant šią sistemą, Įstaigoje nuolat matuojami individualūs tarpiniai ir galutiniai 

Įstaigos klientų pasiektų tikslų įgyvendinimo rezultatai – 2015 m. vidutinis Įstaigos klientų 

individualių tikslų pasiekimo rodiklis siekė 90 proc. ir viršijo Įstaigos Strateginiame plane 

numatytam pasiekti rodikliui - 80 proc. 

Siekiant uţtikrinti vykdomos veiklos efektyvumą buvo atnaujintos Įstaigos įdiegtos 

Subalansuotos veiklos rodiklių sistemos („Balanced Scorecard“) lentelės pagal 2015 m. vykdomų 

veiklų poreikį. 

Siekiant uţtikrinti efektyvų teikiamų paslaugų valdymą, 2015 m. buvo patobulinta Įstaigoje 

įdiegta paslaugų valdymo sistema (PRPVIS) - nuolat atnaujinama paslaugų valdymui reikalingi 

informacija, atnaujinti buhalterinės programos „Rivilė“ ir PRPVIS duomenų mainai, kai suvesti į 

„Rivilę“ duomenys apie darbuotojus automatiškai perkeliami į PRPVIS, atlikti kiti PRPVIS sistemos 

atnaujinimo veiksmai.  

Siekiant uţtikrinti paslaugų kokybę ir nuolatinį tobulinimą, 2015 m. buvo diegiamos 

inovacijos, naujovės ir patobulinimai: sukurta, išbandyta, įdiegta ir Europos šalyse pristatyta 

bekontaktė kompiuterio valdymo programinė įranga bei specializuota mokymosi aplinka asmenims, 

turintiems sunkią fizinę negalią ir negalintiems naudotis įprastu kompiuteriu. Įstaiga šią informacinių 

technologijų inovaciją sukūrė kartu su partneriais iš Portugalijos, Slovėnijos ir Lietuvos. Visi 

projekto „INOVATELL“ rezultatai – bekontaktė kompiuterio valdymo programėlė, virtuali 

mokymosi aplinka ir kompiuterinio raštingumo mokymo medţiaga – nemokamai prieinama interneto 

svetainėje inovatell.reabilitacija.lt. Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Mokymosi 

visą gyvenimą programą, ir projekto ataskaitą išanalizavę ekspertai projekto įgyvendinimą įvertino 

aukščiausiu balu, o sukurtus rezultatus pripaţino labai reikšmingais profesinio mokymo, sveikatos ir 

ekonomikos sektoriams. 

Įstaigos klientų juvelyrikos ir medţio dirbinių parodos organizavimas Dailininkų sąjungos 

galerijoje 2015 m. gruodţio mėn. Įstaigai ši paroda išskirtinė dėl neįgaliųjų eksponuojamų dirbinių 

gausos bei dėl bendradarbiavimo su Vilniaus centre įsikūrusia galerija, įvertinusia ir eksponavusia 

įstaigos profesinės reabilitacijos programos dalyvių bei kitų neįgaliųjų darbus šalia Lietuvos 

profesionalių ir pripaţintų dailės kūrėjų.  

Įstaigos klientams ir darbuotojams organizuotos nemokamos uţsienio kalbų – prancūzų ir 

anglų – pamokos, kurias savanoriškais pagrindais veda kvalifikuotas lektorius. Uţsienio kalbų 
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tobulinimas Įstaigos specialistams yra viena iš svarbių kompetencijų. Įstaigoje pradėta plėtoti 

pasiteisinusi Europos tarnybos savanorių veikla, 2015 m. įstaigoje savanorystę atliko kvalifikuoti 

darbo ekonomikos, ergoterapijos specialistai iš Ispanijos ir Turkijos, o 2015 m. rugsėjo mėn. vienerių 

metų trukmės misiją pradėjo visuomenės sveikatos ir anglų kalbos jaunosios specialistės iš 

Prancūzijos ir Armėnijos. Savanoriai įstaigos darbą papildė naudinga neapmokama veikla, buvo 

aktyvūs organizuojant socialinius ir kultūrinius renginius; Vilniuje ir Kaune buvo tęsiamas profesinės 

reabilitacijos programos dalyvių pasiektos paţangos įvertinimo ir tarpinių rezultatų matavimo, 

individualių profesinės reabilitacijos planų tobulinimas. 

Siekiant gerinti Įstaigos valdymą, 2015 m. buvo vykdomos priemonės, uţtikrinančios 

suinteresuotų šalių - įstaigos klientų, darbuotojų, steigėjo ir kitų socialinių partnerių dalyvavimą 

įstaigos valdyme įtraukiant juos į strateginių veiklos, metinių veiklos planų ir kitų strateginių 

dokumentų kūrimą bei tobulinimą, pristatant vykdomos veiklos pasiekimus bei rezultatus, 2015 m. 

kas ketvirtį buvo organizuojami klientų susirinkimai, kur buvo pristatyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai 

Įstaigos tikslai ir pasiekti veiklos rezultatai.  
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III.2 Kompleksinės reabilitacijos paslaugų kokybės tobulinimas šalies mastu 

 

Vieno svarbiausių Įstaigos strateginio tikslo „Tobulinti teikiamų kompleksinės 

reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų kokybę šalies mastu“ įgyvendinimas yra išskirtinė Įstaigos 

veikla, kurią Įstaiga vykdo jau nuo savo veiklos pradţios, kurdama ir tobulindama šalies metodinę 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bazę, vykdydama profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą, teikdama jiems metodologinę pagalbą, rengdama metodinę medţiagą, 

dalyvaudama teisinės bazės kūrimo bei tobulinimo veikloje bei vykdydama kitas priemones, 

uţtikrinančias kompleksinės reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimą šalyje. 2015 m.. šį tikslą 

Įstaiga įgyvendino vykdydama Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklas, EQUASS 

kokybės uţtikrinimo sistemos mokymus ir sklaidą Lietuvoje, teikdama šios kokybės sistemos 

diegimo konsultavimo, įdiegtos EQUASS kokybės sistemos sertifikavimo paslaugas socialiniame 

sektoriuje paslaugas teikiančioms įstaigoms, aktyviai dalyvavo teisinės bazės, reglamentuojančios 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, tobulinimo procese. Kaip ir kasmet, 2015 m. buvo 

sudarytos puikios galimybės aukštųjų mokyklų, kolegijų ir kitų mokymo įstaigų studentams atlikti 

praktiką Įstaigoje – 2015 m. Įstaigoje praktiką atliko 32 studentai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų ir 

kolegijų, rengiančių reabilitacijos, socialinio darbo specialistus, psichologus ir kt.  

 

III.3 Profesinės reabilitacijos metodinio centro veikla 

 

2014 m. laimėjus Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkursą, Įstaigai 5 

metų laikotarpiui buvo suteiktas Profesinės reabilitacijos metodinio centro (toliau – metodinis 

centras) statusas. Įgyvendinant metodinio centro veiklas vadovaujamasi tikslu - tobulinti profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą šalyje ir gerinti šių paslaugų kokybę. 

Metodinio centro veiklos buvo padėtos įgyvendinti 2014 m. spalio mėnesį, patvirtinus 

2014-2015 m. veiklų planą bei pasirašius sutartį su Neįgaliųjų reikalų departamentu.  

2015 m. buvo įgyvendintos šios veiklos: 

1. parengti Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 2015-2020 m. 

strategijos ir strategijos įgyvendinimo veiksmų plano projektai bei atlikta Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo analizė; 

2. parengtas Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems 

specialistams projektas, kuris buvo patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, intelekto, psichikos ar 

fizinę negalią, metodikos ir bendrųjų reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa224e30b44b11e598c4c7724bda031b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa224e30b44b11e598c4c7724bda031b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa224e30b44b11e598c4c7724bda031b
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teikiantiems specialistams patvirtinimo“ ir įsigalios šalies mastu nuo 2016 m. liepos mėnesio 1 

dienos. Atlikta Profesinės reabilitacijos įstaigose dirbančių specialistų atitikimo parengtiems 

reikalavimams specialistams analizė, kurioje pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl galimybių 

Reikalavimus specialistams tvirtinti šalies mastu; 

3. parengti 5 (penki) profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio 

intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų projektai, kurie buvo 

patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, intelekto, psichikos ar fizinę negalią, metodikos ir 

bendrųjų reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams 

patvirtinimo“ ir įsigalios šalies mastu nuo 2016 m. liepos mėnesio 1 dienos. Atlikta parengtų 

metodikų įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizė. 

