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I. TRUMPA VEIKLOS APŽVALGA 

 

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, 

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

Įstaigos darbuotojų skaičius 2014 metų pradžiai buvo 122, pabaigai – 109 darbuotojai, 18 

proc. visų darbuotojų Įstaigoje sudarė neįgalieji, kurių didžiąją dalį sudarė darbuotojai, turintys 

sunkią negalią.  

Vienintelio Įstaigos dalininko, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos įnašas finansinių metų pradžioje ir pabaigoje sudarė 300,1 tūkst. litų. 

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 misiją, 2014 m. vykdė veiklą, vadovaudamasi šiais Įstaigos 

2013 - 2015 m. Strateginiame plane numatytais tikslais: 

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

2. Užtikrinti 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 

atsižvelgiant į individualius Įstaigos klientų poreikius. 

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

6. Didinti neįgaliųjų užimtumo 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. Užtikrinti reikiamus finansinius ir materialinius išteklius. 

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

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

Dalyvavimas, Kompleksiškumas, Nuolatinis tobulinimas. 

Svarbiausi 2014 m. įvykiai Įstaigoje: 

1. 2014 m. Įstaiga baigė įgyvendinti vieną didžiausių ir svarbiausių Įstaigos istorijoje 

projektų „Asmenų su fizine negalia profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra Kauno 

apskrityje“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų. Įgyvendinant šį projektą, Kauno mieste A. Juozapavičiaus pr. 34, naujam gyvenimui 

buvo prikeltas prieš 200 metų statytas, Lietuvos Kultūros vertybių paveldui priklausantis pastatas. 

Šiame rekonstruotame, naujausia ir šiuolaikiška įranga įrengtame ir sunkią negalią turintiems 

asmenims visapusiškai pritaikytame 1582,39 kv. m. pastate 2014 m. pradėtos teikti profesinės 

reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems. Po rekonstrukcijos erdviose Įstaigos Kauno skyriaus pastato 

patalpose įkurtos mokymosi klasės, kineziterapijos salė, ergoterapijos, fizioterapijos kabinetai, 

valgykla, jaukūs gyvenamieji kambariai, kuriuose vienu metu gali gyventi 50 įvairias negalias 

turinčių neįgaliųjų. Toks daugiafunkcinis centras, galintis teikti kokybiškas, individualius neįgaliųjų, 

taip pat ir turinčių sunkias negalias poreikius atliepiančias profesinės, socialinės reabilitacijos, 

profesinio mokymo bei kitas neįgaliesiems reikalingas paslaugas, Kauno ir aplinkinėse apskrityse yra 

vienintelis. Naujas ir anksčiau iš ES struktūrinių fondų paramos lėšų rekonstruotas 470 kv. m. ploto 

pastatas, sutvarkytas gerbūvis, graži aplinka vis labiau tampa tiek neįgaliųjų, tiek ir Kauno Šančių 

mikrorajono gyventojų traukos centru – čia vyksta bendruomenės renginiai ir šventės. Šiuo metu 

Įstaigos Kauno skyriuje teikiamos profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugos 

neįgaliesiems bei kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Atsižvelgiant į neįgaliųjų 

poreikius, paslaugų spektras šiems asmenims ateityje plėsis. Vienu metu paslaugas Įstaigos Kauno 

skyriuje galės gauti per 100 neįgaliųjų. 

2. 2014 m. Įstaiga dalyvavo Profesinės reabilitacijos metodinių centrų (toliau – 

Metodinis centras) atrankos konkurse ir vertinimo komisijos buvo pripažinta tinkamiausia įstaiga 

profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijoms vykdyti. Remiantis šiuo sprendimu, 

2014 m. birželio 11 d. Įstaigai 5 metams suteiktas profesinės reabilitacijos metodinio centro 

statusas. Šis statusas Įstaigai yra suteiktas antrą kartą iš eilės (pirmą kartą – 2010 m.) ir tai yra vienas 

svarbiausių įrodymų, kad Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos profesinės reabilitacijos specialistai, 

turintys didžiausias profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei šių paslaugų kokybės tobulinimo 

kompetencijas bei patirtį Lietuvoje, kuriant ir diegiant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

metodinę bazę bei gerinant metodinį profesinės reabilitacijos specialistų pasirengimą teikti 

kokybiškas paslaugas skirtingas negalias turintiems asmenims. 
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3.  Įstaiga, įgyvendindama jam deleguotas Metodinio centro veiklas, 2014 m. nuveikė 

išties daug – parengė penkių profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias – regos, 

klausos, intelekto, psichikos ir fizinę – turintiems asmenims metodikų bei reikalavimų profesinės 

reabilitacijos specialistams projektus, pirminį Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

neįgaliesiems 2015-2020 m. strategijos projektą, metodinę medžiagą profesinės reabilitacijos 

specialistams „Darbo funkcijos ir reikalavimai šioms funkcijoms atlikti", atliko Profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose dirbančių specialistų atitikimo parengtiems 

Reikalavimams profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams ir 

parengtų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims 

metodikų įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizę, taip 

pat atliko išsamią Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo Lietuvoje bei šių paslaugų teikimo 

patirties kitose Europos šalyse analizę, parengė išvadas ir pasiūlymus profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems neįgaliesiems kokybės bei efektyvumo gerinimo 

klausimais. 

4. Įstaiga, įgyvendindama EQUASS Vietinio licencijų centro funkcijas (nuo 2010 m. 

Europos Reabilitacijos platformos suteiktas statusas), 2014 m. gruodžio 16 d., bendradarbiaudama su 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos Reabilitacijos Platforma, LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijoje organizavo informacinį renginį „Europos socialinių paslaugų 

kokybės užtikrinimo sistema EQUASS“, kuriame dalyvavo LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, kitų institucijų ir įstaigų, dirbančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, socialines 

paslaugas teikiančių įstaigų atstovai, EQUASS ekspertai iš Lietuvos ir užsienio ir kitų suinteresuotų 

šalių atstovai. Renginys sulaukė didelio susidomėjimo – jame dalyvavo per 100 dalyvių iš visos 

Lietuvos.  

5.  2014 m. rugsėjo mėn. Įstaigai suteikta akreditacija priimti Europos Savanorių tarnybos 

(EST) savanorius. Už akreditavimą atsakinga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 

(JTBA) teigiamai įvertino Įstaigos stipriąsias puses: sukauptą patirtį organizuojant nacionalinių ir 

tarptautinių savanorių veiklą bei studentų praktiką, draugišką kolektyvą, gebantį kalbėti įvairiomis 

kalbomis bei platų paslaugų spektrą, suteikiantį savanoriams galimybę rinktis veiklą pagal savo 

profesiją ir pomėgius. Įstaigos akreditacija galios iki 2020 m. gruodžio 31 d. Paraiškas dirbti 

savanoriais Įstaigai pateikė net keli savanoriai iš skirtingų šalių. Įvertinus kandidatų turimas 

kompetencijas ir jų motyvaciją dirbti savanoriais Įstaigoje, buvo pasirinkti du kandidatai – darbo 

ekonomikos specialistas iš Turkijos ir ergoterapeutė iš Ispanijos. Tarptautinių savanorių veiklos 

pradžia Įstaigoje - 2015 m. vasario mėnesį. 

6. 2014 m. LR Seimo kanceliarija apdovanojo Įstaigą Padėkos raštu už bendradarbiavimą 

organizuojant Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio 
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matmens renginius. 2013 m. Lietuvos Respublikos Seimas patikėjo Įstaigai pagaminti išskirtines 

dovanas Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu į Lietuvą 

atvykstančioms aukšto rango svečių delegacijoms. Dovanas Lietuvoje viešintiems svečiams gamino 

neįgalieji, dalyvaujantys profesinės reabilitacijos programoje Įstaigoje (meninių dirbinių iš odos 

bei siuvimo mokymo programose), padedami profesijos mokytojų ir jų asistentų. LR Seimo 

kanceliarijos užsakymu buvo pagamintos originalios, lietuvišku tautiniu ornamentu dekoruotos 

odinės rankų darbo dėžutės, pasiūti lininiai maišeliai dokumentams su Lietuvos simbolika ir 

išsiuvinėtu Lietuvos Respublikos Seimo logotipu, taip pat lietuvišku gintaru puošti lininiai maišeliai, 

skirti dovanoms pakuoti. 

7. Įstaigos Kauno skyriaus veikla buvo įvertinta Kauno miesto vadovų - Kauno miesto 

savivaldybės meras A. Kupčinskas apdovanojo Įstaigos Kauno skyrių Padėkos raštu, kaip aktyvų 

bendruomenės narį, gražiai kuriantį ir tvarkantį aplinką, prisidedantį prie miesto puoselėjimo ir 

gražinimo. 

8. 2014 m. Įstaigos specialistai turėjo puikias galimybes kelti profesinę kvalifikaciją ne tik 

Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse – net 23 Įstaigos profesinės, medicininės ir socialinės 

reabilitacijos specialistai tobulino kvalifikaciją Slovėnijoje, Suomijoje, Portugalijoje, 

Prancūzijoje, Graikijoje, Airijoje, Ispanijoje, Estijoje, Vokietijoje. 12 - os stažuočių metu 

Įstaigos specialistai patobulino kvalifikaciją neįgaliųjų įdarbinimo, profesinio mokymo, informacinių 

technologijų, profesinės reabilitacijos, profesinio mokymo bei kitų socialinių paslaugų kokybės 

gerinimo ir kitose srityse. 

9. 2014 m. Įstaigoje lankėsi gausios užsienio partnerių bei svečių delegacijos iš įvairių 

šalių - Slovėnijos, Nyderlandų, Airijos, Prancūzijos, Estijos, Suomijos, Farerų salų, Italijos, 

Ispanijos, Graikijos, Portugalijos, Vokietijos, Azerbaidžano, Kazachstano ir Rusijos. Vizitų 

Įstaigoje metu užsienio svečiai domėjosi ir susipažino su pasiekimais profesinės reabilitacijos ir kitų 

socialinių paslaugų teikimo bei šių paslaugų tobulinimo srityje Įstaigoje ir Lietuvoje, dalijosi su 

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

neįgaliesiems ar kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

10.  2014 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 Arda iš Turkijos. Įstaigos darbuotojai ir klientai taip pat aktyviai 

dalyvavo švarinimosi akcijoje „Darom“, kurios metu buvo tvarkoma ir gražinama aplink Įstaigą 

esanti teritorija bei Neries krantinė. 

11.  2014 m. buvo įgyvendinami 2013 – 2015 m. Įstaigos Strateginiame plane numatyti 

tikslai ir uždaviniai. Visi svarbiausi 2014 m. numatyti įgyvendinti uždaviniai yra įvykdyti. Pasiekti 
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šie svarbiausi rezultatai - neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą įdarbinimo rodiklis – 

68,4 proc., bendras Įstaigos klientų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybe rodiklis – 97 proc., 

suinteresuotų šalių pasitenkinimo Įstaigos vykdoma veikla ir jos kokybe rodiklis – 94,6 proc., 

vidutinis Įstaigos lovų užimtumas – 88 proc., užtikrintas vykdomos veiklos tęstinumas ir tikslinė 

plėtra, įgyvendintos priemonės, užtikrinančios teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį 

tobulinimą Įstaigos ir šalies mastu. 
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II. VYKDOMOS VEIKLOS TĘSTINUMAS, JOS EFEKTYVUMO IR 

TIKSLINĖS PLĖTROS UŽTIKRINIMAS 
 

Įstaiga, įgyvendindama 2013-2015 m. Strateginio plano tikslą - „Užtikrinti efektyvų 

Įstaigos vykdomos veiklos tęstinumą ir tikslinę plėtrą”, vykdė šiuos, ataskaitiniam laikotarpiui 

numatytus, uždavinius:  

1. teikė kompleksinės reabilitacijos – medicininės, profesinės ir socialinės – 

reabilitacijos paslaugas ir, vykdydamas teikiamų paslaugų plėtrą, pradėjo teikti profesinio mokymo 

paslaugas, parengė ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistravo dvi naujas neformaliojo profesinio 

mokymo programas; 

2. įgyvendindama projektą “Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymas“, Įstaiga sėkmingai tęsė 2011 m. Įstaigoje įsteigtą Neįgaliųjų 

vairavimo mokyklos veiklą. Apie sėkmingą mokyklos veiklą liudija ir pasiekti rezultatai – 

egzaminus VĮ „Regitra“ iš karto sėkmingai išlaikė 15 iš 21 šią mokyklą baigusių neįgaliųjų, kas 

sudaro 71,4 proc. Pasiekti rezultatai viršija Strateginiame plane numatytą pasiekti 40 proc. rodiklį; 

3. 2014 m. Įstaiga, bendradarbiaudama su EQUASS kokybės sistemos Lietuvoje 

Suinteresuotų šalių komitetu, sėkmingai tęsė ir Vietinio EQUASS Assurance licencijų centro veiklą, 

teikdamas pagalbą įstaigoms, siekiančioms įsidiegti šią kokybės sistemą; 

4.  siekdama užtikrinti vykdomos veiklos bei teikiamų paslaugų efektyvumą, tikslinę plėtrą 

ir kokybę, Įstaiga 2014 m. įgyvendino projektus (11), finansuojamus iš ES fondų bei LR biudžeto, 

rengė paraiškas naujų projektų finansavimui, 7 paraiškoms buvo skirtas finansavimas;  

5. 2014 m. Įstaiga, būdama akcininku, atstovavo turtines ir neturtines teises UAB “Baldžio 

šilas”. 

