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I. 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). Galiojanti Įstaigos įstatų
redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2017 m. balandžio mėn. 27 d.
Vidutinis darbuotojų skaičius Įstaigoje 2017 m. sudarė 103 darbuotojai. Įstaigoje dirbo 12
negalią turinčių darbuotojų (12 proc. visų darbuotojų), kurių didžiąją dalį sudarė darbuotojai, turintys
sunkią negalią.
Įstaiga vadovaujasi misija - užtikrinti visapusišką ir lygiateisį įstaigos klientų dalyvavimą
visuomenės gyvenime, ilgalaikę jų integraciją į darbo rinką ir geresnę jų gyvenimo kokybę teikiant,
tobulinant ir plėtojant medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas
neįgaliesiems bei kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar turintiems sveikatos sutrikimų asmenims.
Įstaiga, siekdama įgyvendinti savo misiją, 2017 m. vykdė veiklą, vadovaudamasi šiais
strateginiais tikslais:
1. Užtikrinti įstaigoje teikiamų reabilitacijos ir profesinio mokymo (Toliau – PM) paslaugų
tęstinumą bei tikslinę jų plėtrą;
2. Užtikrinti aukštą įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą;
3. Dalyvauti tobulinant profesinės reabilitacijos (Toliau – PR) bei kitų socialiniame
sektoriuje teikiamų paslaugų kokybę Lietuvoje;
4. Užtikrinti klientų teisių įgyvendinimą ir visapusišką jų dalyvavimą bei įgalinimą;
5. Didinti neįgaliųjų užimtumo lygį;
6. Gerinti personalo valdymą;
7. Tobulinti personalo kvalifikaciją;
8. Racionaliai naudoti įstaigos išteklius;
9. Užtikrinti papildomų finansinių ir materialinių išteklių pritraukimą;
Įstaiga savo veiklą grindė Europoje pripažintais socialinio sektoriaus paslaugų kokybės
principais – Lyderystė, Personalas, Partnerystė, Etika, Teisės, Orientacija į asmenį, Orientacija į
rezultatus, Dalyvavimas, Kompleksiškumas, Nuolatinis tobulinimas.
Svarbiausi 2017 m. pasiekimai:
1.
Įstaiga, vykdydama EQUASS Vietinio licencijų centro funkcijas, 2017 m. kovo mėn. 2 d.
pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1.-ESFAV-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“,
finansavimo sutartį. Projekto trukmė 5 metai.
2.
Įstaiga sudalyvavo Lietuvos darbo biržos viešajame PR paslaugų pirkimo konkurse ir
laimėjo bei pasirašė sutartį su Lietuvos darbo birža dėl PR teikimo pagal 18 profesinio mokymo
programų trims metams.
3.
Per metus pasiekti šie svarbiausi rezultatai – neįgaliųjų, baigusių PR programą įdarbinimo
rodiklis – 64 proc., bendras klientų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybės rodiklis – 96,0 proc.,
suinteresuotų šalių pasitenkinimo Įstaigos vykdoma veikla ir jos kokybe rodiklis – 91,0 proc.,
užtikrintas vykdomos veiklos tęstinumas ir tikslinė plėtra, įgyvendintos priemonės, užtikrinančios
teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą Įstaigos ir šalies mastu. Finansinis Įstaigos veiklos
rezultatas – teigiamas.
4.
2017 m. kovo mėn. 20 d. Įstaigai išduota licencija dienos socialinei globai teikti, adresu
Vaidilutės g. 69, Vilnius. 2017-07-07 licencija papildyta, numatant paslaugų teikimo vietą ir adresu A.
Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas, tikslinė grupė: suaugęs asmuo su sunkia negalia, suaugęs asmuo su
negalia, senyvo amžiaus asmuo.
5.
Teikiant žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo bei atkūrimo paslaugas, vairavimo praktikos egzaminus VĮ „Regitra“ iš pirmo karto
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sėkmingai išlaikė 10 iš 22 šią mokyklą baigusių neįgaliųjų, kas sudaro 45,45 proc. nuo visų baigusių
mokymus, o iš antro ir daugiau kartų – 14 asmenų, kas sudaro 63,64 proc. nuo visų baigusiųjų
mokymus.
6.
Parengtos ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos 7 naujos neformaliojo profesinio
mokymo programos - internetinio programavimo, buhalterinės apskaitos ir kompiuterizuotos
buhalterinės apskaitos sistemų, apsaugos darbuotojo padėjėjo, masažo pagrindų ir front-end profesinio
mokymo programos.
7.
Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims buvo suteiktos 2
grupėms, kuriose paslaugas gavo 18 regos negalią turinčių asmenų, kurie įgijo orientavimosi uždarose
ir atvirose vietovėse, pažįstamose ir nepažįstamose erdvėse įgūdžius, mokėsi skaityti iškilius vietovės
planus, vaikščioti su baltąja lazdele, ėjimo su reginčiuoju palydovu technikos, judėjimo saugumo bei
eiti esant ypatingoms oro sąlygoms.
8.
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įgyvendino 12 tarptautinių ir nacionalinių projektų, iš jų 5iuose projektuose Įstaiga dalyvavo kaip vadovaujantis partneris ir 7-iuose dalyvavo partnerio teisėmis.