4. parengta metodinė medţiaga „Darbo funkcijos ir reikalavimai šioms funkcijoms 

atlikti", kurioje 2015 m. yra aprašyti 15 darbo vietų keliami reikalavimai darbuotojo kvalifikacijai, 

gebėjimams bei įgūdţiams, aprašytos funkcijos, kurias reikia atlikti dirbant konkretų darbą. Metodinė 

medţiaga platinama Įstaigos interneto svetainėje; 

5. parengti Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų (toliau- 

Standartai) ir Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos (toliau – Kokybės 

įvertinimo sistema)  projektai. Standartų ir Kokybės įvertinimo sistemos reikalavimai buvo 

išbandyti 2 profesinės reabilitacijos įstaigose (Klaipėdoje ir Šiauliuose). Atlikta parengtų Standartų 

ir Kokybės įvertinimo sistemos įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančiose įstaigose analizė; 

6. 2015 m. Valakupių reabilitacijos centras organizavo 12 kvalifikacijos tolubulinimo 

mokymų, kurių metu kvalifikaciją patobulino 241 specialistas iš profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančių įstaigų, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Lietuvos ir teritorinių darbo birţų ir 

kt. įstaigų. 

7. 2015-12-17 suorganizuota konferencija apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir 

kokybės uţtikrinimo naujoves, kurioje buvo pristatyta 11 pranešimų. Konferencijoje dalyvavo 80 

dalyvių, atstovaujančių profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjus, neįgaliųjų organizacijas, uţ 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir organizavimą atsakingų įstaigų atstovai. Parengtas  

konferencijos „Profesinė reabilitacija – kokybiškos paslaugos neįgaliųjų uţimtumui didinti. 

Iššūkiai ir pokyčiai“ aprašas, kuris publikuojamas Įstaigos interneto svetainėje; 

8. nuolat teikiamos konsultacijos ţodţiu, el. paštu specialistams, teikiantiems profesinės 

reabilitacijos paslaugas, ir kitiems darbuotojams, dirbantiems neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

srityje.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa224e30b44b11e598c4c7724bda031b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa224e30b44b11e598c4c7724bda031b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa224e30b44b11e598c4c7724bda031b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa224e30b44b11e598c4c7724bda031b
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9. suorganizuotos ir įvykdytos bendradarbiavimo su partneriais veiklos: 2 apskrito stalo 

diskusijos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės gerinimo bei efektyvumo didinimo 

klausimais (Vilniuje ir Kaune). Diskusijose dalyvavo 36 dalyviai, atstovaujantys neįgaliųjų 

organizacijas ir ţiniasklaidą, taip pat profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų vadovai. 

Buvo organizuotas 1 susitikimas dėl bendradarbiavimo plėtojimą tarp profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikėjų, mokslo institucijų ir kitų suinteresuotų šalių, kuriame dalyvavo 12 mokslo ir 

reabilitacijos įstaigų atstovai. Taip pat buvo vykdomi parengtų dokumentų projektų pristatymai 

Neįgaliųjų reikalų departamente suinteresuotoms šalims.  

10. suorganizuoti 5 ekspertų komisijos, veikiančios prie metodinio centro, posėdţiai. 

11. įvykdytas informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 

kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą viešinimas interneto svetainėse bei spaudoje: buvo parengti 

ir publikuoti 2 straipsniai nacionaliniuose leidiniuose bei 14 informacinių pranešimų, talpinamų 

VRC, NDT ir NDNT, FB paskyroje. Informaciniai pranešimai taip pat buvo platinami neįgaliųjų 

organizacijoms: Lietuvos paraplegikų asociacijai, Lietuvos ţmonių su negalia sąjungai, Lietuvos 

neįgaliųjų forumui. 

 

III.4 EQUASS kokybės sistemos sklaida Lietuvoje 

 

2015 metais Įstaiga, vykdydama EQUASS Vietinio licencijų centro funkcijas, vykdė 

informacijos sklaidą apie EQUASS kokybės sistemą (angl. European Quality in Social Services) ir 

jos teikiamus privalumus profesinės reabilitacijos, profesinio mokymo, socialines paslaugas 

teikiančioms organizacijoms, nuolat konsultavo ir informavo organizacijas, diegiančias EQUASS 

Assurance kokybės uţtikrinimo sistemą Lietuvoje, glaudţiai bendradarbiavo su Europos 

Reabilitacijos Platforma bei EQUASS vietiniais licencijų centrais kitose Europos šalyse. 

Ataskaitiniais metais EQUASS kokybės sistema buvo pristatyta įvairiuose renginiuose, 

konferencijose ir susitikimuose.  

2015 m. lapkričio 23 d., Įstaiga, bendradarbiaudama su Europos reabilitacijos platforma, 

organizavo informacinį renginį „Europos socialinių paslaugų kokybės uţtikrinimo sistema 

EQUASS“, kurio tikslas pristatyti Europos socialinių paslaugų kokybės uţtikrinimo sistemą 

EQUASS (angl. European Quality in Social Services), jos principus, kriterijus ir įgyvendinimo 

indikatorius, kokybės uţtikrinimo sistemos diegimo patirtį bei poveikį socialiniame sektoriuje 

Europoje ir Lietuvoje, taip pat planuojamą skirtą paramą paslaugų kokybės gerinimui Lietuvoje. 

Renginyje pranešimus skaitė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus 

vedėja Daiva Buivydaitė, EQUASS ekspertai Guus van Beek (Nyderlandai) ir Michael Crowley 

(Airija), auditorius Evaldas Darškus ir kiti. Renginyje dalyvavo daugiau nei 80 dalyvių iš Socialinės 
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apsaugos ir darbo ministerijos, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, 

socialinės, profesinės reabilitacijos, profesinio mokymo bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir 

kitų suinteresuotų šalių atstovai. 17 dalyvavusių organizacijų susidomėjo sistemos diegimu savo 

organizacijose. 

2015 m. Įstaigos atstovas tęsė dalyvavimą tarptautinėje EQUASS pagrindinių veiklos 

rodiklių lyginamosios analizės darbo grupėje (angl. Benchmarking group). Darbo grupės tikslas – 

nustatyti, apibrėţti ir patvirtinti pagrindinius socialines paslaugas teikiančių organizacijų veiklos 

rodiklius, tinkančius visoms socialinėms paslaugoms Europoje bei atitinkančius EQUASS kokybės 

sistemos reikalavimus, ir sukurti šių rodiklių lyginamosios analizės metodiką. Pagrindiniai veiklos 

rodikliai bus įtraukti į EQUASS Excellence sertifikavimo procedūrą kaip privalomi toms 

organizacijoms, kurios siekia būti sertifikuotais EQUASS Excellence kokybės ţenklu. Kiekviena 

EQUASS Excellence sertifikato siekianti organizacija privalės matuoti minėtų rodiklių įgyvendinimą 

ir, remdamasi nauja metodika, lyginti juos su kitų paslaugų teikėjų pasiektais analogiškais rodikliais 

nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Ataskaitiniais metais aprašyti pagrindiniai veiklos rodikliai 

buvo praktiškai išbandomi pilotinio projekto metu 2015 m. Estijoje, Lietuvoje, Portugalijoje ir 

Norvegijoje. Metodika planuojama baigti rengti 2016 m. Ataskaitiniais metais įvyko trys darbo 

grupės susitikimai. Darbo grupę sudaro socialinių paslaugų teikėjų atstovai iš Nyderlandų, Airijos, 

Vokietijos, Portugalijos, Estijos, Norvegijos ir Lietuvos. 

 Siekiant supaţindinti paslaugų teikėjus su EQUASS kokybės sistema, 2015 m. buvo 

suteiktos individualios konsultacijos šioms organizacijoms: Lietuvos Caritas, Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ Vaikų ir paauglių 

socialinės reabilitacijos centrui.  taip pat  SIVA (socialinių paslaugų centras Latvijoje) - VšĮ Sevilis. 

2015 m. EQUASS Assurance kokybės sistema pradėta diegti Linkuvos socialinės globos namuose. 

 Įstaigos EQUASS specialistas konsultavo ir teikė pagalbą vertinant šios įstaigos veiklos 

atitikimą EQUASS Assurance kokybės uţtikrinimo sistemos keliamiems reikalavimams, rengiant 

EQUASS Assurance sistemos diegimo planus ir kitais aktualiais klausimais. 2015 m. birţelio mėn. 

VšĮ Vilniaus Šiaulių darbo rinkos mokymo centras buvo sertifikuotas EQUASS Assurance 

kokybės ţenklu.  

Nuo 2010 m. iki 2015 m., Įstaigai įgyvendinant Vietinio licencijų centro veiklas, EQUASS 

Assurance kokybės ţenklu buvo sertifikuotos trys įstaigos, vykdančios veiklą profesinio mokymo 

bei profesinės reabilitacijos srityje. 
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IV TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR TIKSLINIŲ GRUPIŲ PLĖTRA, 

PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS 

 

2015 m Įstaiga, siekdama įgyvendinti strateginį tikslą „Didinti teikiamų paslaugų ir 

tikslinių grupių plėtrą, gerinti paslaugų prieinamumą atsiţvelgiant į individualius įstaigos 

klientų poreikius“, rengė naujas profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo programas,  

vykdė teikiamų paslaugų plėtrą, teikė paslaugas visas negalias turintiems asmenims, nuolat gerino 

fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumą, tobulino metodinę paslaugų teikimo bazę. 