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. 2014 m. 

Įstaigoje buvo teikiamos šios paslaugos: 

- Profesinės reabilitacijos; 

- Medicininės reabilitacijos; 

- Socialinės reabilitacijos; 

- Profesinio mokymo paslaugos. 
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II.1.1. Profesinė reabilitacija  

 

2014 m. profesinės reabilitacijos programoje Įstaigoje dalyvavo 176 neįgalieji, iš jų 88 

asmenys dalyvavo profesinės reabilitacijos programoje Įstaigos Vilniaus skyriuje ir 88 asmenys - 

Kauno skyriuje (iš jų 107 asmenys, atsiųsti iš teritorinių darbo biržų 2013 m. ir 69 asmenys, atsiųsti 

2014 m.).  

Per 2014 m. į profesinės reabilitacijos programą Įstaigoje atvyko 69 neįgalieji, iš kurių 42 

asmenys atvyko į Įstaigos Vilniaus skyrių, o 27 - į Kauno skyrių. Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės 

reabilitacijos programą baigė 114 asmenų, iš kurių 98 asmenys, atvykę 2013 m. ir 16 asmenų, 

pradėję programą 2014 m.  

Profesinės reabilitacijos programos dalyviai pasirinko 19 skirtingų profesinio mokymo 

programų, iš kurių populiariausios buvo apskaitininko ir apskaitininko – buhalterio, kompiuterio 

pagrindų vartotojo, juvelyro, staliaus mokymo programos. 2014 m. profesinės reabilitacijos dalyviai, 

baigę programą (Vilniuje ir Kaune), įgijo šias profesijas: apskaitininko ir apskaitininko – buhalterio 

(24 klientai), kompiuterio pagrindų vartotojo (19 klientų), staliaus (11 klientų), juvelyro (11 klientų), 

dailiųjų medžio dirbinių gamintojo (7 klientai), internetinio puslapio kūrėjo (7 klientai), kompiuterio 

techniko (7 klientai), meninių odos dirbinių gamintojo (6 klientai), registratūros priimamojo 

darbuotojo (6 klientai), verslo organizatoriaus (4 klientai), biuro administratoriaus (3 klientai), 

reklamos maketuotojo (2 klientai), reklamos internete maketuotojo – rinkodarininko (2 klientai), 

individualių drabužių siuvėjo – sukirpėjo (1 klientas), siuvėjo (1 klientas), virėjo padėjėjo (1 

klientas), tinklo administratoriaus (1 klientas), kompiuterinio raštingumo pagrindų (1 klientas), 

internetinio projekto kūrimo (1 klientas). 

Per ataskaitinį laikotarpį programą nutraukė 13 asmenų (iš kurių 7 asmenys, kuriems 

paslaugos buvo teikiamos Įstaigos Kauno skyriuje). Dažniausiai pasitaikančios programos 

nutraukimo priežastys buvo – sveikatos pablogėjimas, ilgesnis nei 60 d. nedarbingumo laikotarpis, 

sutarties sąlygų nesilaikymas, įsidarbinimas. Ataskaitiniais metais Įstaiga neviršijo Lietuvos darbo 

biržos nustatyto 10 proc. programos nutraukimo rodiklio. 

Per ataskaitinį laikotarpį iš 114 asmenų, baigusiųjų profesinės reabilitacijos programą 

Įstaigoje, per 6 mėnesius po programos baigimo įsidarbino 76 neįgalieji, per ilgesnį nei 6 mėn. 

laikotarpį buvo įdarbinti dar 2 asmenys, viso įsidarbino 78 neįgalieji, tai sudarė 68,4 proc. visų 

Įstaigos profesinės reabilitacijos programą baigusių dalyvių ( 42 asmenys, baigė profesinės 

reabilitacijos programą Įstaigos Vilniaus skyriuje ir 36 asmenys, baigė profesinės reabilitacijos 

programą Kauno skyriuje) (1 pav.).  

Įstaigos įdarbinimo specialistams teikiant tęstines pagalbos įsidarbinant paslaugas, 2014 m. 

buvo įdarbinti dar 4, baigę profesinės reabilitacijos programą 2013 m., neįgalieji. Įdarbinus šiuos 

asmenis, buvo pagerintas ankstesnis neįgaliųjų, įsidarbinusių per 12 mėnesių po profesinės 



VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 2014 m. veiklos ataskaita 

 

10 

reabilitacijos programos baigimo rodiklis, kuris siekė 65 proc. (ankstesnis rezultatas – 61 proc.) (1 

pav.).  

Baigusiems profesinės reabilitacijos programą 2014 m., tačiau neįsidarbinusiems, bus ir 

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

teikiamos palaikymo darbo vietoje paslaugos. 

Didžiausią įdarbintų asmenų dalį sudarė asmenys, kuriems yra nustatytas 30-40 proc. 

darbingumo lygis - tokių asmenų buvo 38 arba 48,7 proc. visų įdarbintų neįgaliųjų, asmenys, kuriems 

nustatytas 45 proc. darbingumo lygis sudarė 41,0 proc. visų įdarbintų asmenų (32 neįgalieji), o 

asmenys, turintys sunkią negalią (0-25 proc. darbingumo lygis) sudarė 10,3 proc. visų įdarbintų 

asmenų (8 neįgalieji).  

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

profesinės reabilitacijos programos baigimo, viso - 66 asmenys (84,6 proc.), per 6 mėn. įdarbinta 10 

asmenų (12,8 proc.), o per ilgesnį nei 6 mėn. laikotarpį - 2 asmenys (2,6 proc.). 
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1 pav. Neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą Įstaigos įsidarbinimo rodikliai 2008 – 2013 m.  

 

Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2014 m. Lietuvoje profesinės reabilitacijos programą 

baigusių (kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įgijusių) asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po 

baigimo rodiklis – 65,7 proc. Įstaigos 2014 m. įdarbinimo rodiklis viršija bendrą Lietuvoje pasiektą 

profesinės reabilitacijos įdarbinimo rodiklį ir sudaro daugiau kaip 68 proc. (1 pav.). 

Neįgaliuosius, baigusius profesinės reabilitacijos programą Įstaigoje, įdarbino šios įmonės:  

UAB "Linkris", UAB „Alstata“, AB "Puntukas", UAB „Languva plastic“, UAB "Socialinė 

integracija", UAB „Jukneda“, UAB „Omnivitus“, UAB „Sakret LT“, UAB „Vilungė“, VšĮ „Būsto 

valda“, UAB „AZ-Pak“, Vyriausioji rinkimų komisija, UAB „Relemija“, Buitinių paslaugų ir verslo 

mokykla, UAB „Mildinga“, UAB „Top Color“, UAB „Kauno autotechnika", AB „Lietuvos paštas“, 
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Individuali Kerševičiaus įmonė, UAB „Tindra“, UAB „Norvelita“, UAB „Kartų namai“, UAB 

“Bijusta”, AB “Kauno baldai”, Vilniaus lopšelis darželis “Giraitė”, UAB “DG irk o”, O.Uchanovos 

individuali įmonė, UAB “Pas Gintarą”, MB “IT ir sprendimai”, UAB “Norstat LT”, UAB “In 

flexum”, UAB “Heiga”, UAB “Berneliai”, UAB “Jutarė”, AB”Spauda”, UAB “Jubilex Baltija”, 

UAB “Politeka”, Kauno miesto pramonės ir prekybos mokymo centras, UAB “Grifs AG”, UAB “E 

kopija”, UAB “NT vystymo grupė”, UAB “NorBalt”. Dalis klientų pradėjo individualią veiklą pagal 

verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas. Daugiausia asmenų, baigusių profesinės 

reabilitacijos programą, įsidarbina privačiame sektoriuje.  

Tarp įdarbintų po profesinės reabilitacijos programos neįgaliųjų, didžiausią skaičių sudarė 

asmenys, baigę juvelyro, apskaitininko profesinio mokymo programą, kiek mažiau - kompiuterio 

pagrindų vartotojo, internetinio puslapio kūrėjo, dailiųjų dirbinių iš odos gamintojo. Ataskaitiniais 

metais nuolat buvo skatinamas praktinis mokymas realioje darbo vietoje. Profesinės reabilitacijos 

dalyviai atliko praktiką O. Damaškienės IĮ, UAB „Jubilex Baltija“, VšĮ „Galerija Terra Recognita“, 

UAB „AITI group“, UAB „Infosrautas“.   

II.1.2. Medicininė reabilitacija  

 

Pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos 2012 m. išduotą licenciją Nr. 241, Įstaiga turi teisę verstis asmens sveiktos priežiūros 

veikla ir teikti šias paslaugas:  

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

judėjimo-atramos aparato pažeidimais; 

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

judėjimo-atramos aparato pažeidimais; 

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

atramos aparato pažeidimais. 

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, Panevėžio 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", už šias paslaugas ar procedūras sumoka patys pacientai. Už 

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 priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir 

savivaldybių asmens sveikatos priežiūros 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 priežiūros 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. 
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2 pav. 2014 m. Įstaigos medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritorines ligonių 

kasas ir mokamas paslaugas. 
 

Medicininės reabilitacijos pacientų skaičius Įstaigoje kasmet didėjo - 2013 m. medicininės 

reabilitacijos paslaugos Įstaigoje buvo suteiktos 588 pacientams, 2014 m. - 662 pacientams. Nuo 

2007 m. iki 2014 m. metų šis rodiklis išaugo beveik 2,4 karto. (3 pav.).  
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3 pav. Įstaigos medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus dinamika 2007 – 2014 m. 

 

Per laikotarpį nuo 2007 m. Įstaigos pacientų, kuriems buvo teikiamos reabilitacijos II 

paslaugos, skaičius išaugo daugiau nei 2,6 karto – nuo 213 pacientų 2007 m. iki 561 paciento 2014 

m. Šis rodiklis 2014 m. lyginant su 2013 m. taip pat ženkliai padidėjo - 2013 m. reabilitacijos II 

paslaugos buvo suteiktos 494 pacientams, 2014 m. - 561 pacientui. Ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant 

su 2013 m., pacientų, kuriems buvo teikiamos palaikomosios reabilitacijos paslaugos, skaičius 

sumažėjo – 3 pacientais - 2013 m. šios paslaugos suteiktos – 67 pacientams, o 2014 m. - 64 

pacientams, tačiau padidėjo pacientų, kuriems buvo teikiamos ambulatorinės reabilitacijos II 

paslaugos – 2013 m. - 27 pacientams, o 2014 m. – 37 pacientams. (4 pav.).  
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4 pav. Įstaigos medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus pasiskirstymas 2007 – 2014 m. pagal 

reabilitacijos rūšis. 
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Medicininės reabilitacijos pacientų lovadienių/apsilankymų skaičius 2014 m. lyginant su 

2013 m. ženkliai padidėjo ir sudarė 12.285 (2013 m. – 11.383). Lyginant su 2007 m. medicininės 

reabilitacijos pacientų lovadienių/apsilankymų skaičius padidėjo beveik 2 kartus - nuo 6.421 

lovadienių – 2007 m. iki 12.285 lovadienių – 2014 m. (5 pav.).  
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5 pav. Medicininės reabilitacijos lovadienių/apsilankymų skaičiaus pasiskirstymas 2007 – 2014 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 įgūdžius, užtikrinti galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime bei darbo rinkoje. 