II.VYKDOMOS VEIKLOS TĘSTINUMAS, JOS EFEKTYVUMO IR
TIKSLINĖS PLĖTROS UŽTIKRINIMAS
Įstaiga, įgyvendindama strateginį tikslą - „Užtikrinti įstaigoje teikiamų reabilitacijos ir
profesinio mokymo paslaugų tęstinumą bei tikslinę jų plėtrą”, efektyviai teikė kompleksinės
reabilitacijos – medicininės, profesinės reabilitacijos, profesinio mokymo paslaugas neįgaliesiems
bei kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar turintiems sveikatos sutrikimų asmenims, vykdė tikslinę
šių paslaugų plėtrą, kurdama naujas ir tobulindama esamas programas. Plėtojant teikiamų paslaugų
spektrą buvo teikiamos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims ir
žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo
paslaugos. Ataskaitiniais metais įsigaliojus naujiems teisės aktų reikalavimams neformalaus profesinio
mokymo programoms buvo atnaujintos ir naujai patvirtintos 20 neformaliojo profesinio mokymų
programų, atitinkančios šiuolaikinės darbo rinkos poreikius.
Įstaiga toliau sėkmingai įgyvendino Profesinės reabilitacijos metodinio centro bei
EQUASS vietinio licencijų centro veiklas, aktyviai vykdė projektinę veiklą, tokiu būdu užtikrinant
neįgaliųjų užimtumo didinimą ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimą bei plėtrą įstaigos ir šalies
mastu.

II.1. Kompleksinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugų teikimas
Kompleksinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugos teikiamos vykdant Lietuvos
Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos
2013 – 2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministro,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius
Įstaigos veiklą.
2017 m. Įstaigoje buvo teikiamos šios paslaugos:
• Medicininės reabilitacijos;
• Profesinės reabilitacijos;
• Profesinio mokymo paslaugos;
• Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims;
• Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo
bei atkūrimo paslaugos.
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II.1.1 Profesinė reabilitacija
Viso į PR programą 2017 m. Lietuvoje nusiųsti 792 asmenys iš kurių 163 nukreipti į Įstaigą,
kas sudaro 20 proc. visų nusiųstų asmenų.
2017 m. PR programoje dalyvavo 268 neįgalieji, iš jų 164 asmenys dalyvavo PR programoje
Vilniaus skyriuje ir 104 - Kauno skyriuje. 2017 m. į PR programą atvyko 163 neįgalieji, iš kurių
101 asmuo atvyko į Vilniaus skyrių ir 62 - į Kauno skyrių. Programa nutraukta 33 asmenims (20
asmenų Vilniaus skyriuje, 13 asmenų Kauno skyriuje).
Ataskaitiniu laikotarpiu PR programą sėkmingai baigė ir įgijo naują kvalifikaciją 159
asmenys, iš kurių 97 baigė Vilniaus skyriuje, 62 Kauno skyriuje. Populiariausiomis programomis
išliko apskaitininko ir apskaitininko buhalterio, kompiuterio techniko, kompiuterinio raštingumo
pagrindų (žr. 1 lentelė).
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1