Ataskaitiniu laiktarpiu parengtos ir teisės aktų nustatyta tvarka uţregistruotos dvi 

neformaliojo profesinio mokymo programos: „B kategorijos motorinių transporto priemonių 

vairuotojo pirminio mokymo programa“ ir „Kompiuterinės įrangos techniko mokymo 

programa“, sukurta ir įstaigoje įdiegta inovatyvi bekontaktė kompiuterio valdymo programėlė ir 

e-mokymosi aplinka bei mokymosi programa – inovacija, leidţianti sunkiausią negalią turintiems 

asmenims valdyti kompiuterį bekontaktiniu būdu (neliečiant monitoriaus ekrano ar pelės) ir tokiu 

būdu mokytis kompiuterinio raštingumo, naršyti internete, bendrauti. 2015 m. įgyvendintas 

išankstinės klientų registracijos sistemos diegimo įstaigoje projektas „IPR-2“, uţtikrins 

efektyvesnį paslaugų prieinamumą įstaigos klientams jiems iš anksto uţsiregistruojant į Įstaigoje 

teikiamas programas.  
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V KLIENTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS, JŲ DALYVAVIMAS BEI 

ĮGALINIMAS 

 

Vienas svarbiausių Įstaigos įdiegtos kokybės sistemos EQUASS Excellence principų yra 

klientų teisių uţtikrinimas. Todėl siekiant, kad Įstaigos darbuotojai ţinotų ir įgyvendintų Įstaigos 

klientų teises, asmens duomenų konfidencialumą bei etikos principus, 2015 m. Įstaigoje buvo 

vykdomi darbuotojų mokymai, susitikimai su Įstaigos klientais, nuolat vykdoma klientų apklausa, 

siekiant įvertinti klientų pasitenkinimą jų teisių uţtikrinimo klausimais, kas ketvirtį atliekama klientų 

pasitenkinimo jų teisių uţtikrinimu Įstaigoje įvertinimo rodiklių analizė ir, remiantis jos rezultatais, 

vykdomi tobulinimo veiksmai. 2015 m. Įstaigos klientų pasitenkinimo jų teisių uţtikrinimu Įstaigoje 

rodiklis siekė net 97 proc.  

2015 m. Įstaiga, įgyvendindama EQUASS Excellence kokybės sistemos dalyvavimo 

principą, aktyviai skatino klientų dalyvavimą Įstaigos paslaugų planavimo, įgyvendinimo, vertinimo 

ir tobulinimo procesuose bei visuomeniniame gyvenime. Klientams buvo pristatomi ir aptariami 

Įstaigos strateginiai tikslai, pasiekti veiklos rezultatai. Didinant klientų dalyvavimą ir įgyvendinant jų 

sprendimų priėmimo teisę, jie buvo aktyviai skatinami dalyvauti savo individualios programos 

planavimo, įgyvendinimo, vertinimo bei tobulinimo procesuose.  

2015 m. buvo baigta rengti Įstaigos klientų dalyvavimo ir įgalinimo metodika, kuri skirta 

reabilitacijos specialistams, teikiantiems medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos paslaugas 

asmenims turintiems regos, klausos, intelekto, psichikos ar fizinę negalią ar kitų sveikatos sutrikimų 

turintiems asmenims. Metodikos tikslas – uţtikrinti klientų dalyvavimo ir įgalinimo procesų 

įgyvendinimą įstaigoje, skatinant Įstaigos klientus visapusiškai įsitraukti į reabilitacijos procesą, 

įstaigos veiklą bei visuomenės gyvenimą. 

Įstaiga, siekdama gerinti Įstaigos klientų įgalinimą, 2015 m., įgyvendindama Nordplus Adult 

finansuojamą tarptautinį projektą „Įgalinimas įdarbinant“ kartu su partneriais iš Estijos, Suomijos 

ir Farerų salų analizavo projekte dalyvavusių šalių taikomus įgalinimo metodus teikiant pagalbos 

įsidarbinant paslaugas neįgaliesiems. Ataskaitiniais metais įvyko du projekto partnerių susitikimai, 

kurių metu 6 Įstaigos specialistai kėlė kvalifikaciją Farerų salose ir Estijos Astangu profesinės 

reabilitacijos centre 3 dienų trukmės staţuotėse, kuriuose buvo pristatytos paslaugos neįgaliesiems, 

padedančios susirasti darbą, įsidarbinti ir išlikti darbo rinkoje naudojant įgalinimo metodus. Visų 

projekte dalyvaujančių šalių naudojami metodai bus aprašomi rengiamame metodiniame leidinyje, 

kuris bus baigtas ruošti 2016 m.  
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Siekiant uţtikrinti įstaigos klientų dalyvavimą bendruomenės gyvenime buvo 

organizuojamos Įstaigos klientų darbų parodos Įstaigos patalpose, Įstaigos klientai aktyviai dalyvavo 

įvairiose kultūrinėse veiklose ir uţ Įstaigos ribų: 

- mugėse: Knygų mugėje, Kaziuko mugėje, Sostinės dienų metu Vilniuje, Katedros aikštėje, 

respublikinėje neįgaliųjų darbų parodoje-mugėje šventėje „Tau, Vilniau!“; 

- parodose: taikomojo meno parodoje „Koplytstulpiai“ ir „Baţnytinis paveldas“, „Baldai 

2015“, Baltijos juvelyrikos parodoje „Amber Trip“, Skiautinių klubo „Rūta“ darbų parodoje, Kauno 

Viešojoje bibliotekoje parodoje „Baltų menas“, UAB „Ekspozicijų pasaulis“ parodoje „Namų 

pasaulis 2014“, Litexpo parodų rūmuose taikomosios dailės mugėje, Kauno Ţalgirio arenoje „Pirk 

prekę Lietuvišką“, Mykolo Ţilinsko dailės galerijoje , Vilniaus Dailininkų sąjungos galerijoje 

„Menas, uţpildantis gyvenimą spalvomis“. 

- muziejuose: Lietuvos nacionalinio muziejaus filiale liaudies meistro Jono Bugailiškio 

jubiliejinėje parodoje „Pašaukimas – būti tiltu tarp praeities ir dabarties“.− Nacionaliniame dailės 

muziejuje, Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, 

Taikomosios dailės muziejuje, Nacionalinėje galerijoje, M. Gurevičienės emalio parodoje „Meno 

niša“; 

Įstaiga savo patalpose taip pat aktyviai eksponavo kitų neįgaliųjų darbų parodas – Lietuvos 

specialiosios kūrybos draugijos ,,Guboja“ tapybos darbų paroda, tautodailininkės Zitos Nijolės 

Druţinskaitės skiautinių paroda, Vilniaus krašto ţmonių su negalia sąjungos dailininkų tapybos darbų 

paroda, Kauno skyriuje vyko profesinės reabilitacijos dalyvių Marinos Kazlauskienės ir Sandros 

Lauţikaitės meninių odos dirbinių paroda, skirta paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-

mečiui paminėti, bei profesinės reabilitacijos dalyvės Monikos Lazėnienės personalinių juvelyrinių 

dirbinių paroda. 

Minint Tarptautinę neįgaliųjų ţmonių dieną, Įstaigoje vyko cirko artisto iliuzionisto Alvido 

Jancevičius pasirodymas. 

2015 m. Įstaigos klientai katu su Įstaigos darbuotojais bei Valakampių bendruomenės 

atstovais dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2015“. Akciją „Darom“ surengė ir Kauno 

skyriaus darbuotojai kartu klientais bei Šančių bendruomenės nariais. 
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VI NEĮGALIŲJŲ UŢIMTUMO DIDINIMAS 

 

Vienas svarbiausių Įstaigos strateginių tikslų - „Didinti neįgaliųjų uţimtumą, nuolat 

gerinti jų įsidarbinimo rezultatus“, todėl, kaip ir kasmet, taip ir 2015 m. šiai veiklai ir jos 

rezultatams buvo skiriamas ypatingas dėmesys. 2015 m. įdarbintų po profesinės reabilitacijos 

neįgaliųjų rodiklis siekė 54,0 proc.  

Kas ketvirtį Įstaigos atstovai aktyviai dalyvavo Vilniaus ir Kauno teritorinių darbo birţų 

organizuojamuose apskrito stalo diskusijose profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo 

efektyvumo gerinimo klausimais, Įstaigos specialistai nuolat dalyvavo susitikimuose su neįgaliais 

bedarbiais, informuodami juos apie profesinės reabilitacijos teikiamą naudą ir galimybes. Įstaigos 

įdarbinimo vadybininkai palaikė ir plėtojo bendradarbiavimo ryšius su darbdaviais, siekiant 

uţtikrinti efektyvesnį neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, įdarbinimą, vykdė jų 

apklausas, siekiant tobulinti profesinės reabilitacijos pasaugas bei teikiamas mokymo programas bei 

mokymus.  2015 m. plėtojant bendradarbiavimą su darbdaviais ir siekiant didinti jų ţinias apie 

negalią turinčių asmenų galimybes dirbti bendradarbiaujant su Dr. Brigitte A.G. van Lierop buvo 

organizuoti mokymai darbdaviams - 2015m. lapkričio 20d. Įstaigos įdarbinimo vadybininkė ir olandų 

ekspertė Dr. Brigitte A.G. van Lierop vyko į dvi įmones – Barclays Technologijų Centrą Lietuvoje ir 

AB Swedbank – ir vedė mokymus apie įvairovės politikos tobulinimą ir neįgaliųjų integracijos į 

verslo įmones metodus.  