Pastaruoju metu 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 

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

šios priežasties daugelis tokių asmenų atsisako galimybės dirbti ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame 

gyvenime, jaustis visaverčiais žmonėmis. Vienas pagrindinių šių asmenų apriboto mobilumo 

problemų sprendimo būdų – jų funkcinių gebėjimų, reikalingų saugiai vairuoti automobilį, lavinimas 

ir šių asmenų vairavimo mokymas. 
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Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, Įstaiga vykdė Neįgaliųjų reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektą. 

Projekto tikslas – lavinti judėjimo sutrikimus turinčių asmenų transporto priemonės 

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

socialiai adaptuotis visuomenėje ir dalyvauti aktyvioje veikloje. 

2014 metais Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projekte dalyvavo 22 judėjimo sutrikimus turintys asmenys, kuriems nustatytas 0 – 45 proc. 

darbingumo lygis (1 asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, lavinimo/mokymo etapo metu mokymus 

nutraukė). 

Teikiant mobilumo ir savarankiškumo gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugas 22 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 įgūdžių (automobilio durelių atidarymas, persėdimas iš 

vežimėlio į automobilį, saugos diržo užsisegimas, vairo reguliavimas, akseleratoriaus 

paspaudimas rankinio valdymo pagalba ir kt.) praktinis įvertinimas pritaikytame 

automobilyje; 

- specifiniai vairavimui reikalingi įgūdžiai, kompiuterizuota asmens funkcinio pajėgumo 

vertinimo bei lavinimo įranga „BTE Primus“; 

- praktiniai vairavimo įgūdžiai pritaikytame automobilyje; 

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

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

ypatumai. 

22 asmenims, remiantis įvertinimo rezultatais, buvo parengti individualūs vairavimo įgūdžių 

lavinimo planai, sudarytos individualios funkcinio pajėgumo lavinimo kineziterapinėmis, 

ergoterapinėmis priemonėmis, psichologinio poveikio priemonėmis, „BTE Primus“ įranga, praktinių 

įgūdžių lavinimo pritaikytame automobilyje dienotvarkės. 

Vairavimo įgūdžiai buvo lavinami individualiai bei grupinių užsiėmimų metu 

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

pritaikytame automobilyje. 
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Projekto dalyviai taip pat buvo konsultuojami dėl transporto priemonių pritaikymo 

galimybių. 

22 judėjimo sutrikimus turintiems asmenims buvo teikiamos pirminio mokymo vairuoti B 

kategorijos pritaikytą transporto priemonę paslaugos (1 asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, 

lavinimo/mokymo etapo metu mokymus nutraukė). Teoriniam neįgaliųjų vairuotojų mokymui buvo 

skirta - 40 val., praktiniam – 30 val. 

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

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

Projekte dalyvavo iš viso 22 sunkią judėjimo negalią turintys asmenys, kuriems buvo 

suteiktos asmens funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, įvertinimo paslaugos, 

iš jų 22 asmenims buvo suteiktos taip pat ir funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti 

automobilį, lavinimo bei pirminio mokymo vairuoti B kategorijos pritaikytą transporto 

priemonę paslaugos. Programą baigė 21 asmuo, kadangi 1 asmuo pablogėjus sveikatos būklei 

mokymus nutraukė. 15 neįgaliųjų arba net 71,4 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.  

II.2. Profesinis mokymas   

 

2014 m. Įstaiga profesinio mokymo paslaugas pradėjo teikti tik nuo spalio mėnesio, 

Lietuvos darbo biržai pradėjus įgyvendinti Europos socialinio fondo projektą „Nekvalifikuotų 

asmenų kompetencijų didinimas“, kurio tikslas – padėti įsilieti į darbo rinką kvalifikacijos 

neturintiems žmonėms. Projektas skirtas įvairaus amžiaus asmenims, kurie neturi kvalifikacijos, 

profesijos. Šio projekto dėka bus 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. 

2014 m. profesinio mokymo paslaugos Įstaigoje buvo teikiamos 17 asmenų, iš kurių 6 

asmenys mokėsi Įstaigos Vilniaus skyriuje ir 11 asmenų - Kauno skyriuje (iš jų 4 asmenys, 

mokymo programą baigė 2015 m.). Profesinio mokymo dalyviai (Vilniuje ir Kaune) pasirinko šias 

profesijas: staliaus (2 asmenys), siuvėjo – operatoriaus (11 asmenys), juvelyro (4 asmenys). 

Įstaigoje buvo parengtos ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos 2 naujos neformaliojo 

profesinio mokymo programos: juvelyro profesinio mokymo programa ir apskaitininko profesinio 

mokymo programa. 

Per ataskaitinį laikotarpį didžiausią Įstaigos klientų dalį sudarė medicininės reabilitacijos 

pacientai - laikotarpyje nuo 2010 m. iki 2014 m. jų skaičius nuolat augo ir 2014 m. medicininės 

reabilitacijos paslaugos Įstaigoje buvo suteiktos 662 pacientams. Per laikotarpį nuo 2010 m. iki 
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2014 m. profesinės reabilitacijos klientų, kuriems Įstaigoje buvo suteiktos profesinės reabilitacijos 

paslaugos, skaičius taip pat išaugo – nuo 72 klientų - 2010 m. iki 114 klientų - 2014 m. Didžiausias 

Įstaigos teikiamų socialinės reabilitacijos paslaugas gavusių neįgaliųjų skaičius buvo 2013 m. – 30 

asmenų, 2014 m. socialinės reabilitacijos paslaugas gaunančių asmenų skaičius sumažėjo iki 22 

neįgaliųjų, kadangi nuo 2014 m. Įstaiga neteikia dienos socialinės globos paslaugų neįgaliesiems, 

sergantiems cerebriniu paralyžiumi (6 pav.). 
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6 pav. Įstaigos pacientų ir klientų, baigusių Įstaigos programas, skaičiaus pasiskirstymas pagal paslaugų rūšis 

2010 – 2014 m. 

 

II.3. ES ir Lietuvos Respublikos finansuojamų projektų įgyvendinimas 

 

2014 m. Įstaiga vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų plėtros, efektyvumo bei kokybės 

gerinimo siekė vykdydama Europos Sąjungos ir kitų šalių finansinių mechanizmų finansuojamus 

projektus bei projektus, finansuojamus iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Per ataskaitinį 

laikotarpį Įstaiga įgyvendino 11 Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų finansinių mechanizmų 

finansuojamus projektų, iš jų 6-iuose projektuose Įstaiga buvo projekto vadovaujančiu partneriu ir 5-

iuose dalyvavo partnerio teisėmis. 

2014 m. buvo įgyvendinami šie projektai: 

1. Projektas „Asmenų su fizine negalia profesinės 

reabilitacijos infrastruktūros plėtra Kauno apskrityje“ 

Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-02-008. Šis projektas buvo 

finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė 
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infrastruktūra" VP3-2.4.-SADM- 02-V priemonės „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, 

neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra" veiklą „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros 

plėtra (profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų steigimas ir plėtra: statyba, 

rekonstravimas, materialinės bazės kūrimas ar stiprinimas, aplinkos pritaikymas)". 

2014 m. gegužės mėn. sėkmingai įgyvendintu projektu buvo siekiama pagerinti profesinės 

reabilitacijos paslaugų prieinamumą Kauno apskrities neįgaliesiems, strategiškai ir sistemingai 

plėtojant neįgaliųjų  profesinės reabilitacijos infrastruktūrą Kauno mieste. Projekto metu 

rekonstruotas 1582,39 kv. m. ploto pastatas, A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaune. Naujai rekonstruotame 

pastate šiuolaikiškai įrengta kineziterapijos salė, ergoterapijos, fizioterapijos, testavimo ir kt. 

kabinetai, mokymo klasės, jauki valgykla bei 50 stacionarių gyvenamųjų vietų, pritaikytų sunkias 

negalias turintiems asmenims, įsigyta naujausia įranga bei priemonės, reikalingos kokybiškoms 

profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti.   

2. Įstaiga, kartu su partneriais iš Lietuvos, 

Slovėnijos ir Portugalijos, tęsė naujovių perkėlimo 

projektą „Inovatyvi bekontaktė technologija 

mokymuisi visą gyvenimą sunkią negalią turintiems žmonėms" (angl. „Inovative Touchless 

Technologies in Lifelong Learning for people with severe disabilities") (Sutarties Nr. LLP-LDV-

TOI-2013-LT-0144), finansuojamą pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci 

paprogramę. 

Projekto partneriai: UAB Idea Code (Lietuva), Slovėnijos respublikos reabilitacijos 

institutas (Slovėnija), CRPG (Portugalija). Projektui vadovauja Valakupių reabilitacijos centras.  

Šiuo projektu siekiama pritaikyti technologinius kompiuterijos sprendimus asmenims, 

turintiems sunkią fizinę negalią ir stipriai sutrikusias rankų funkcijas, sukuriant ir išbandant 

kompiuterinio raštingumo mokymo programą, valdomą rankų ar galvos gestais, neliečiant 

kompiuterio ekrano ir nenaudojant klaviatūros arba pelės. 

Įvertinus asmenų, turinčių sunkią negalią, funkcines galimybes, per 2014 metus buvo 

parengti techniniai reikalavimai kompiuterio valdymui bekontakčiu būdu, kurių pagrindu bus sukurta 

programinė įranga, skirta valdyti kompiuterį rankos arba galvos judesiu.   

Projekto trukmė - 2013-10-01 - 2015-09-30. 

3. Įstaiga, kartu su partneriais Iš 

Ispanijos, Italijos ir Graikijos, 2014 m. 

sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos 

finansuojamą Veiklaus jaunimo (Youth in Action) programos projektą "Mes galime dirbti 2020". 

Projekto partneriai: Fondazione Giacomo Brodolini (Italija), COGAMI (Ispanija), ANTIGONE 

(Graikija), Valakupių reabilitacijos centras (Lietuva). 
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Projekto tikslas - pristatyti, įgyvendinti ir viešinti inovatyvius integracijos į darbo rinką 

metodus neįgaliųjų neformalaus mokymo ir jaunimo, turinčio negalią, užimtumo programose, 

skatinant neįgalų jaunimą aktyviai dalyvauti įgyvendinant ir viešinant ES 2020 strategiją, ES 

strategiją dėl negalios ir Judaus jaunimo strategiją visose partnerių šalyse - Graikijoje, Ispanijoje, 

Italijoje ir Lietuvoje. Projektas skatina neįgalaus jaunimo dalyvavimą vertinant ES 2020 strategiją, 

planuojant strategijos įgyvendinimo veiksmus bei paslaugas. 

Įstaiga suorganizavo informacinius renginius jaunuoliams, turintiems negalią ir siekiantiems 

įsidarbinti. 18 val. trukmės informacinių užsiėmimų metu 15 jaunuolių susipažino su Europos 

strategija 2020, ES strategija dėl negalios ir Judaus jaunimo strategija, apsilankė Europos 

informacijos centre, esančiame Vilniuje. Informaciniai užsiėmimai buvo vedami naudojant 

neformalaus mokymo metodus ir Forumo teatro metodą.  