Siekdamas būti neįgaliųjų įdarbinimo pavyzdţiu kitiems darbdaviams, 2015 m. Įstaiga 

išlaikė 17 proc. neįgaliųjų, dirbančių Įstaigoje rodiklį. 
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VII ĮSTAIGOS PERSONALO DARBO KOKYBĖS GERINIMAS 

 

Vienas svarbiausių veiksnių, uţtikrinančių teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos kokybę 

bei gerinimą, yra personalo kompetencija, nuolatinis jos tobulinimas, tinkamų darbo sąlygų bei 

aplinkos darbuotojams uţtikrinimas. Todėl 2015 m., įgyvendinant strateginius tikslus „Didinti 

įstaigos personalo profesinę kompetenciją“ ir „Gerinti darbuotojų darbo sąlygas“, Įstaigos 

specialistams buvo uţtikrintos galimybės tobulinti savo profesinę kvalifikaciją Įstaigoje, kitose 

įstaigose Lietuvoje bei uţsienyje ir, atsiţvelgiant į poreikius bei galimybes, gerinamos darbo sąlygos, 

atnaujinant darbui reikalingas priemones, paslaugų teikimo įrangą, paslaugų valdymo sistemą 

PRPVIS ir kt., ugdant įstaigos vidinę kultūrą. 2014 m. parengti reikalavimai įstaigos personalo 

(tiesiogiai ir netiesiogiai su klientais dirbančių darbuotojų) kvalifikacijai, ţinioms, įgūdţiams, 

kompetencijoms, bendriesiems ir specialiesiems gebėjimams. Vadovaujantis parengtais reikalavimais 

tobulinamos įstaigos darbuotojų profesinės bei bendrosios kompetencijos ir keliama kvalifikacija, 

vykdoma naujų darbuotojų atranka. Parengti reikalavimai uţtikrina kokybiškų medicininės, 

profesinės, socialinės reabilitacijos, profesinio mokymo paslaugų teikimą, skatina darbuotojus 

tobulėti savo profesijos srityje. 

2015 m. Įstaigos specialistai ne tik patys kėlė savo profesinę kvalifikaciją, bet ir vykdė 

mokymus bei gerosios patirties sklaidą kitiems Lietuvos ir uţsienio specialistams, dirbantiems 

profesinės reabilitacijos, neįgaliųjų integracijos srityje. 

 

VII.1 Įstaigos Specialistų kvalifikacijos tobulinimas 

2015 m. Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas buvo sudarytas atsiţvelgiant į 

LR teisės aktų reikalavimus, keliamus sveikatos prieţiūros specialistų kvalifikacijos kėlimui, siekiant 

pratęsti darbo licencijas bei socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, o taip pat atsiţvelgiant į 

Įstaigos poreikius uţtikrinti nuolatinį teikiamų paslaugų kokybės bei efektyvumo gerinimą, saugią ir 

sveiką aplinką, profesinę etiką, konfidencialumą bei klientų teises.  

Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo organizuojamas įstaigoje, specialistai 

kvalifikaciją tobulino taip pat ir kitose mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo įstaigose Lietuvoje ir 

staţuojantis uţsienyje. 

1.1. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas Įstaigoje 

2015 m. Įstaigos specialistai tobulino savo profesinę kvalifikaciją bei kompetencijas šiuose 

mokymuose, vykdytuose Įstaigoje: 

1. 2015-05-12 KVS vidaus audito mokymai (7 specialistai); 

2. 2015-05-18 Etikos teisių uţtikrinimo mokymai (71 darbuotojas); 
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3. 2015-05-18 Mokymai ,,Asmens duomenų sauga ir konfidencialumo uţtikrinimas“ (71 

darbuotojas); 

4. 2015-07-16 Kokybės vadybos mokymai (21 darbuotojas); 

5. 2015-10-12 Etikos teisių uţtikrinimo mokymai (80 darbuotojų); 

6. 2015-10-12 Mokymai ,,Asmens duomenų sauga ir konfidencialumo uţtikrinimas“ (80 

darbuotojų); 

7. 2015-02 profesoriaus F.MacFarlane mokymai tema „Pokyčių valdymas socialinių 

paslaugų sektoriuje Estijoje ir Lietuvoje“ (13 specialistų). 

8. 2015-03 vyko eksperto iš Norvegijos G. Moen mokymai tema „Individualaus 

planavimo procesas ir gyvenimo kokybės gerinimas“ (8 specialistai). 

 

1.2. Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimas kitose Lietuvos kitose mokymo bei 

kvalifikacijos tobulinimo įstaigose, dalyvavimas renginiuose: 

2015 m. Įstaigos specialistai tobulino savo profesinę kvalifikaciją, aktyviai dalyvaudami 

įvairiuose mokymuose, konferencijose bei seminaruose: 

2. 2015-m. vasario 6 d. VšĮ „Versli Lietuva“ organizuotame seminare „Virtuali ir mobili 

darbo vieta medicinos įstaigose: privalumai ir nauda“ (1 specialistas);  

3. 2015 m. balandţio 21 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Marijampolės 

kolegijos organizuotoje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Modernių socialinės globos paslaugų 

iššūkiai socialinės globos namuose“ (1 specialistas);  

4. 2015 m. geguţės 11-12 d. Socialinių paslaugų prieţiūros departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose „Specialiųjų socialinio darbo ţinių gilinimas dirbant su suaugusiais, turinčiais proto, 

psichikos, ir (arba) kompleksinę negalią ir jų šeimoms“ (16 val.), (2 specialistai); 

5. 2015 m. birţelio 23 d. Švietimo mainų paramos fondo organizuotame seminare, skirtame 

2015 m. dotacijos „ERASMUS+“ mobilumo projektų dotacijų gavėjams (2 specialistai);  

6. 2015 m. liepos 10 d. Lietuvos ţmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos 

organizuotoje konferencijoje „ Uţimtumas neįgaliesiems“ (2 specialistai ir 2 klientai);  

7. 2015 m. rugsėjo 18 d. Vytauto Didţiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centro 

organizuotame seminare „ES mokymosi visą gyvenimą naujovių perkėlimo projektas „ Europos 

kvalifikacijų sandaros sąsajos su Europos profesinio mokymo kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema“ 

( EQF meets ECVET) (2 specialistai);  

8. 2015 m. spalio 2 d. Švietimo mainų paramos fondo organizuotame seminare „ Leonardo 

da Vinci programos 2013 m. naujovių perkėlimo projektams galutinės ataskaitos rengimas“ (2 

specialistai); 
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9. 2015 m. lapkričio 25 d. „EVS group“ organizuotame seminare „ Antikorupciniai 

mokymai sveikatos prieţiūros įstaigų darbuotojams“ (2 specialistai); 

10. 2015 m. lapkričio 19-20, 23-24 d. VšĮ „Nauja Kvalifikacija“ organizuotame seminare 

„Šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimas“ (1 specialistas); 

11. 2015 m. lapkričio 19 d. Europos socialinio tinklo (angl.sutrump. ESN) organizuotoje 

konferencijoje „Aktyvi neįgaliųjų integracija į darbo rinką“, kurioje taip pat dalyvavo Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, Vytauto Didţiojo universiteto, Vilniaus m. savivaldybės, Estijos, 

Škotijos, Jungtinės Karalystės, Olandijos, Suomijos, Vokietijos, Danijos, Ukrainos, Italijos bei 

Austrijos organizacijų, teikiančių integracijos į darbo rinką paslaugas neįgaliesiems atstovai. 

Susitikimo metu buvo aptartos geriausios integracijos į darbo rinką praktikos, taikomi metodai, 

atliktų tyrimų rezultatai, vyko diskusijos apie viešojo sektoriaus, teikiančio socialines paslaugas, 

efektyvumo didinimą ir bendradarbiavimą su verslo ir kitais sektoriais (2 darbuotojai). 

1.3. Įstaigos specialistų, dirbančių sveikatos apsaugos srityje, kvalifikacijos tobulinimas 

2015 m. Įstaigos sveikatos prieţiūros specialistai tobulino savo profesines ţinias šiuose 

mokymuose, seminaruose bei konferencijose: 

1. 2015 m. sausio 26-30 d. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro 

organizuojamuose kursuose „Pacientų, sergančių cukriniu diabetu, slauga (40 val.)“ (1 specialistas); 

2. 2015 m. sausio 31 d. - vasario 1 d. Lietuvos funkcinės medicinos ir taikomosios 

kineziologijos asociacijos organizuojamame seminare „Neurodinamika atliekant kompleksinę 

apatinio kvadranto manualinę terapiją“ (16 val.) (1 specialistas); 

3. 2015 m. vasario 24-25 d. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro 

organizuojamuose kursuose „Pragulų profilaktika ir prieţiūra“ (16 val.) (1 specialistas); 

4. 2015 m. kovo 6 d. Kauno psichiatrų ir psichologų organizuojamoje konferencijoje 

 „ Moksliniais tyrimais grįsti alternatyvūs terapiniai metodai“ ( 7 val.) (1 specialistas); 

5. 2015 m. balandţio 10 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos prieţiūros fakulteto 

organizuojamoje konferencijoje „Klubo sąnario reabilitacijos principai“ (8 val.) (3 specialistai); 

6. 2015 m. spalio 22 d. LSU, Lietuvos funkcinės ir taikomosios kineziologijos asociacijos 

organizuojama tarptautinė mokslinėje praktinėje konferencijoje „ Funkcinės medicinos ir taikomosios 

kineziologijos integravimas į klinikinę praktiką“ (2 specialistai); 

7. 2015 m. lapkričio 9-14 d. VU Gydytojų tobulinimo skyriaus organizuojamuose 

mokymuose „ Gaivinimas ir kritinės būklės“ (1 specialistas). 

1.4. Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimas uţsienyje 

Kaip ir kiekvienais metais, taip pat ir 2015 m. Įstaigos specialistams buvo sudarytos sąlygos 

tobulinti savo profesinę kvalfikaciją perimant geriausią kitų šalių praktiką. 2015 m. Įstaigos 
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specialistai dalyvavo šiuose projektų partnerių susitikimuose, mokymuose bei kituose renginiuose 

uţsienyje: 

1. 2015 m. sausio 11-14 d. projekto „DeSqual- Development of sustainable quality assurance 

in VET“  partnerių susitikime Estijoje, Talino mieste (1 specialistas); 

2. 2015-m. sausio 13-16 d. projekto „Chick&Craft“ partnerių susitikime Ispanijoje, 

Valladolid mieste (2 specialistai); 

3. 2015 m. kovo 7-12 d. projekto „ Emprowerment by employment „ (liet. „Įgalinimas 

įdarbinant“) partnerių susitikime Farerų salose (3 specialistai); 

4. 2015 m. geguţės 4-8 d. projekto „Artability“ dalyvių susitikime-mainų vizite Italijoje, 

Romos mieste (2 specialistai ir 3 klientai); 

5. 2015 m. geguţės 4-9 d. ERASMUS+ programos mobilumo projekto „ Profesinės 

reabilitacijos specialistų įgalinimas mokymosi vieniems iš kitų metodų tarp Estijos, Vokietijos ir 

Lietuvos“ mokomajame vizite Vokietijoje, Ravensburgo mieste. (6 specialistai); 

6. 2015 m. geguţės 13-16 d. projekto „SPORT+visiems- Akltyvūs ir įsitraukę“ partnerių 

susitikime Italijoje, Veronos mieste (1 specialistas); 

7. 2015 m. geguţės 26-29 d. projekto „DeSqual - Development of sustainable quality 

assurance in VET“ („Tvaraus kokybės uţtikrinimo plėtra profesinio mokymo sektoriuje“) partnerių 

susitikime Ispanijoje, Valensijos mieste (2 specialistai); 

8.  2015 m. birţelio 1-2 d. EQUASS techninės darbo grupės susitikime Nyderlanduose, 

Eidhoveno mieste (1 specialistas). EQUASS techninės darbo grupės tikslas – perţiūrėti ir atnaujinti 

šiuo metu naudojamą EQUASS kokybės uţtikrinimo sistemą, atsiţvelgiant į šiuolaikinės socialinių 

paslaugų rinkos reikalavimus. 

9.  2015 m. birţelio 30 d. - liepos 3 d. projekto „SPORT+visiems-Aktyvūs ir įsitraukę“ 

partnerių susitikime Ispanijoje, Valladolid mieste (2 specialistai); 

10. 2015 m. birţelio 15-16 d. mokymuose EQUASS kokybės sistemos diegimo klausimais 

Estijoje, Talino mieste (1 specialistas);  

11. 2015 m. rugsėjo 28 d. - spalio 4 d. dotacijos gavėjo ir projekto vykdytojo UAB „ BSS 

grupė“ ERASMUS+ programos mobilumo projekto „Ţmonių su sunkia negalia integravimo į 

visuomenę bei darbo vietų steigimo jiems praktikos perėmimas iš ES sėkmingai veikiančių 

organizacijų“ partnerių susitikime Ispanijoje, San Sebastian mieste (2 specialistai); 

12. 2015 m. rugsėjo 27-30 d. projekto „DeSqual- Development of sustainable quality 

assurance in VET“ (liet. „Tvaraus kokybės uţtikrinimo plėtra profesinio mokymo sektoriuje) 

partnerių susitikime ir baigiamoje sesijoje Nyderlanduose, Zantvoort mieste (1 specialistas); 

13. 2015 m. spalio 4-7 d. projekto „ Emprowerment by employment „ (liet. „Įgalinimas 

įdarbinant“) partnerių susitikime Estijoje, Talino mieste (3 specialistai); 
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14. 2015 m. lapkričio 24-27 d. projekto „Artability“ partnerių susitikime Graikijoje, 

Salonikų mieste (2 specialistai). 

 

VII.2 Kitų medicininės, profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas 

2015 m. Įstaigos specialistai ne tik patys aktyviai kėle savo kvalifikaciją, bet ir aktyviai 

dalyvavo, tobulindami kitų specialistų profesnę kvalifikaciją. Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje buvo 

suorganizuoti šie kvalifikacijos mokymai kitiems specialistams: 

2.1. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos kursai  

1. 2015-03 mėn. Įstaigoje vyko Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos kursai 

„Pagalba pacientui judėti, techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems pritaikymas ir mokymas jomis 

naudotis“.  

4 Įstaigos specialistai skaitė paskaitas bei pravedė praktinius mokymus šiomis temomis: 

- „Techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems naudojimas“  

- „Įtvarų pritaikymas, mokymas jais naudotis“ 

- „Tualeto, vonios ir dušo reikmenys, mokymas jais naudotis“ 

- „Ramentų, lazdelės, lazdos ir vaikštynių pritaikymas, mokymas jais naudotis“  

- „Pagalba pacientui judėti. Paciento kūno padėties keitimas, pakėlimas ir perkėlimas“ 

- „Veţimėlio pritaikymas, mokymas juo naudotis“ 

Mokymuose dalyvavo 12 klausytojų. 

 2.2. Profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymai  

2015 m. įgyvendinant Profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijas, Valakupių 

reabilitacijos centre buvo vykdomi Profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai specialistams iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnybos, Lietuvos ir teritorinių darbo birţų ir kt. įstaigų: 

1. 2015 m. kovo 26 d. ir kovo 31 d. Įstaigoje vyko mokymai „Reikalavimai profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams“. Iš viso mokymuose dalyvavo 

40 specialistų. 

2. 2015 m. kovo 25 d. Įstaigoje vyko mokymai „Profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimas skirtingas negalias turintiems asmenims ir paslaugų kokybės uţtikrinimas“. 

Mokymuose dalyvavo 21 specialistas. 

3. 2015 m. balandţio 2, 14, 20 d., geguţės 14 d. ir birţelio 4 d. Įstaigoje vyko mokymai 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę 

negalią turintiems asmenims metodikų taikymo ir diegimo klausimais. Iš viso mokymuose 

dalyvavo 92 specialistai. 
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4. 2015 m. geguţės 18-20 d. Įstaigoje vyko mokymai „Funkcinio pajėgumo vertinimo 

metodo taikymas“, juose dalyvavo 7 specialistai. 

5. 2015 m. geguţės 21 d. ir birţelio 11 d. Įstaigoje vyko mokymai profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų ir profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo kokybės įvertinimo sistemos taikymo ir diegimo klausimais. Iš viso mokymuose dalyvavo 

40 specialistų. 

6. 2015 m. lapkričio 30 d. ir gruodţio 10 d. Įstaigoje vyko praktiniai seminarai apie 

profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų, standartų, kokybės įvertinimo sistemos, reikalavimų 

specialistams taikymą bei diegimą. Iš viso mokymuose dalyvavo 48 specialistai. 

 

VII.3 Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas 

Įstaiga, siekdama uţtikrinti tinkamas darbo sąlygas darbuotojams bei stiprindama įstaigos 

vidinę kultūrą, konstruktyvią bei draugišką darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimo atmosferą,  

2015 m. pagal esamas finansines galimybes įgyvendino priemones, uţtikrinančias darbuotojams 

geras ir saugias darbo sąlygas.   

Siekiant maţinti darbo laiko sąnaudas bei gerinti vidinę Įstaigos komunikaciją, buvo toliau 

tobulinama paslaugų valdymo sistema (PRPVIS) bei nuolat atnaujinama Įstaigoje įdiegta Balance 

Scorecard sistema.  