2014 m. pasiekti projekto rezultatai: 

-  įgyvendintos Strategijos Europa 2020 viešinimo iniciatyvos Lietuvoje, Ispanijoje ir 

Graikijoje jaunuoliams, turintiems negalią; 

-  suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu 15 neįgaliųjų tobulino savęs pristatymo, 

asmeninio įvaizdžio kūrimo socialiniuose tinkluose įgūdžius, rengė video prisistatymus darbdaviams; 

-  surengta viešinimo kampanija apie neįgalaus jaunimo įsidarbinimo ir rezultatyvumo darbe 

galimybes; 

-  surengta tarptautinė jaunimo mainų konferencija Graikijoje, kurioje dalyvavo neįgalūs 

jaunuoliai iš Lietuvos.  

Projekto trukmė: 2013.04-2014.04. 

4. Įstaiga kartu su 13 organizacijų iš visos Europos įgyvendina 

Mokymosi visą gyvenimą programos Naujovių perkėlimo projektą 

DeSqual - tvari kokybės užtikrinimo plėtra teikiant profesinio mokymo 

paslaugas (angl. „Development of Sustainable Quality Assurance in 

VET“). Šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas tvariai kokybės plėtrai ir 

EQAVET reikalavimų įgyvendinimui organizacijose, kurios teikia profesinio mokymo paslaugas 

asmenims, turintiems negalią. Projekto metu buvo atliktas tyrimas apie kokybės kultūrą ir mokymosi 

poreikius organizacijose, remiantis poreikių tyrimo rezultatais buvo parengtos mokymo programos 

bei apmokyti lektoriai (vienas Įstaigos darbuotojas). Projektu siekiama gerinti paslaugas teikiančių 

specialistų žinias apie paslaugų kokybę, paslaugų kokybę užtikrinančių principų įgyvendinimą. 

Projekto trukmė: 2013.10-2015.09. 

5. 2014 m. Įstaiga sėkmingai įgyvendino Europos 

Komisijos  

programos Progresas finansuojamą projektą „Learnabil-IT“.  
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Projekto tikslas - skatinti bendradarbiavimą tarp įmonių, veikiančių IT srityje, ir  profesinio mokymo  

paslaugas teikiančių organizacijų, siekiant užtikrinti kuo didesnį neįgaliųjų asmenų įdarbinimą 

atviroje darbo rinkoje ir kuo geresnį jų žinių bei įgūdžių atitikimą darbo rinkos reikalavimams. 2014 

m. buvo atliktas tyrimas apie darbdavių, profesinio mokymo įstaigų ir kitų suinteresuotų organizacijų 

bendradarbiavimo mechanizmus dėl neįgaliesiems prieinamų IT mokymų programų, suorganizuota 

diskusija, kurios metu su darbdaviais ir profesinio įstaigų atstovais buvo aptarti tyrimo rezultatai. 

Projekto metu buvo suorganizuotos 3 stažuotės į Estiją, Prancūziją ir Airiją, kurių metu buvo 

pristatyti sėkmingo bendradarbiavimo strategijos. Stažuočių metu kvalifikaciją patobulino 4 Įstaigos 

darbuotojai. Šio projekto metu Įstaigos naudojamos bendradarbiavimo strategijos buvo pristatytos 

projekto užsienio partneriams ir visuomenei webinaro (internetu transliuojamo seminaro) metu ir 

galutinėje projekto konferencijoje Briuselyje, Belgijoje. 

6. 2014 m. Įstaiga pradėjo įgyvendinti mokymosi visą 

gyvenimą programos finansuojamą projektą "Artability". Projekto 

tikslas - skatinti žmonių, turinčių negalią, įsitraukimą į visuomenės 

gyvenimą, sudarant galimybes jiems dalyvauti meno laboratorijose. 

Juvelyrikos ir medžio dirbtuvėse buvo organizuojamos kassavaitinės 

meno laboratorijos, kuriose dalyvavo 15 neįgaliųjų. Projekto metu buvo vykdoma meno laboratorijų 

poveikio dalyviams analizė. Projekto dalyvių sukurti kūriniai 2015 m. bus eksponuojami parodoje, 

kataloge ir mobiliojoje programėlėje.  

7. 2014 m. Įstaiga pradėjo įgyvendinti Erasmus+ programos projektą “Profesinės 

reabilitacijos specialistų įgalinimas mokymosi vieniems iš kitų metodu tarp Estijos, Vokietijos 

ir Lietuvos” ir įgyvendino 1 savaitės trukmės stažuotę Estijoje, kurios metu 6 Įstaigos specialistai 

patobulino profesinę kvalifikaciją neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugų 

teikimo srityje.  

8. Kartu su partneriais iš Estijos, Suomijos ir 

Farerų salų Įstaiga 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. 2014 m. Įstaiga organizavo 

partnerių susitikimą Vilniuje ir pristatė Lietuvoje neįgaliesiems teikiamas profesinės reabilitacijos, 

profesinio mokymo, pagalbos įsidarbinant paslaugas.  

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

partneriais iš visos Lietuvos tęsė projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra 

(IPR-2)“ įgyvendinimą. Projekto tikslas - sukurti ir įdiegti naują išankstinės pacientų registracijos 
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sistemą. Projekto įgyvendinimui Įstaiga iš projekto lėšų įsigijo 4 komplektus kompiuterinės įrangos, 

skirtos darbuotojams, dirbsiantiems su IPR sistema. Projekto pabaiga – 2015 m.  

10. Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

projektas 

Projekto tikslas – lavinti judėjimo sutrikimus turinčių asmenų transporto priemonės 

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

socialiai adaptuotis visuomenėje ir dalyvauti aktyvioje veikloje. 

Projekto uždaviniai: 22 - iems judėjimo sutrikimus turintiems asmenims suteikti mobilumo 

mokymo paslaugas, vertinant ir lavinant jų funkcinį pajėgumą, reikalingą saugiai vairuoti automobilį 

ir teikiant pirminio mokymo vairuoti B kategorijos pritaikytą transporto priemonę paslaugas. 

Projekto įgyvendinimo trukmė - 5 mėn. (dalyvauja dvi dalyvių grupės, kiekvienai jų 

teikiamų paslaugų trukmė sudaro 2,5 mėn.).  

Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektas 

finansuojamas iš 2013 – 2019 m. Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos 

lėšų.  

11. „Socialinė mentorystė/motyvaciniai seminarai“. Įstaiga 2014 m. suteikė paslaugas 

88 sutrikusio intelekto ar kitą negalią turintiems asmenims ir moterims, auginančioms neįgalius 

vaikus. 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 pažinimo 

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

skatinimas, aktyvios darbo paieškos mokymas.  

Siekiant toliau tobulinti ir plėtoti Įstaigos paslaugas, 2014 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. Erasmus+ programos projektas „CHIC&CRAFT: Recycled & re-used clothing design 

through peer learning and social media“; 

3. Erasmus+ programos veiksmo „Europos Savanorių Tarnyba“ projektas „New S“;  

4. Erasmus+ programos mobilumo projektas „Profesinės reabilitacijos specialistų įgalinimas 

mokymosi vieniems iš kitų metodu tarp Estijos, Vokietijos ir Lietuvos“; 

5. Erasmus+ programos KA2 projektas „REDEAS - Reduction of Drop Outs with special 

needs by Effective ASsessment tools“; 
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6. Erasmus+ programos KA2 projektas“Development and Pilot Innovative Curriculum for 

Practical Training of Employees in Social Services Sector“; 

7. Erasmus+ programps projektas „SPORT+4 ALL“; 

8. Projektas „Change Management for the Social Services Sector in Estonia and Lithuania“ 

Baltijos ir Amerikos bendradarbiavimo fondui; 

9.  Projektas „Change Management for the Social Services Sector in Estonia and Lithuania“ 

JAV ambasadai Vilniuje. 

10.  Paraiška Profesinės reabilitacijos metodinio centro veikloms finansuoti.  

2014 m. 7 paraiškoms buvo skirtas finansavimas bei pasirašytos sutartys dėl projektų 

įgyvendinimo. 
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III. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR 

TOBULINIMAS  

 

Siekdama įgyvendinti Įstaigos misiją ir strateginį tikslą „Užtikrinti aukštą įstaigoje 

teikiamų paslaugų kokybę ir nuolatinį jų tobulinimą“, 2014 m. Įstaiga ne tik teikė kompleksinės 

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

tobulinimą, įgyvendindama priemones, užtikrinančias 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 pripažįstant, kad Įstaiga atitinka šio standarto reikalavimus profesinės, medicininės ir socialinės 

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

buvo atlikti du (2010 m. ir 2013 m.) 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 pradžios, kokybės vadybos sistema 

buvo nuolat prižiūrima ir tobulinama.  

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

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

atitinka aukščiausius socialiniam sektoriui keliamus kokybės reikalavimus Europos lygmeniu. 

EQUASS Excellence kokybės ženklas liudija, kad Įstaiga užtikrina lygias teises ir galimybes 

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

dalyvavimą, įgyvendina individualų reabilitacijos planą pagal klientų poreikius, vertina grįžtamąjį 

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

2014 m. birželio mėnesį (19-20) d. vyko ISO KVS priežiūros auditas, kurio metu buvo 

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

Priežiūros auditą atliko UAB „Bureau Veritas Lit" auditoriai. Audito metu buvo nustatyta viena 
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neesminė neatitiktis: nepateikti įrodymai apie kasmetinę pastatų techninę priežiūrą 2013 m. 

Nustatytos neatitikties priežastys ir atlikti korekciniai veiksmai: darbuotojas, atliekantis kasmetinę 

pastatų techninę priežiūrą, laiku neįsigijo nustatytos formos žurnalo ir neįrašė atžymos apie atliktą 

pastatų techninę priežiūrą. Neatitiktis buvo nedelsiant pašalinta, atlikus įrašą nustatytos formos 

žurnale. 

Audito ataskaitoje pažymėta, kad Įstaiga įdiegė, prižiūri ir tobulina vadybos sistemą, 

tenkinančią ISO 9001:2008 reikalavimus ir demonstruoja vadybos sistemos gebėjimą pasiekti 

paslaugų reikalavimų atitiktį, įgyvendinant įstaigos politiką ir tikslus. 

Pateiktos pastabos/rekomendacijos gerinimui. Kokybės vadybos sistemos sertifikatas lieka 

galioti.  

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, neatitikčių prevenciją ir reikiamus 

koregavimo bei tobulinimo veiksmus, 2014 m. buvo vykdomi planiniai vidaus auditai, kurių 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. 

Auditų metu neatitikčių nenustatyta. Pateiktos pastabos ir rekomendacijos paslaugų kokybės 

gerinimui. 

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

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

apklausos duomenų analizę, pastebėta, kad klientų pasitenkinimas Įstaigos teikiamomis paslaugomis 

nemažėja. Bendras klientų pasitenkinimas 2014 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.) 2007 - 2014 m.  
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2014 m. buvo atlikta ir suinteresuotų šalių (steigėjo, finansuotųjų, socialinių partnerių, 

tiekėjų) apklausa. Apklausos metu išsiųstos 80 apklausos anketos. Gautos 24 užpildytos anketos, iš 

kurių pateikė 11 finansuotojai (TDB, LK), 9 socialinių partneriai ir steigėjas. 4 respondentai liko 

anonimiški. 

2014 m. bendras suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodiklis siekė 94,6 proc. (planuota – 95 

proc.) (8 pav.). 
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8 pav. Bendri suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodikliai (proc.) 2009 - 2014 m.  

Visi 2014 m. apklausoje dalyvavę respondentai paminėjo, kad jiems yra svarbu, jog Įstaigos 

paslaugos atitinka ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. 23 iš 24 respondentų paminėjo kad jiems 

svarbu, jog paslaugos atitiktų ir EQUASS Excellence kokybės ženklo reikalavimams. 

Du kartus per metus buvo analizuojami 2014 m. Įstaigos metinio plano įgyvendinimo 

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

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

koregavimo ir tobulinimo veiksmai. 

Siekiant užtikrinti vykdomos veiklos efektyvumą buvo atnaujintos Įstaigos įdiegtos 

Subalansuotos veiklos rodiklių sistemos („Balanced Scorecard“) lentelės pagal 2014 m. vykdomų 

veiklų poreikį. 