Kuriant saugią aplinką ir sveikesnes darbo sąlygas, 2015 m. buvo atlikta naujos masaţuotojo 

darbo vietos profesnė rizika, šio vertinimo tikslas – nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, 

ją pašalinti, o, jeigu negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti 

nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumaţinta. Ataskaitiniais metais sveikatos prieţiūros 

specialistams buvo nupirkti nauji darbo drabuţiai, įsigyta naujų darbo apsaugos priemonių, reikalingų 

saugumui darbe uţtikrinti. 2015 m. visiems darbuotojams buvo suorganizuoti teoriniai ir praktiniai 

priešgaisrinės saugos mokymai, kurius vedė Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

vyr. specialistė Tatjana Molienė. 

Siekiant uţtikrinti papildomus ţmogiškuosius išteklius, 2015 m. Įstaiga dalyvavo viešųjų 

darbų programoje, finansuojamoje valstybės lėšomis, kurios dėka į Įstaiga dirbti iš darbo birţos 

buvo atsiųsti 11 darbuotojų, per metus įstaigoje praktiką atliko 32 studentai, dirbo 4 savanoriai.  

Siekiant skatinti darbuotojų kūrybinę iniciatyvą, pastangas bei indėlį, gerinant teikiamų 

paslaugų kokybę, kuriant bei tobulinant materialinę – techninę, mokslinę – metodinę bazę, stiprinant 

centro įvaizdį, darbuotojai buvo skatinami įvairiomis materialinėmis ir nematerialinėmis skatinimo 

priemonėmis. 
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VIII VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

Siekiant įgyvendinti Įstaigos strateginius tikslus: „Skleisti gerąją patirtį bei pasiekimus“ 

bei „Išlaikyti gerą vardą ir stiprinti teigiamą įstaigos įvaizdį“, Įstaiga 2015 m. aktyviai viešino 

informaciją apie Įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas ir skleidė įvairiomis priemonėmis.  

Informacijos apie Įstaigą viešinimui buvo naudojamos šios priemonės:  

1. įvairūs renginiai Įstaigoje ir išorėje, „Atvirų durų dienos“, parodos, neįgaliųjų mugės; 

2. Įstaigos internetinė svetainė www.reabilitacija.lt, Įstaigos Facebook ir Youtube 

paskyros; 

3. Interneto portalas Lrytas.lt, socialinių partnerių ir neįgaliųjų organizacijų interneto 

svetainės; 

4. informaciniai stendai, plakatai; 

5. savaitraštis „Bičiulystė“; 

6. tarptautinis Europos reabilitacijos platformos (EPR) naujienlaikraštis; 

7. garsiniai radijo reportaţai; 

8. video reportaţai televizijose;  

9. lankstinukai; 

10. konferencijos, seminarai, mokymai Lietuvoje ir uţsienyje; 

11. bendradarbiavimo veiklos; 

12. svečių iš Lietuvos ir uţsienio vizitai Įstaigoje; 

13. projekto INOVATELL DVD diskas (video medţiaga) ir kt. 

2015 m. nuolat buvo atnaujinama Įstaigos interneto svetainė: publikuojamos naujienos, 

parengta ir pagal teisės aktų keitimus atnaujinama išsami informacija neįgaliesiems ir darbdaviams. 

Straipsniai ţiniasklaidoje: 

1. 2015 m. kovo mėn. Lietuvos edukologijos universiteto laikraštis "Šviesa" straipsnis 

„Gyvenimas kitomis spalvomis“. 

2. 2015 m. geguţės mėn. ţurnalas „Mūsų ţodis“ straipsnis „Ar pasinaudosite?“;     

3. 2015 m. liepos mėn. savaitraščio „Bičiulystė“ straipsnis „Menas - geriausiai suprantama 

kalba“; 

4. 2015 m. rugsėjo mėn. savaitraščio „Bičiulystė“ straipsnis „Bekontaktė kompiuterio 

valdymo įranga jau realybė“; 

5. 2015 m. spalio mėn. straipsnis portale Lrytas.lt „Socialiai atsakingas verslas – laimi 

visi“; 

6. 2015 m. lapkričio mėn. savaitraščio „Bičiulystė“ straipsnis „Sunki judėjimo negalia ir 

galimybė vairuoti – suderinami“; 

http://www.reabilitacija.lt/
http://www.reabilitacija.lt/uploads/documents/news.png
http://www.reabilitacija.lt/uploads/documents/news.png
http://www.reabilitacija.lt/uploads/documents/_s_odis__2015_r.pdf
http://www.reabilitacija.lt/uploads/documents/26_alakupiams.pdf
http://www.reabilitacija.lt/uploads/documents/26_alakupiams.pdf
http://www.reabilitacija.lt/uploads/documents/iciulystes_straipsnisnovatell_konferencija.pdf
http://www.reabilitacija.lt/uploads/documents/iciulystes_straipsnisnovatell_konferencija.pdf
http://asgaliu.lrytas.lt/lygios-galimybes/socialiai-atsakingas-verslas-laimi-visi.htm
http://asgaliu.lrytas.lt/lygios-galimybes/socialiai-atsakingas-verslas-laimi-visi.htm
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/BIC451.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/BIC451.pdf
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7. 2015 m. gruodţio mėn. straipsnis portale Lrytas.lt „Galerijos lange neįgalių juvelyrų 

paroda“. 

EPR naujienlaikraštis: 

1. 2015 m. balandţio mėn. straipsnis apie Įstaigos ir Astangu profesinės reabilitacijos 

centre įvykusius Fred R. McFarlane (JAV) mokymus apie pokyčių valdymą socialinių paslaugų 

sektoriuje; 

2. 2015 m. rugsėjo mėn. straipsnis apie Įstaigos suorganizuotą projekto INOVATELL 

baigiamąją konferenciją ir sėkmingą projekto pabaigą; 

3. 2015 m. gruodţio mėn. straipsniai apie Įstaigos suorganizuotą projekto „Artability“ 

parodą, 2015-10-29 socialinės atsakomybės skatinimo renginį bei 2015-12-17 įvykusią metodinio 

centro konferenciją. 

Televizija: 

1. 2015-02-27 BTV laidos „Arčiau mūsų“ įrašas apie 2015 m. paklausiausias profesijas; 

2. 2015-12-05 LRT laidos „Bėdų turgus“ įraše įdarbinimo sektoriaus specialistė kalba apie 

profesinės reabilitacijos dalyvių gyvenimą.  

Plakatai: 

1. Įstaigos plakatas, skirtas pristatyti profesinio mokymo programas; 

2. projekto INOVATELL plakatas; 

3. projekto „Artability“ plakatas kviečiantis į parodą „Menas uţpildantis gyvenimą 

spalvomis“. 

Lankstinukai:  

1. Parengti ir platinti projekto „INOVATELL“ lankstinukai anglų ir lietuvių klb.; 

2. Parengti ir platinti projekto „Artability“ lankstinukai anglų ir lietuvių klb.; 

Apie Įstaigą informacija buvo pateikiama šiuose internetiniuose puslapiuose: 

1. Įstaigos svetainėje www.reabilitacija.lt;  

2. Periodinis naujienų skelbimas Įstaigos Facebook paskyroje; 

3. Informacijos viešinimas Įstaigos Youtube paskyroje; 

4. Europos reabilitacijos platformos (EPR) interneto puslapyje www.epr.eu; 

5. Interneto portale Lrytas.lt, valstybinių organizacijų - Neįgaliųjų reikalų departamento, 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos - ir neįgaliųjų organizacijų interneto svetainėse;  

6. Įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų interneto svetainėse: http://desqual-leonardo.eu, 

http://www.artability.eu, http://www.best-quality.eu, http://inovatell.reabilitacija.lt, 

http://www.sportplus4all.eu, http://chicandcraft.intras.es  ir kituose. 

Video: 

1. Sukurtas ir Youtube portale viešinamas projekto „Artability“ video reportaţas apie 

http://asgaliu.lrytas.lt/veikla-bendruomeneje/galerijos-lange-neigaliu-juvelyru-paroda-20151217033612.htm
http://asgaliu.lrytas.lt/veikla-bendruomeneje/galerijos-lange-neigaliu-juvelyru-paroda-20151217033612.htm
http://www.reabilitacija.lt/
http://www.epr.eu/
http://www.artability.eu/
http://www.best-quality.eu/
http://www.sportplus4all.eu/
http://chicandcraft.intras.es/
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meno laboratorijas Įstaigoje;  

2. „Neįgaliesiems – galimybė karjerą pradėti iš naujo“; 

3. Su lietuviškais titrais parengtas ir Youtube portale viešinamas projekto „DeSqual“ 

video reportaţas apie kokybės uţtikrinimą; 

4. Sukurti, DVD diske ir Youtube portale viešinamas projekto INOVATELL 

dokumentinis video reportaţas ir animacinis reklaminis klipas apie bekontaktę kompiuterio valdymo 

technologiją sunkiausią negalią turintiems asmenims. 

2015 m. Įstaiga buvo pristatoma Įstaigos svečiams iš Slovėnijos, Airijos, Estijos, Italijos, 

Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos, Azerbaidţano, Kazachstano, Norvegijos, Lenkijos, Latvijos, JAV. 
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IX NARYSTĖ 

 
Nuo 2008 m. Įstaiga yra Europos reabilitacijos platformos 

(EPR) asocijuotas narys. EPR yra ţinomiausias profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikėjų Europoje forumas, apjungiantis 31 

paslaugų neįgaliesiems teikėją iš 18 Europos šalių. EPR tikslas yra 

padėti šios platformos nariams siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo, perimti gerąją praktiką ir tvarų 

augimą visose paslaugų teikimo neįgaliesiems ar socialinę atskirtį patiriantiems asmenims srityse.  

2015 m. Įstaiga aktyviai dalyvavo įvairiose Europos reabilitacijos platformos veiklose: 

tarptautinėje 2015-05-28 konferencijoje „Matching services to persons with disabilities with labour 

market needs“, Valencijos mieste, Ispanijoje, kokybės srityje dirbantys Įstaigos specialistai dalyvavo 

darbo grupėje, rengiančioje EQUASS lyginamosios analizės rodiklius, Lietuvoje organizavo 

renginius skirtus darbdavių socialinės atsakomybės plėtojimui, EQUASS viešinimui. Įstaiga kartu su 

kitais EPR nariais įgyvendino tarptautinius projektus (DESQUAL, SPORT4ALL, „PRO“), skirtus 

paslaugų kokybės gerinimui, viešino informaciją apie Lietuvos profesinės reabilitacijos pasiekimus 

Europoje.  Aktyvus Įstaigos darbuotojų dalyvavimas tarptautinėje veikloje suteikė galimybes ne tik 

dalintis novatoriškomis paslaugų teikimo, šių paslaugų kokybės gerinimo idėjomis, bet ir pritaikyti 

paţangią kitų šalių patirtį Lietuvoje, semtis ţinių iš šios srities lyderių Europoje mobilumo projektų 

metu.  
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X ĮSTAIGOS VEIKLOS PAJAMOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

Įstaigos veiklos pajamos per finansinius metus iš viso - 1 123 133 Eur. 

FINANSAVIMO PAJAMOS  196 125 

iš jų pagal finansavimo šaltinius:   

Iš valstybės biudţeto    38 716 

Iš ES, uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų   132 704 

Iš kitų finansavimo šaltinių   24 705 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  
 

927 008 

Medicininės reabilitacijos pajamos   481 723 

Profesinės reabilitacijos pajamos  412 812 

Profesinio mokymo pajamos  32 473 

KITOS VEIKLOS PAJAMOS  64 349 

 
  

 

Įstaigos veiklos pajamų pasiskirtymas pagal finansavimo šaltinius procentais: 

ES struktūrinių fondų, Europos Bendrijos, Europos Komisijos, Mokymosi visą gyvenimą 

programos finansuojamų projektų (toliau - ES) pajamos – 11,18 %. 

Valstybės biudţeto lėšos (toliau – VB) pajamos – 3,26 %; 

Profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo (toliau – PR) pajamos – 37,50 %; 

Medicininės reabilitacijos (toliau – MR) pajamos – 40,57 %; 

Kitos veiklos (toliau – KT ) pajamos – 7,49 %. 

11,18%

3,26%

37,50%

40,57%

7,49%

ES VB PR MR KT

 

9 pav. 2015 m. veiklos pajamų pasiskirtymas pagal šaltinius.  
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Įstaigos veiklos sąnaudos per finansinius metus iš viso – 1 164 820 Eur,  

ir šių sąnaudų pasiskirstymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

 

VEIKLOS SĄNAUDOS   1 178 525 

Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo   784 983 

Nusidevėjimo ir amortizacijos   45 899 

Komunalinių paslaugų ir ryšių   72 961 

Komandiruočių   15 761 

Transporto   17 266 

Kvalifikacijos kėlimo   999 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo   15 022 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų   15 

Sunaudotų ir parduotų paslaugų savikaina   128 684 

Nuomos   3 940 

Kitų paslaugų   49 409 

Kitos sąnaudos   43 555 

Kitos veiklos sąnaudos   31 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos  34 

   

KITA SVARBI INFORMACIJA 

Įstaiga per 2015 finansinius metus ilgalaikio turto neįsigijo ir jo neperleido. 

Įstaiga Įstaigos valdybos nariams darbo uţmokesčio ir kitų išmokų nemokėjo. 

Įstaigos vienintelio dalininko – Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM 2015 finansinių metų 

pradţioje ir pabaigoje, kapitalo dydis sudarė – 86 914,97 Eur.; 

Įstaiga su Įstaigos dalininku susijusiais asmenims, išlaidų išmokoms nepatyrė. 

Įstaigos direktorės priskaitytas darbo uţmokestis su priedais ir kitomis išmokomis 2015 m. sudarė – 

21 190 Eur. 
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XI 2015 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS UŢDUOČIŲ PROJEKTO IR 

NUSTATYTŲ VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS 

 

Įstaigos Visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytos (2015 m. balandţio 29 d. Protokolas 

NR. 02) pagrindinės 2015 m. veiklos uţduotys buvo įgyvendintos, kiekybiniai ir kokybiniai 

veiklos uţduočių vertinimo rodikliai pasiekti ir pateikti ţemiau esančiose lentelėse: 

 

Kiekybiniai įstaigos veiklos vertinimo rodikliai  

 

Eil. 

Nr.  

Planuoti kiekybiniai veiklos 

vertinimo rodikliai 

Pasiekti rezultatai Įvykdymo 

laipsnis 

1.  Teigiamas finansinis Įstaigos 

veiklos rezultatas  

2015 m. finansinis Įstaigos veiklos 

rezultatas yra teigiamas ir sudaro 238 

521 Eur. 

Įvykdyta 

2.  Racionali darbo uţmokesčio dalis 

sąnaudų struktūroje, uţtikrinanti 

strateginių tikslų įgyvendinimą, 

vykdomos veiklos efektyvumą bei 

kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 

70 procentų visų sąnaudų dalies  

Darbo uţmokesčio dalis veiklos sąnaudų 

struktūroje neviršijo patvirtinto rodiklio 

– 66,60 % 

Įvykdyta 

3.  Racionali valdymo išlaidų dalis 

darbo uţmokesčio sąnaudų 

struktūroje, uţtikrinanti efektyvų 

Įstaigos vykdomos veiklos 

valdymą, sudaranti ne daugiau 

kaip 15 procentų viso darbo 

uţmokesčio sąnaudų dalies  

Valdymo išlaidų dalis darbo uţmokesčio 

sąnaudų struktūroje neviršijo patvirtinto 

rodiklio - 12,14 %. Įstaigos sąnaudos 

valdymo išlaidoms 2015 m. sudarė – 95 

311 Eur. 

 

Įvykdyta 

4.  Pritraukta ne maţiau kaip trys 

papildomi finansavimo šaltiniai 

teikiant paraiškas ES bei LR 

valstybės finansuojamų projektų 

įgyvendinimui, siekiant 

įgyvendinti strateginius tikslus bei 

nuolat tobulinti teikiamų paslaugų 

kokybę  

2015 m. buvo pritraukti daugiau nei trys 

papildomi finansavimo šaltiniai, iš kurių 

svarbiausi buvo šie:  

1. projektas „CHIC&CRAFT: Recycled 

& re-used clothing design through peer 

learning and social media“ (liet. „Iš 

perdirbtų medžiagų pagamintas drabužių 

dizainas, pasitelkiant tarpusavio pagalbą 

ir socialinius tinklus“), finansuojamas iš 

Įvykdyta 
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Erasmus+ programos lėšų; 

2. projektas „SPORT+4 ALL“ (liet. 

Sportas+ visiems), finansuojamas iš 

Erasmus+ programos lėšų; 

3. projektas "PRO - profesinės 

reabilitacijos paslaugų tobulinimas 

asmenims su psichikos ir judėjimo 

sutrikimais", finansuojamas iš Erasmus+ 

programos lėšų; 

4. projektas Ţmonių su fizine negalia 

mobilumo ir savarankiško gyvenimo 

įgūdţių ugdymas, finansuojamas iš 2013 

– 2019 m. Nacionalinės ţmonių su 

negalia socialinės integracijos 

programos lėšų  

5.  Įdarbinta ne maţiau kaip 50 

procentų profesinės reabilitacijos 

programą baigusių neįgaliųjų.  

2015 m. įsidarbinusių neįgaliųjų, 

baigusių profesinės reabilitacijos 

programą Įstaigoje, rodiklis – 54,0 proc. 

Įvykdyta 

 

Kokybiniai Įstaigos veiklos vertinimo rodikliai:  

Eil. 

Nr.  