Taip pat buvo patobulinta Įstaigos įdiegta paslaugų valdymo - PRPVIS sistema: atnaujintas 

apgyvendinimo duomenų redagavimas, naujų ataskaitų formų įdiegimas ir testavimas, kineziterapijos 

paslaugų formos atnaujinimas ir testavimas, individualios profesinės reabilitacijos programos 

redagavimas bei informacijos atnaujinimas pagal naujausius teisės aktų reikalavimus. 

Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę ir nuolatinį tobulinimą, 2014 m. buvo diegiamos 

inovacijos, naujovės ir patobulinimai: 
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- nufilmuoti 15 video CV, kuriuose jaunuoliai prisistato darbdaviams ir surengta viešinimo 

kampanija apie neįgalaus jaunimo įsidarbinimo ir rezultatyvumo darbe galimybes bei 

pristatyti parengti video CV; 

- pradėta diegti projekto INOVATELL bekontaktė kompiuterio valdymo programinė įranga, 

specializuota mokymosi aplinka;  

- įstaigos darbuotojams, norintiems išmokti gestų kalbą, pravestos nemokamos gestų kalbos 

pamokos; 

- bendraujant su mokslininkais išbandyta nauja kineziterapijos įranga - treniruoklis EIK; 

- tobulinama – klientų tarpinių rezultatų skaičiavimo sistema, užtikrinanti efektyvesnį 

paslaugų teikimą įstaigos klientams; 

- pradėtas taikyti Įstaigos Kauno skyriuje profesinės reabilitacijos programoje 

dalyvaujančių klientų pasiektos pažangos tarpinių rezultatų matavimas. 

 2014 m. buvo patobulinta 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 – 2014 m. vidutinis Įstaigos klientų 

individualių tikslų pasiekimo rodiklis viršijo 85 proc.- Įstaigos strateginiame plane numatytas 

pasiekti rodiklis - 80 proc. 

 2014 m. Įstaigos specialistai parengė pagrindinių Įstaigos veiklos rodiklių lyginamosios 

analizės metodiką. Metodiką sudaro paslaugų kokybės užtikrinimo principų, lyginamosios analizės 

sampratos aprašymas, pagrindinių veiklos rodiklių apibrėžimai bei šių rodiklių lyginamosios analizės 

proceso aprašymas. Taikant šią metodiką, bus atliekami Įstaigos strategiškai svarbių rodiklių ir 

pagrindinių įstaigos partnerių Lietuvoje ir užsienyje lyginamoji analizė.  

 Siekiant gerinti Įstaigos valdymą, 2014 m. buvo vykdomos priemonės, užtikrinančios 

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, 2014 m. 

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

Įstaigos tikslai ir pasiekti veiklos rezultatai. 
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IV. 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 pradžios, kurdama ir tobulindama šalies metodinę 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bazę, vykdydama profesinės reabilitacijos specialistų 

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

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

užtikrinančias kompleksinės reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimą šalyje. 2014 m.. Įstaiga šį 

tikslą įgyvendino vykdydama Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklas, EQUASS 

kokybės užtikrinimo 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, 2014 m. buvo 

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

praktiką Įstaigoje – 2014 m. Įstaigoje praktiką atliko 37 studentai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų ir 

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

2014 m. Įstaiga aktyviai dalyvavo teisinės bazės, reglamentuojančios profesinės 

reabilitacijos sritį, tobulinimo veikloje. Pateikti pasiūlymai šių LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymų tobulinimui: 

1. 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. A1-173 „Dėl 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. A1-

302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, reglamentuojant 

galimybę nutraukti asmeniui profesinės reabilitacijos programą, jei, atlikusi asmens profesinių 

gebėjimų įvertinimą, profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga nustato, jog asmeniui 

dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje yra netikslinga; 

2. 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. A1-174 „ Dėl 2005 m. gegužės 31 d. Įsakymo nr. A1-

159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“, kuriuo buvo papildytas Asmens profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo turinys bei reglamentuota nauja paslauga „Palaikymas darbo vietoje“. 

Įsigaliojus šiems teisės aktams, Įstaigos specialistai parengė „Palaikymo darbo vietoje“ 

paslaugos teikimo asmenims, turintiems klausos, regos, intelekto, psichikos bei fizinę negalią, 

metodinius aprašus. 
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IV.1. Profesinės reabilitacijos metodinio centro veikla 

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

Įstaigai 5 metų laikotarpiui 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. 2014 m. buvo 

įgyvendintos šios veiklos: 

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

strategijos pirminis projektas; 

2. parengtas Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems 

specialistams projektas bei atlikta profesinės reabilitacijos įstaigose dirbančių specialistų atitikimo 

parengtiems reikalavimams analizė; 

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

intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų projektai, atlikta parengtų 

metodikų įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizė; 

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

atlikti", kurioje aprašyti 15 darbo vietų keliami reikalavimai darbuotojo kvalifikacijai, gebėjimams 

bei įgūdžiams, aprašytos reikalingos atlikti funkcijos, dirbant konkretų darbą. Metodinė medžiaga 

skirta profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams; 

5. atlikta išsami Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo Lietuvoje bei šių paslaugų 

teikimo patirties kitose Europos šalyse analizė, parengtos išvados ir pasiūlymai profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems neįgaliesiems kokybės bei efektyvumo 

gerinimo klausimais; 

6. vykdomas informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 

kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą viešinimas interneto svetainėse bei spaudoje – parengti 5 

straipsniai ir informaciniai pranešimai apie metodinio centro veiklą ir pasiektus rezultatus. 

 

IV.2. EQUASS kokybės sistemos sklaida Lietuvoje 

2014 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 užtikrinimo sistemą Lietuvoje, glaudžiai bendradarbiavo su Europos 

Reabilitacijos Platforma bei EQUASS vietiniais licencijų centrais kitose Europos šalyse. 
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Ataskaitiniais metais EQUASS kokybės sistema buvo pristatyta įvairiuose renginiuose, 

konferencijose ir susitikimuose:  

1. 2014 m. vasario 27 d. asociacijos “Rūpestinga globa” organizuotoje konferencijoje 

“Socialinių paslaugų kokybės gerinimas: iššūkiai, aktualijos ir galimybės” (daugiau informacijos: 

http://www.reabilitacija.lt/lt/equass-lietuvoje/naujienos/); 

2. 2014 m. kovo 18 d. susitikimo su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei 

Socialinių reikalų ir sveikatos departamento atstovais metu, svarstant EQUASS sistemos diegimo 

savivaldybei priklausančiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose galimybes; 

3. 2014 m. balandžio 25 d. darbo grupės, rengiančios „Socialinių darbuotojų kompetencijos 

tobulinimo ir profesinės veiklos vertinimo koncepciją“ nariams. Šią darbo grupę sudarė Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento, Socialinių paslaugų skyriaus, 

Vilniaus m. ir kitų miestų savivaldybių bei kitų organizacijų atstovai; 

4. 2014 m. birželio 18 d. – gruodžio 31 d. Įstaigos atstovui dalyvaujant „Socialinių 

darbuotojų kompetencijos tobulinimo ir profesinės veiklos vertinimo koncepcijos“ rengimo darbo 

grupės prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklose. Darbo grupės parengtoje „Socialinių 

darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir praktinės veiklos vertinimo koncepcijoje“ 

numatytas siūlymas 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiu sudaryti 

galimybes socialinių paslaugų įstaigoms savanoriškai diegti socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo 

sistemą EQUASS. Ataskaitiniais metais įvyko trys darbo grupės susitikimai. 

5. 2014 m. gruodžio 16 d. Įstaigos organizuotame informaciniame renginyje „Europos 

socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema EQUASS“, kuriame dalyvavo socialines paslaugas 

teikiančių įstaigų atstovai, EQUASS ekspertai iš Lietuvos ir užsienio ir kitų suinteresuotų šalių 

atstovai. Renginys buvo organizuotas bendradarbiaujant su Europos reabilitacijos platforma ir LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konferencijų salėje 

vykusiame renginyje susirinkusiems dalyviams iš stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas 

teikiančių įstaigų buvo pristatyta Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema EQUASS 

(angl. European Quality in Social Services), šios sistemos diegimo poveikis socialiniame sektoriuje 

Europoje bei EQUASS diegimo patirtis įvairiose Europos šalyse ir Lietuvoje. Sveikinimo žodį 

renginyje tarė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Algirdas Šešelgis ir 

Valakupių reabilitacijos centro direktorė Edita Šatienė, pranešimus pristatė užsienio EQUASS 

ekspertai Guus van Beek, Michael Crowley, Keiu Talve; 

6. 2014 m. lapkričio 20 d. tarptautinėje konferencijoje „Profesinė reabilitacija negalią 

turintiems asmenims: kur link mes einame?” Latvijoje (Jūrmaloje). 

2014 m. sausio – gruodžio mėn. Įstaigos atstovas tęsė dalyvavimą tarptautinėje EQUASS 

pagrindinių veiklos rodiklių lyginamosios analizės darbo grupėje (angl. Benchmarking group). Darbo 

http://www.reabilitacija.lt/lt/equass-lietuvoje/naujienos/
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grupės tikslas – nustatyti, apibrėžti 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 

ženklu. 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 bus 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. 

2014 m. Lietuvoje EQUASS Assurance kokybės sistemos diegimą tęsė VšĮ Vilniaus 

Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras. Įstaigos EQUASS specialistas konsultavo ir teikė pagalbą 

vertinant šios įstaigos veiklos atitikimą EQUASS Assurance kokybės užtikrinimo sistemos 

keliamiems reikalavimams, rengiant EQUASS Assurance sistemos diegimo planus ir kitais aktualiais 

klausimais. 2014 m. birželio mėn. VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras buvo 

sertifikuotas EQUASS Assurance kokybės ženklu.  

Nuo 2010 m. iki 2014 m. Įstaigai įgyvendinant Vietinio licencijų centro veiklas, EQUASS 

Assurance kokybės ženklu buvo sertifikuotos trys įstaigos, vykdančios veiklą profesinio mokymo bei 

profesinės reabilitacijos srityje. 
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V. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR TIKSLINIŲ GRUPIŲ PLĖTRA, PASLAUGŲ 

PRIEINAMUMO GERINIMAS  

 

2014 m Įstaiga, siekdama įgyvendinti strateginį tikslą „Didinti teikiamų paslaugų ir 

tikslinių grupių plėtrą, gerinti paslaugų prieinamumą atsižvelgiant į individualius įstaigos 

klientų poreikius“, vykdė šiuos pagrindinius strateginius uždavinius: 

1. įgyvendino II profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros Kauno apskrityje, etapą, 

įgyvendindamas ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Asmenų su fizine negalia profesinės 

reabilitacijos infrastruktūros plėtra Kauno apskrityje“ Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-02-008 

(plačiau– II.3.skyriuje). Įgyvendinus šį projektą, 2014 m. buvo baigtas rekonstruoti ir įrengtas bei 

pritaikytas skirtingas negalias turintiems neįgaliesiems 1582 kv. m. pastatas, kuriame pradėtos teikti 

profesinės  paslaugos neįgaliesiems. Vienu metu šiame centre profesinės reabilitacijos, profesinio 

mokymo ar kitas, neįgaliesiems skirtas paslaugas galės gauti ne mažiau kaip 75 klientai;  

2. įgyvendino projektą, užtikrinantį mokymosi, naudojant informacines technologijas, 

galimybes pačias sunkiausias negalias turintiems asmenims, sukuriant ir įdiegiant inovatyvias 

bekontaktes kompiuterio valdymo technologijas, vykdydamas INOVATELL projektą (plačiau – II.3. 

skyriuje); 

3. atsižvelgdama į darbo rinkos poreikius, Įstaiga parengė ir patvirtino dvi neformalias 

profesinio mokymo programas - juvelyro ir apskaitininko profesinio mokymo programas; 

4. įgyvendino išankstinės klientų registracijos sistemos diegimo įstaigoje projektą IPR-

2, užtikrinsiantį efektyvesnį paslaugų prieinamumą įstaigos klientams (plačiau – II.3. skyriuje). 
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VI. KLIENTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS, JŲ DALYVAVIMAS BEI 

ĮGALINIMAS 

 

Vienas svarbiausių Įstaigos įdiegtos kokybės sistemos EQUASS Excellence principų yra 

klientų teisių užtikrinimas. Todėl siekiant, kad Įstaigos darbuotojai žinotų ir įgyvendintų Įstaigos 

klientų teises, asmens duomenų konfidencialumą bei etikos principus, 2014 m. Įstaigoje buvo 

vykdomi darbuotojų mokymai, nuolat vykdoma klientų apklausa, siekiant įvertinti klientų 

pasitenkinimą jų teisių užtikrinimo klausimais, kas ketvirtį atliekama klientų pasitenkinimo jų teisių 

užtikrinimu įstaigoje įvertinimo rodiklių analizė ir, remiantis jos rezultatais, vykdomi tobulinimo 

veiksmai. 2014 m. Įstaigos klientų pasitenkinimo jų teisių užtikrinimu Įstaigoje rodiklis siekė net 99 

proc. 

2014 m. Įstaigoje, 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. 2014 m. buvo patobulinta 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 – 

užtikrinti klientų dalyvavimo ir įgalinimo procesų įgyvendinimą įstaigoje, skatinant Įstaigos klientus 

visapusiškai įsitraukti į reabilitacijos procesą, įstaigos veiklą bei visuomenės gyvenimą. Metodiką 

sudaro dalyvavimo ir įgalinimo sampratos, jų įvertinimo įrankis (metodas), dalyvavimo ir įgalinimo 

technikos.  

Įstaiga, siekdama užtikrinti neįgaliųjų Įstaigos klientų pilietiškumo ir demokratiškumo 

skatinimą, 2014 m., įgyvendindama Europos Sąjungos finansuojamą Veiklaus jaunimo programos 

projektą "Mes galime dirbti 2020" supažindino 15 neįgalių jaunuolių su Lietuvos ir Europos 

strateginiais dokumentais, organizavo kūrybinius užsiėmimus, kurių metu parengė video CV 

darbdaviams, 3 jaunuoliai dalyvavo jaunimo mainų vizite Graikijoje. 

Siekiant užtikrinti įstaigos klientų dalyvavimą bendruomenės gyvenime buvo 

organizuojamos Įstaigos klientų darbų parodos Įstaigos patalpose, Įstaigos klientai aktyviai 

dalyvavo įvairiose kultūrinėse veiklose ir už Įstaigos ribų:  

mugėse: Knygų mugėje, Kaziuko mugėje, Vilniaus miesto šventinėje mugėje „Sostinės 

dienos“, Vilniaus miesto Kalėdų miestelio mugėje, Kauno Žalgirio arenoje mugėje ir koncerte, 

skirtame paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną; 

parodose: „Baldai 2014“, Baltijos juvelyrikos parodoje „Amber Trip“, Skiautinių klubo 

„Rūta“ darbų parodoje, Kauno Viešojoje bibliotekoje parodoje „Baltų menas“, UAB „Ekspozicijų 
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pasaulis“ parodoje „Namų pasaulis 2014“, Lietuvos prabavimo rūmų organizuojamoje parodoje 

„Žiedai, žiedai 2014...“; Verkių parke atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje, Litexpo parodų 

rūmuose „Galerijų mugė“, Litexpo parodų rūmuose taikomosios dailės mugėje, Vilniaus Kino ir 

teatro muziejuje S. Dali parodą : Materialusis siurrealizmas“; 

muziejuose: Nacionaliniame dailės muziejuje, Nacionaliniame muziejuje Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, Taikomosios dailės muziejuje, Nacionalinėje 

galerijoje, šiuolaikinio meno galerijoje „Meno niša“, V. Kasiulio muziejuje, Radvilų rūmuose. 

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

tautodailininkės Sigitos Maknienės tapybos ant šilko darbų paroda, Godos Balbierūtės grafikos darbų 

paroda, ,,Gubojos“ draugijos tapybos darbų paroda, tautodailininkės Zitos Nijolės Družinskaitės 

skiautinių paroda, Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos dailininkų tapybos darbų paroda, 

Skirmantės Piesliakienės mezginių, odinės galanterijos bei papuošalų paroda. 

Minint Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, Įstaigoje vyko Vilniaus krašto žmonių su 

negalia sąjungos spektaklis „Mažasis princas“. 

2014 m. Įstaigos klientai katu su Įstaigos darbuotojais bei Valakampių bendruomenės 

atstovais dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2014“. Akciją „Darom“ surengė ir Kauno 

skyriaus darbuotojai kartu klientais bei Šančių bendruomenės nariais. 
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VII.  NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO DIDINIMAS  

 

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

gerinti jų įsidarbinimo rezultatus“, todėl, kaip ir kasmet, taip ir 2014 m. šiai veiklai ir jos 

rezultatams buvo skiriamas ypatingas dėmesys ir dedamos visos pastangos, kad būtų įgyvendintas 

2013-2015 m. Įstaigos Strateginiame plane numatytas įdarbintų neįgaliųjų rodiklis – 60 proc. 2014 

m. įdarbintų po profesinės reabilitacijos neįgaliųjų rodiklis siekė 68,4 proc., kuris ženkliai viršijo 

planuotus pasiekti rezultatus.  

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

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 

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

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

Siekdamas būti neįgaliųjų įdarbinimo pavyzdžiu kitiems darbdaviams, 2014 m. Įstaiga 

išlaikė planuotą 18 proc. neįgaliųjų, dirbančių Įstaigoje rodiklį. 
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VIII. ĮSTAIGOS PERSONALO DARBO KOKYBĖS GERINIMAS  

 

Vienas svarbiausių veiksnių, užtikrinančių teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos kokybę 

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

aplinkos darbuotojams užtikrinimas. Todėl 2014 m., įgyvendinant strateginius tikslus „Didinti 

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

specialistams buvo užtikrintos galimybės tobulinti savo profesinę kvalifikaciją Įstaigoje, kitose 

įstaigose Lietuvoje bei užsienyje ir, atsižvelgiant 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, žinioms, įgūdžiams, 

kompetencijoms, bendriesiems ir specialiesiems gebėjimams. Vadovaujantis parengtais reikalavimais 

tobulinamos įstaigos darbuotojų profesinės bei bendrosios kompetencijos ir keliama kvalifikacija, 

vykdoma naujų darbuotojų atranka. Parengti reikalavimai užtikrina kokybiškų medicininės, 

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

tobulėti savo profesijos srityje. 

2014 m. Įstaigos specialistai ne tik patys kėlė savo profesinę kvalifikaciją, bet ir vykdė 

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

profesinės reabilitacijos, neįgaliųjų integracijos srityje. 

 

VIII.1. Įstaigos Specialistų kvalifikacijos tobulinimas 

 

2014 m. Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas buvo sudarytas atsižvelgiant į 

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

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

Įstaigos poreikius užtikrinti 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 

stažuojantis užsienyje. 

1.1. Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimas Įstaigoje 

1. 2014-02-11 Mokymai „Asmens duomenų sauga ir konfidencialumo užtikrinimas“ (59 

specialistai);  

2. 2014-04-18 Mokymai kliento etikos teisių užtikrinimo klausimais (60 specialistų); 

3. 2014-05-12 Kokybės vadybos mokymai (34 specialistai); 
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4. 2014-05-23 KVS vidaus audito mokymai (6 specialistai); 

5. 2014-11.17 KVS vidaus audito mokymai (7 specialistai); 

6. 2014-11-18 Mokymai kliento etikos teisių užtikrinimo klausimais (75 specialistai); 

7. 2014-11-19 Mokymai „Asmens duomenų sauga ir konfidencialumo užtikrinimas“ (75 

specialistai). 

1.2. Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimas kitose Lietuvos kitose mokymo bei 

kvalifikacijos tobulinimo įstaigose 

1. 2014-02-25 UAB „Dorevi“ organizuojamas seminaras „Dokumentų valdymas: rengimas, 

tvarkymas, apskaita ir saugojimas. Naujausi pakeitimai ir 2014 m. aktualijos“ (1 specialistas);  

2. 2014-04-10-11 VšĮ „Versli Lietuva“ organizuojama tarptautinė interneto ir technologijų 

konferencija LOGIN (1 specialistas);  

3. 2014-05-05 UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamas konsultacinis seminaras 

„Komandiruočių išlaidų apskaita ir apmokestinimas viešajame sektoriuje (8 val.)“ (1 specialistas); 

4. 2014-06-03 Švietimo mainų paramos fondo organizuojamas seminaras „Leonardo da 

Vinci programos naujovių perkėlimo projektų tarpinės ataskaitos rengimas“ (2 specialistai);  

5. 2014-06-27 Švietimo mainų paramos fondo organizuojamas seminaras „Įvadinis 

seminaras 2014 m. finansuotų ERASMUS+COMENIUS, GRUNDVIG ir LEONARDO da VINCI 

mobilumo projektų darbo grupių atstovams“ (1 specialistas);  

6. 2014-07-30-31 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos organizuojami mokymai „Socialinio darbo su klientu įgūdžių tobulinimas (16 

val.)“ (2 specialistai);  

7. 2014-09-16-17 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos organizuojami mokymai „Vadovavimas komunikacijos ir sprendimų priėmimo 

procesams (16 val.)“ (1 specialistas); 

8. 2014-10-29 Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros organizuojamas 

Strateginių partnerysčių forumas „Cross over“ (1 specialistas). 

1.3. Įstaigos specialistų, dirbančių sveikatos apsaugos srityje kvalifikacijos tobulinimas 

1. 2014-02-10-14 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuojami 

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

2. 2014-02-21 Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo 

instituto organizuojamas seminaras-konferencija „Netradicinė kūno kultūros pamoka. Pilates metodo 

taikymas kūno kultūros pamokoje“ (2 specialistai); 

3. 2014-03-4-5 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuojami 

kursai „Saugus pacientų kūno padėties keitimas, pakėlimas ir perkėlimas (16 val.)“ (1 specialistas); 
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4. 2014-03-17-28 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuojami 

kursai „ Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimus ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis 

masažas ( 80 val.)“ (1 specialistas); 

5. 2014-04-29 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuojamas 

seminaras „Aktualūs sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ir specialistų tęstinio mokymo 

klausimai (8 val.)“ (1 specialistas); 

6. 2014-05-13-15 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuojami 

kursai „ Elektrokardiogramos užrašymas ir vertinimas (24 val.)“ (1 specialistas); 

7. 2014-05-08 Lietuvos sporto medicinos federacijos ir Lietuvos mokslų universiteto 

organizuojama konferencija „ Kelio sąnario sportinės traumos“ (1 specialistas); 

8. 2014-06-3-4 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuojami 

kursai „Saugus pacientų kūno padėties keitimas, pakėlimas ir perkėlimas (16 val.)“(1 specialistas). 

9. 2014-09-11-12 UAB „EVS Group“ organizuojami medicinos auditorių mokymai 

“Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika III dalis „ (1 specialistas); 

10. 2014-09-15-19 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuojami 

kursai „ Tuberkuliozės profilaktika ir pacientų slauga (40 val.)“ (1 specialistas); 

11. 2014-10-02 Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos funkcinės ir taikomosios 

kineziologijos asociacijos organizuojama tarptautinė kineziologijos asamblėja „ Funkcinė medicina ir 

taikomoji kineziologija“ (3 specialistai); 

12. Nuo 2014-10-20 iki 2014-11-14 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos 

centro organizuojami specializacijos kursai „ Sveikatos statistiko mokymo programa (160 val.)“ (1 

specialistas); 

13. 2014-10-6-10 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuojami 

kursai „ Pacientų, sergančių judamojo-atramos aparato ligomis, masažas (40 val.)“ (1 specialistas); 

14. 2014-10-9-10 UAB „EVS Group“ organizuojami medicinos auditorių mokymai 

„Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika IV dalis“ ( 1 specialistas); 

15. 2014-11-17-21 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuojami 

kursai „Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiems (40 val.)“ (1 specialistas); 

16. 2014-11-24-28 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuojami 

kursai „Pacientų, sergančių nervų ir judamojo aparato ligomis, kineziterapija (40 val.)“(1 

specialistas). 