Planuoti kokybiniai veiklos 

vertinimo rodikliai 

Pasiekti rezultatai Įvykdymo 

laipsnis 

1.  Įstaigos klientų pasitenkinimo 

Įstaigos teikiamomis paslaugomis 

rodiklis ne maţesnis kaip 90 

procentų  

2015 m. Įstaigos klientų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis rodiklis – 97,0 

proc. 

Įvykdyta 

2.  Įstaigos suinteresuotų šalių 

pasitenkinimo Įstaigos vykdomos 

veiklos kokybe ne maţesnis kaip 

90 procentų  

2015 m. suinteresuotų šalių 

pasitenkinimo Įstaigos vykdomos 

veiklos kokybe rodiklis – 90,0 proc. 

Įvykdyta 

3.  Uţtikrintas Įstaigoje įdiegtų ISO 

9001:2008 standarto ir EQUASS 

Excellence kokybės sistemos 

reikalavimų atitikimas nuolat 

tobulinant vykdomos veiklos ir 

Siekiant uţtikrinti Įstaigoje įdiegtų ISO 

9001:2008 standarto ir EQUASS 

Excellence kokybės sistemos 

reikalavimų atitikimą, 2015 m. atlikti 2 

planiniai vidaus auditai: geguţės ir 

Įvykdyta 
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teikiamų paslaugų kokybę – 

pasiekti 1. ir 2. p. nustatyti 

rodikliai, atlikta ne maţiau kaip 2 

vidaus auditai, pateiktos veiklos 

kokybės gerinimo rekomendacijos 

įvykdytos, atliktos 2 Vadovybinės 

analizės, nustatyti kokybės 

gerinimo tikslai ir uţdaviniai, 

atliktas išorinis Įstaigoje įdiegtos 

Kokybės vadybos sistemos 

atitikimo ISO 9001:2008 standarto 

reikalavimams prieţiūros auditas, 

esminių neatitikčių nenustatyta, 

rekomendacijos įgyvendintos  

gruodţio mėnesiais. Pateiktos 

rekomendacijos gerinimui įvykdytos. 

Atliktos 2 Vadovybinės vertinamosios 

analizės: sausio ir liepos mėnesiais. 

Įvertinta nustatytų kokybės tikslų 

rezultatyvumas, pateiktos veiklos 

kokybės gerinimo rekomendacijos. 

Liepos mėnesį vyko Kokybės vadybos 

sistemos pagal ISO 9001:2008 standartą 

prieţiūros auditas. Audito metu 

neatitikčių nebuvo nustatyta, 

rekomendacijos įgyvendintos. Kokybės 

vadybos sistemos sertifikatas liko galioti 

4.  Specialistų kaita neturi neigiamos 

įtakos strateginiams Įstaigos 

veiklos rezultatams, visos 2015 m. 

veiklos uţduotys įgyvendintos  

2015 m. Įstaigos specialistų kaita 

neigiamos įtakos strateginiams Įstaigos 

veiklos rezultatams neturėjo, 2015 m. 

veiklos uţduotys įgyvendintos 

Įvykdyta 

5.  Nuolat vykdoma Įstaigoje įdiegtos 

informacinės paslaugų valdymo 

sistemos (PRPVIS), uţtikrinančios 

teikiamų paslaugų ir vykdomos 

veiklos valdymo efektyvumą bei 

kokybę, prieţiūra ir tobulinimas, 

atnaujinama Įstaigoje įdiegta 

Subalansuotos veiklos rodiklių 

sistema (BSC – Balance 

Scorecard), uţtikrinanti efektyvų 

strateginių tikslų ir uţdavinių 

įgyvendinimą. Naujausia bei 

aktualiausia informacija apie 

Įstaigos vykdomą veiklą ir 

pasiekimus Įstaigos interneto 

svetainėje nuolat atnaujinama. 

Įstaigoje įdiegta Subalansuotos veiklos 

rodiklių sistema (BSC – Balance 

Scorecard) buvo patobulinta bei 

atnaujinta siekiant uţtikrinti rezultatų 

palyginamosios analizės atlikimą ir tuo 

pačiu uţtikrinti efektyvesnį strateginių 

tikslų ir uţdavinių įgyvendinimą. 

Atsiţvelgiant į specialistų siūlymus 

buvo patobulinta  informacinė paslaugų 

valdymo sistema (PRPVIS) ir vykdoma 

jos prieţiūra. Nuolat atnaujinama 

naujausia bei aktualiausia informacija 

apie Įstaigos vykdomą veiklą ir 

pasiekimus Įstaigos interneto svetainėje.  

Įvykdyta 
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XII  KITA SVARBI INFORMACIJA 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 3 Visuotinio dalininkų susirinkimo posėdţiai ir 2 Įstaigos 

Valdybos posėdţiai. Įstaigos Valdybos bei Visuotinio dalininkų susirinkimuose buvo aprobuoti ir 

(ar) patvirtinti šie Įstaigos dokumentai: 

- 2014 m. Įstaigos metinė veiklos ataskaita; 

- 2014 m. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys; 

- 2015 m. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai; 

- 2015 m. Įstaigos pajamų – išlaidų sąmata; 

- 2015-12-18 vykusiame Valdybos posėdyje buvo aprobuotas Įstaigos 2016 – 2018 metų 

strateginis planas. 

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklą tikrino šios institucijos: 

- Valstybinė akreditavimo sveikatos prieţiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos; 

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus auditas; 

- Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; 

- Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Valstybinės priešgaisrinės prieţiūros 

skyrius; 

- Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

- Švietimo mainų paramos fondas; 

- Visuomenės sveikatos centras; 

- Panevėţio teritorinė darbo birţa; 

- Tauragės teritorinė darbo birţa; 

- Vilniaus teritorinė darbo birţa; 

- Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius; 

- Valstybinio socialinio draudimo valdybos Vilniaus skyrius; 

- UAB „Audifina“; 

- ir kt. 



VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 2015 m. veiklos ataskaita 

 

52 

XIII VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2016 M. 

 

2016 m. Įstaiga, vykdydama savo veiklą, vadovausis Valakupių reabilitacijos centro 2016-

2018 metų Strateginiame plane nustatytais tikslais bei uţdaviniais šiomis prioritetinėmis  

kryptimis - orientacijos į klientą, ţmogiškųjų išteklių valdymo bei efektyvaus veiklos valdymo. 

Pagrindiniai 2016 metams keliami tikslai ir uţdaviniai yra – uţtikrinti Įstaigoje teikiamų 

paslaugų ir vykdomos veiklos tęstinumą, tikslinę jų plėtrą bei nuolatinį paslaugų kokybės 

gerinimą, siekiant uţtikrinti visapusišką ir lygiateisį įstaigos klientų dalyvavimą visuomenės 

gyvenime, ilgalaikę jų integraciją į darbo rinką ir geresnę jų gyvenimo kokybę, aktyviai dalyvauti 

tobulinant profesinės reabilitacijos bei kitų socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybę 

Lietuvoje, didinti neįgaliųjų uţimtumo lygį bei uţtikrinti jų teisių įgyvendinimą, nuolat tobulinti 

personalo profesinę kvalifikaciją bei kompetencijas, racionaliai naudoti turimus išteklius bei 

uţtikrinti reikalingų finansinių bei materialinių išteklių pritraukimą, išlaikyti bei stiprinti teigiamą 

Įstaigos įvaizdį. 

Pagrindiniai laukiami rezultatai: 

1. Klientų/pacientų skaičiaus padidėjimas per metus – 1-2 proc.; 

2. Profesinės reabilitacijos rinkos dalis, tenkanti Įstaigai – ne maţesnė nei 25 proc.; 

3. Pritraukta ne maţiau kaip 2 papildomi finansavimo šaltiniai; 

4. Uţtikrintas Įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės atitikimas ISO 9001 standarto ir EQUASS 

Excellence kokybės sistemos reikalavimams; 

5. Klientų įsidarbinimo per 6 mėnesius po profesinės reabilitacijos programos baigimo 

rezultatas – 60 proc.; 

6. Klientų, įsidarbinusių po profesinės reabilitacijos ir išsilaikiusių darbo rinkoje ne maţiau kaip 

6 mėn. lygis – 50 proc.; 

7. Kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų skaičius per metus – ne maţiau kaip 50 darbuotojų; 

8. Pasiektas bendras klientų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybę rodiklis ne maţesnis kaip 

90 proc., suinteresuotų šalių – ne maţesnis nei 90 proc.; 

9. Racionali darbo uţmokesčio dalis sąnaudų struktūroje, uţtikrinanti strateginių tikslų 

įgyvendinimą, vykdomos veiklos efektyvumą bei kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 65 proc. visų 

sąnaudų dalies; 

10. Racionali valdymo išlaidų dalis darbo uţmokesčio sąnaudų struktūroje, uţtikrinanti efektyvų 

Įstaigos vykdomos veiklos valdymą, sudaranti ne daugiau kaip 15 proc. viso darbo uţmokesčio 

sąnaudų dalies. 

Direktorė    Tatjana Ulbinienė 

2016 m. kovo mėn. 8 d. 