1.4. Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimas užsienyje 

1. 2014-01-28-30 projekto „Learnabil-IT“ partnerių susitikimas Belgijoje, Briuselio mieste 

(2 specialistai); 
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2. 2014-02-10-12 projekto „Artability“ partnerių susitikimas Graikijoje, Salonikų mieste (2 

specialistai); 

3. 2014-03-9-15 Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto „Benchlearning-

nuolatinis mokymasis iš kitų organizacijų sėkmingos veiklos“ mokomasis vizitas Invalidiliiton 

Järvenpään koulutuskeskus organizacijoje Järvenpää mieste, Suomijoje (6 specialistai); 

4. 2014-03-12-17 projekto „Mes galime dirbti 2020“ partnerių susitikimas Graikijoje, 

Tesalonikų mieste (2 specialistai); 

5. 2014-03-23-29 projekto Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto 

„Benchlearning-nuolatinis mokymasis iš kitų organizacijų sėkmingos veiklos“ mokomasis vizitas 

Ammattiopisto Luovi organizacijoje, Oulu mieste, Suomijoje (6 specialistai); 

6. 2014-05-31 iki 2014-06-03 projekto „DeSqual-Development of sustainable quality 

assurance in VET ( Tvaraus kokybės užtikrinimo plėtra profesinio mokymo sektoriuje) partnerių 

susitikimas  Vokietijoje, Olsbergo mieste (1 specialistas); 

7. 2014-05-18-21 Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projekto „ 

INOVATELL- Inovatyvi bekontaktė technologija mokymuisi visą gyvenimą sunkią negalią 

turintiems žmonėms“ partnerių susitikimas Slovėnijoje, Liublijanos mieste (4 specialistai); 

8. 2014-07-5-8 Europos komisijos programos „Progresas“ finansuojamo projekto 

„Learnabil-IT“ partnerių susitikimas Airijoje, Dublino mieste (1 specialistas); 

9. 2014-09-14-18 projekto „DeSqual - Development of sustainable quality assurance in VET 

(Tvaraus kokybės užtikrinimo plėtra profesinio mokymo sektoriuje) partnerių susitikimas 

organizacijoje ‚INTRAS“ Ispanijoje , Valladolide mieste (1 specialistai); 

10. 2014-09-19-20 EQUASS rinkos lyginamosios analizės darbo grupės susitikimas ir 

Europos reabilitacijos platformos  organizuojamas EQUASS vietinio centro susitikimas Ispanijoje, 

Valladolide mieste (1 specialistas); 

11. 2014-09-8-11 Europos komisijos programos „Progresas“ finansuojamo projekto 

„Learnabil-IT“ bendradarbiavimo su darbdaviais gerosios praktikos susipažinimo vizitas Airijoje, 

Dublino mieste (2 specialistai); 

12. 2014-10-27-31 ERASMUS+ programos mobilumo projekto „Profesinės reabilitacijos 

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

mokomasis vizitas Astangu organizacijoje Estijoje, Talino mieste (5 specialistai); 

13. 2014-11-5-8 Europos komisijos programos „Progresas“ finansuojamo projekto 

„Learnabil-IT“ bendradarbiavimo su darbdaviais gerosios praktikos susipažinimo vizitas 

Prancūzijoje, Muliūzo mieste ( 2 specialistai); 
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14. 2014-11-12-15 Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projekto 

„INOVATELL – Inovatyvi bekontaktė technologija mokymuisi visą gyvenimą sunkią negalią 

turintiems žmonėms“ partnerių susitikimas Portugalijoje, Porto mieste  (4 specialistai);  

15. 2014-11-19-20 konferencija „Profesinė reabilitacija asmenims su negalia: kur link mes 

einame „ Latvijoje, Jūrmalos mieste (1 specialistas); 

16. 2014-11-24-27 projekto „Artability“ partnerių susitikimas Ispanijoje, Santiago de 

Compostela mieste (1 specialistas);  

17. 2014-12-2-3 Europos komisijos programos „Progresas“ finansuojamo projekto 

„Learnabil-IT“ baigiamasis partnerių susitikimas Belgijoje, Briuselio mieste (2 specialistai).  

 

VIII.2. Kitų medicininės ir profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas 

2.1. Slaugos darbuotojų ir socialinių darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos kursai  

1. 2014-03 mėn. Įstaigoje vyko Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos kursai 

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

naudotis“.  

Keturi 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“ 

- „Vežimėlio pritaikymas, mokymas juo naudotis“ 

2. 2014-05 mėn. vyko socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai pagal 

patvirtintą programą „Bendravimas su klientais socialiniame darbe: konfliktų valdymas ir streso 

įveika“. Dalyvavo 7 specialistai. 

3. 2014-05 mėn. pravesti „Ida, Melba metodų taikymo“ mokymai profesinės 

reabilitacijos specialistams. Dalyvavo 6 specialistai. 

4. 2014-11 mėn. vyko supervizija „Melba ir Ida metodų taikymas profesinėje 

reabilitacijoje“ - mokymai profesinės reabilitacijos specialistams. Dalyvavo 6 specialistai. 

 

VIII.3. Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas 

Įstaiga, siekdama užtikrinti tinkamas darbo sąlygas bei aplinką Įstaigos darbuotojams, 

2014 m. atliko darbuotojų pasitenkinimo darbo sąlygomis apklausą. Darbuotojų pasitenkinimo 
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darbo sąlygomis rodiklis siekė 84,7 proc. Apklausos rezultatai buvo naudojami planuojant paslaugų 

kokybės gerinimą, darbo sąlygų bei personalo kvalifikacijos tobulinimo planavimą. 

Siekiant mažinti darbo laiko sąnaudas, buvo toliau tobulinama paslaugų valdymo sistema  

(PRPVIS), o taip pat atnaujinta paslaugoms teikti reikalinga įranga ir priemonės, kompiuterinė 

įranga, baldai kitos darbui reikalingos priemonės. 

Siekiant užtikrinti papildomus žmogiškuosius išteklius, 2014 m. Įstaiga dalyvavo viešųjų 

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

buvo atsiųsti 7 darbuotojai, per metus įstaigoje praktiką atliko 37 studentai, dirbo 4 savanoriai.  

Kuriant saugią aplinką ir sveikas darbo sąlygas, 2014 m. Įstaigoje buvo atliktas Profesinės 

rizikos vertinimas, kurį atliko sertifikuota įmonė UAB „Verslo struktūra“. 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 

sumažinta.  

Atlikusi vertinimą, įmonė pateikė profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planą, 

kurį Įstaiga įsipareigojo įgyvendinti iki 2015 metų pabaigos.  

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 materialinėmis ir nematerialinėmis skatinimo 

priemonėmis.  
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IX. VEIKLOS VIEŠINIMAS  

 

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

„Išlaikyti gerą vardą ir stiprinti teigiamą įstaigos įvaizdį“, Įstaiga 2014 m. aktyviai viešino 

informaciją apie Įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas ir skleidė .  

Informacijos apie Įstaigą viešinimui buvo naudojamos šios priemonės:  

1. įvairūs renginiai, „Atvirų durų dienos“; 

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

paskyros; 

3. UNRIIS internetinė svetainė; 

4. informaciniai stendai, plakatai; 

5. savaitraštis „Bičiulystė“; 

6. neįgaliųjų mugės; 

7. garsiniai ir video reportažai;  

8. lankstinukai; 

9. konferencijos, seminarai Lietuvoje ir užsienyje; 

10. bendradarbiavimo veiklos; 

11. svečių iš Lietuvos ir užsienio vizitai Įstaigoje; 

12. DVD formatu įrašytas filmas (video medžiaga) ir kt. 

2014 m. nuolat buvo atnaujinama Įstaigos interneto svetainė: publikuojamos naujienos, 

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

Straipsniai spaudoje: 

1. 2014 m. balandžio 24 d. savaitraštis „Bičiulystė“ straipsnis „Prisistatyti darbdaviui – su 

filmuotu gyvenimo aprašymu“;  

2. 2014 m. gruodžio 18 d. savaitraštis „Bičiulystė“ straipsnis „Profesinės reabilitacijos 

paslaugų kokybei ir efektyvumui – išskirtinis dėmesys“; 

Radijas: 

1. LRT radijo laidos "112" įrašas, kuriame Įstaigos direktorė Edita Šatienė pristato 

vairavimo mokyklos veiklą 2014-07-16; 

2. LRT radijo laidos „Arčiau manęs“ įrašas, kuriame Įstaigos programas pristato direktorė 

Edita Šatienė ir būsimieji juvelyrai 2014-07-20; 

3. LRT radijo laidos "Arčiau manęs" įrašas, kuriame pasakojama apie galimybę išmokti 

kompiuterį valdyti galvos ar rankos judesiu. Pasakoja programų koordinatorė Rasa Noreikytė-

Ustinavičienė. 2014-08-10; 

Televizija: 

http://www.reabilitacija.lt/
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1. BTV laidos „Arčiau mūsų“ įrašas apie Įstaigą ir čia teikiamas profesinės reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems 2014-11-22; 

Plakatai: 

1. Įstaigos plakatas, skirtas pristatyti profesinio mokymo programas; 

2. INOVATELL projekto plakatas; 

Lankstinukai:  

1. Parengti ir publikuoti projekto „Inovatell“ lankstinukas anglų ir lietuvių klb.; 

2. Artability projekto lankstinukas anglų ir lietuvių klb.; 

Apie Įstaigą informacija buvo pateikiama šiuose internetiniuose puslapiuose: 

1. Įstaigos svetainėje www.reabilitacija.lt  

2. Periodinis naujienų skelbimas Facebook Įstaigos profilyje; 

3. Informacijos viešinimas Youtube Įstaigos profilyje; 

4. Universaliojoje neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinėje sistemoje 

www.unriis.lt ; 

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

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

http://www.artability.eu,  http://www.best-quality.eu/‘  www.sub-script.eu ir kituose. 

Video: 

1. Video CV – DVD diskai; 

2. Įstaigos Video pristatymas.  

2014 m. Įstaiga buvo pristatoma Įstaigos svečiams iš Slovėnijos, Nyderlandų, Airijos, 

Prancūzijos, Estijos, Suomijos, Farerų salų, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos, Vokietijos, 

Azerbaidžano, Kazachstano ir Rusijos. 

 

 

 

http://www.reabilitacija.lt/
http://www.unriis.lt/
http://www.epr.eu/
http://www.artability.eu/
http://www.best-quality.eu/
http://www.sub-script.eu/
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X. NARYSTĖ 

 

Nuo 2008 m. Įstaiga yra Europos reabilitacijos platformos 

(EPR) asocijuotas narys. EPR yra žinomas paslaugų teikėjų Europoje 

forumas, bendradarbiaujantis su asmenimis, turinčiais negalią bei 

apjungiantis daugiau nei 31 paslaugų neįgaliesiems teikėjų 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.  

2014 m. Įstaiga aktyviai dalyvavo įvairiose Europos reabilitacijos platformos veiklose: 

tarptautinėje 2014-12-03 konferencijoje „Employment of people furthest from the labour market and 

transition from school to work for people with disabilities“, Belgijoje, Briuselio mieste, kokybės 

srityje dirbantys Įstaigos specialistai dalyvavo darbo grupėje, rengiančioje EQUASS lyginamosios 

analizės rodiklius ir kartu su kitais EPR nariais įgyvendino tarptautinius projektus (DESQUAL, 

Learnabil-IT), 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 pažangią kitų šalių patirtį Lietuvoje, semtis žinių iš šios srities lyderių 

Europoje mobilumo projektų metu.  

 

XI. FINANSINIAI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI IR JŲ 

PANAUDOJIMAS 

XI.1. 2014 m. vykdomos veiklos pajamų šaltiniai 

 

1. ES struktūrinių fondų, Europos Bendrijos, Europos Komisijos, Mokymosi visą 

gyvenimą programos finansuojamų projektų (toliau - ES) lėšos – 7,34 %. 

2. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos (toliau – NRD) lėšos – 6,31 %; 

3. Teritorinių darbo biržų (toliau – TDB) lėšos – 35,59 %; 

4. Teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) lėšos – 40,03 %; 

5. Kitos lėšos sudaro (toliau – Kitos lėšos) – 10,73 %. 
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7,34%
6,31%

35,59%40,03%

10,73%

ES NRD TDB TLK Kitos lėšos

 

9 pav. 2014 m. vykdomos veiklos pajamų šaltiniai.  

 



VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 2014 m. veiklos ataskaita 

 

45 

XI.2. Veiklos pajamos ir sąnaudos pagal segmentus 

Įstaigos gautos lėšos per 2014 (finansinius ) metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 
  Finansavimo veikla Pagrindinė veikla Kita veikla Finansinė 

veikla 

Investicinė 

veikla 

VISO 

  ES Valstybės Savivaldybių Kitų  šaltinių Viso Medicininės 

reabilitacijos 

Profesinės 

reabilitacijos 

Viso Metodinio 

centro 

veikla 
 

Kita Viso 

                              

PAJAMOS-viso 
169.005 87.953 10.740 97.530 365.228 1.472.539 1.262.365 2.734.904 144.627 213.041 357.668 

 

88.681 3.546.481 

  
        

 

    

 

          

 SĄNAUDOS-viso 
169.005 87.953 10.740 97.530 365.228 1.908.773 1.642.201 3.550.974 64.010 96.207 160.217 55 83.115 4.159.589 

Darbo užmokesčio 
74.637 22.684 8.103 54.603 160.027 1.011.190 866.949 1.878.139 48.661 14.254 62.915     2.101.081 

SODRA ir GF 
23.054 7.073 2.527 17.025 49.679 309.384 265.252 574.636 15.018 4.444 19.462     643.777 

Sunaudotų ir parduotų atsargų 

savikaina 2.267 21.502   15.800 39.569 153.879 90.628 244.507   6.650 6.650     290.726 

Kitų paslaugų 
25.234     2.596 27.830 57.904 81.843 139.747   8.748 8.748     176.325 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 
(87.119)     7.506 (79.613) 87.757 75.239 162.996   5.322 5.322     88.705 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 
  27.888     27.888 130.753 112.102 242.855   17.281 17.281     288.024 

Nuoma 
4.685 1.375     6.060   1.385 1.385     -     7.445 

Komandiruočių 
124.750       124750   14229 14229     -     138.979 

Transporto 
  7.431     7.431 31.394 26.916 58.310   4.196 4.196     69.937 

Kvalifikacijos kėlimo 
        - 2.404 1.255 3.659     -     3.659 

Remonto ir eksploatavimo 
347       347 29.343 25.157 54.500     -     54.847 

Pagrindinės veiklos  kitos 
sąnaudos 1.150       1.150 94.761 81.243 176.004 331   331     177.485 

Kitos veiklos sąnaudos 
    110   110 

  
-   35.312 35.312     35.422 

 Nuvertėjimas 
          4 3 7     -     7 

Finansinės veiklos 
                    - 55   55 

UAB „Baldžio šilas“ akcijos-
nuosavybės metodo pritaikymas 

                    -   83.115 83.115 

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms per 2014 metus sudarė 344.206 Lt, t.y. 12,6% darbo užmokesčio fondo lėšų. 

Įstaigos direktorės darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 61.488 Lt. (neatskaičius mokesčių). 
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XII. 2014 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO IR 

NUSTATYTŲ VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS 

 

Įstaigos Visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytos (2014 m. balandžio 30 d. Protokolas 

NR. 02) pagrindinės 2014 m. veiklos užduotys buvo įgyvendintos, kiekybiniai ir kokybiniai 

veiklos užduočių vertinimo rodikliai didele dalimi pasiekti ir pateikti žemiau esančiose lentelėse: 

 

Kiekybiniai įstaigos veiklos vertinimo rodikliai  

 

Eil. 

Nr.  

Planuoti kiekybiniai veiklos 

vertinimo rodikliai 

Pasiekti rezultatai Įvykdymo 

laipsnis 

1.  Teigiamas finansinis Įstaigos 

veiklos rezultatas  

2014 m. finansinis Įstaigos veiklos 

rezultatas yra neigiamas, deficitas -

613.108 Lt., sukauptas Įstaigos 

veiklos rezultatas, perviršis - 34.314 

Lt 

Neįvykdyta 

2.  Racionali darbo užmokesčio dalis 

sąnaudų struktūroje, užtikrinanti 

strateginių tikslų įgyvendinimą, 

vykdomos veiklos efektyvumą bei 

kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 

70 procentų visų sąnaudų dalies  

Darbo užmokesčio dalis veiklos 

sąnaudų struktūroje neviršijo 

patvirtinto rodiklio – 67,92 %. 

Įvykdyta 

3.  Racionali valdymo išlaidų dalis 

darbo užmokesčio sąnaudų 

struktūroje, užtikrinanti efektyvų 

Įstaigos vykdomos veiklos 

valdymą, sudaranti ne daugiau 

kaip 15 procentų viso darbo 

užmokesčio sąnaudų dalies  

Valdymo išlaidų dalis darbo 

užmokesčio sąnaudų struktūroje 

neviršijo patvirtinto rodiklio - 12,6 %. 

 

Įvykdyta 

4.  Pritraukta ne mažiau kaip trys 

papildomi finansavimo šaltiniai 

teikiant paraiškas ES bei LR 

valstybės finansuojamų projektų 

įgyvendinimui, siekiant 

įgyvendinti strateginius tikslus bei 

nuolat tobulinti teikiamų paslaugų 

2014 m. buvo pritraukti daugiau nei 

trys papildomi finansavimo šaltiniai, 

iš kurių svarbiausi buvo šie: 

1. projektas „Learnabil-IT“, 

finansuojamas  iš Europos Komisijos 

programos Progresas lėšų; 

2. projektas "Artability", 

Įvykdyta 
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kokybę  finansuojamas iš Mokymosi visą 

gyvenimą programos lėšų; 

3. projektas “Profesinės 

reabilitacijos specialistų įgalinimas 

mokymosi vieniems iš kitų metodu 

tarp Estijos, Vokietijos ir Lietuvos”, 

finansuojamas iš Erasmus+ 

programos lėšų; 

4. tarptautinis projektas „Įgalinimas 

įdarbinant“, finansuojamas iš 

Nordplus Adult 2014 programos lėšų; 

5. projektas Žmonių su fizine 

negalia mobilumo ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymas, 

finansuojamas iš 2013 – 2019 m. 

Nacionalinės žmonių su negalia 

socialinės integracijos programos lėšų 

(plačiau - skyrelyje II.3.2.)  

5.  Įdarbinta ne mažiau kaip 50 

procentų profesinės reabilitacijos 

programą baigusių neįgaliųjų.  

2014 m. įsidabinusių neįgaliųjų, 

baigusių profesinės reabilitacijos 

programą Įstaigoje, rodiklis - 68,4 

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 mažesnis kaip 90 

procentų  

2014 m. bendras Įstaigos klientų 

pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis rodiklis – 97,0 proc. 

Įvykdyta 

2.  Įstaigos suinteresuotų šalių 

pasitenkinimo Įstaigos vykdomos 

veiklos kokybe ne mažesnis kaip 

90 procentų  

2014 m. suinteresuotų šalių 

pasitenkinimo Įstaigos vykdomos 

veiklos kokybe rodiklis – 94,6 proc. 

Įvykdyta 

3.  Užtikrintas Įstaigoje įdiegtų ISO Siekiant užtikrinti Įstaigoje įdiegtų Įvykdyta 
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9001:2008 standarto ir EQUASS 

Excellence kokybės sistemos 

reikalavimų atitikimas nuolat 

tobulinant vykdomos veiklos ir 

teikiamų paslaugų kokybę – 

pasiekti 1. ir 2. p. nustatyti 

rodikliai, atlikta ne mažiau kaip 2 

vidaus auditai, pateiktos veiklos 

kokybės gerinimo rekomendacijos 

įvykdytos, atliktos 2 Vadovybinės 

analizės, nustatyti kokybės 

gerinimo tikslai ir uždaviniai, 

pasibaigus priežiūros auditui ISO 

9001:2008 esminių neatitikčių 

nenustatyta, rekomendacijos 

įgyvendintos  

ISO 9001:2008 standarto ir EQUASS 

Excellence kokybės sistemos 

reikalavimų atitikimą, 2014m. atlikti 2 

planiniai vidaus auditai: gegužės ir 

lapkričio mėnesiais. Neatitikčių 

nenustatyta, pateiktos rekomendacijos 

gerinimui įvykdytos. Atliktos 2 

Vadovybinės vertinamosios analizės: 

sausio ir liepos mėnesiais. Įvertinta 

nustatytų kokybės tikslų 

rezultatyvumas, pateiktos veiklos 

kokybės gerinimo rekomendacijos. 

Birželio mėnesį vyko Kokybės 

vadybos sistemos pagal ISO9001:2008 

standartą priežiūros auditas. Audito 

metu buvo nustatyta viena neesminė 

neatitiktis. Neatitiktis  nedelsiant buvo 

pašalinta. Kokybės vadybos sistemos 

sertifikatas lieka galioti 

4.  Specialistų kaita neturi neigiamos 

įtakos strateginiams Įstaigos 

veiklos rezultatams, visos 2014 m. 

veiklos užduotys įgyvendintos  

2014 m. Įstaigos specialistų kaita buvo 

nežymi ir neigiamos įtakos 

strateginiams Įstaigos veiklos 

rezultatams neturėjo darbuotojų kaitos  

Įvykdyta 

5.  Nuolat vykdoma Įstaigoje įdiegtos 

informacinės paslaugų valdymo 

sistemos, užtikrinančios 

vykdomos veiklos efektyvumą bei 

kokybę, priežiūra ir tobulinimas, 

atnaujinta ir efektyviai veikia 

Įstaigoje įdiegta Subalansuotos 

veiklos rodiklių sistema (BSC – 

Balance Scorecard), užtikrinanti 

efektyvų strateginių tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą. 

Naujausia bei aktualiausia 

Įstaigoje įdiegta Subalansuotos veiklos 

rodiklių sistema (BSC – Balance 

Scorecard) buvo patobulinta bei 

atnaujinta siekiant užtikrinti rezultatų 

palyginamosios analizės atlikimą ir 

tuo pačiu užtikrinti efektyvesnį 

strateginių tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. 

Atsižvelgiant į specialistų siūlymus 

buvo patobulinta  informacinė 

paslaugų valdymo sistema ir vykdoma 

jos priežiūra. Nuolat atnaujinama 

Įvykdyta 



VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 2014 m. veiklos ataskaita 

 

49 

informacija apie Įstaigos vykdomą 

veiklą ir pasiekimus Įstaigos 

interneto svetainėje nuolat 

atnaujinama  

naujausia bei aktualiausia informacija 

apie Įstaigos vykdomą veiklą ir 

pasiekimus Įstaigos interneto 

svetainėje 
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XIII. KITA SVARBI INFORMACIJA  

 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 Visuotinio dalininkų susirinkimo posėdžiai ir 3 Įstaigos 

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

/ar patvirtinti šie Įstaigos dokumentai: 

 2013 m. Įstaigos metinė veiklos ataskaita; 

 2013 m. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys; 

 2014 m. Veiklos užduočių projektas, kiekybiniai ir kokybiniai veiklos vertinimo 

kriterijai; 

 Įstaigos direktoriaus pareiginiai nuostatai; 

 Įstaigos įstatų pakeitimai; 

 nauja Įstaigos organizacinė valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas; 

 naujos kadencijos Įstaigos Valdybos sudėtis. 

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklą tikrino šios institucijos:  

 Visuomenės sveikatos centras; 

 Vilniaus teritorinė darbo birža; 

 Kauno teritorinė darbo birža; 

 Vilniaus teritorinė ligonių kasa; 

 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; 

 UAB „Tezaurus auditas“; 

 ir kt. 

Įstaigą tikrinusių institucijų atstovai reikšmingų pastebėjimų nepateikė. 

 

Informacija apie Įstaigos per finansinius metus įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą pateikta Įstaigos 

2014 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 

 

Direktorė                                                                                                    Edita Šatienė 

2015 m. balandžio 23 d.   

 