Internetinio puslapio
kūrimas

Verslo organizatoriaus

3

Apsaugos darbuotojo
padėjėjas

8

Kompiuterio technikas

11

Kompiuterio pagrindai

0

Stalius

6

Medžio dirbiniai

2

Siuvimas

2

Juvelyrika

6

Apskaita

VRC

Internetinio puslapio
administratorius

Biuro administratoriaus

Kompiuterinis raštingumas
akliesiems

Odos dirbinių gamintojas

Registratūros darbuotojas

1 lentelė. Neįgaliųjų, dalyvavusių PR programoje pasiskirstymas pagal mokymo programas 2017 m.

2017 m.

Per ataskaitinį laikotarpį iš 159 asmenų, baigusių PR programą, per 6 mėnesius po programos
baigimo įsidarbino 102 neįgalieji, arba 64 proc. PR programą baigusių dalyvių. Iš 97 asmenų, baigusių
PR Vilniaus skyriuje, įsidarbino 69 neįgalieji, kas sudarė 71 proc., o Kauno skyriuje iš 62 asmenų,
baigusių Įstaigoje PR programą, per 6 mėnesius po programos baigimo įsidarbino 33 neįgalieji, arba
53 proc. visų PR programą baigusių dalyvių (žr. 1 pav.)
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1 pav. PR įsidarbinimo rodikliai Kauno ir Vilniaus sk. 2015 – 2017 m.

Vilniaus skyriuje iš 69 įsidarbinusiųjų 22 asmenys įsidarbino pagal darbo sutartį (32 proc.), 47
asmenys pradėjo dirbti pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą (68 proc.). Iš visų
įsidarbinusių 59 įsidarbino per 28 dienas po PR baigimo, 9 asmenys per 3 mėn. ir 1 per 6 mėn. po PR
baigimo Kauno skyriuje iš 33 įsidarbinusiųjų 8 įsidarbino pagal darbo sutartį (25 proc.), 25 pradėjo
dirbti pagal individualios veiklos pažymą (75 proc.). Iš jų 22 asmenys įsidarbino per 28 dienas po PR
programos baigimo, 7 asmenys per 3 mėn., 4 asmenys per 6 mėn (žr. 2 pav.).
Neįsidarbinusiems asmenims bus tęsiamos teikti pagalbos įsidarbinant paslaugos. Dažniausiai
neįgaliųjų neįsidarbinimą pasitaikančios priežastys yra darbdavių, veikiančių atviroje darbo rinkoje,
neigiamos nuostatos ir baimės neįgaliųjų atžvilgių, taip pat neįgaliųjų motyvacija ir sveiaktos
pablogėjimas.

2 pav. Neįgaliųjų, baigusių PR programą įsidarbinimo rodikliai 2015 – 2017 m.
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Tarp įdarbintų po PR programos neįgaliųjų, didžiausią skaičių sudarė asmenys, baigę,
kompiuterio pagrindų vartotojo (23 asm.), internetinio puslapio kūrėjo (13 asm.), dailiųjų dirbinių iš
odos gamintojo (12 asm.), kompiuterio techniko (11 asm.), juvelyrikos (8 asm.) PR programas bei visų
kitų programų po kelis asmenis (žr. 3 pav.).

3 pav. Įsidarbinusiųjų PR dalyvių skaičiaus pasiskirstymas pagal įgytas kompetencijas.

Siekiant padėti įsidarbinusiems asmenims išsilaikyti darbo rinkoje buvo teikiamos palaikymo
darbo vietoje paslaugos. Šios paslaugos buvo teikiamos 21 įsidarbinusių asmenų Vilniuje ir 5 Kauno
skyriuje, kurie sėkmingai išsilaikė darbo rinkoje 6 mėn. ir toliau dirba. Kitiems iki šiol dirbantiems
asmenims palaikymo darbo vietoje paslaugų teikimas tęsiamas. Baigusiems PR programą 2017 m.,
tačiau neįsidarbinusiems, bus ir toliau teikiamos pagalbos įsidarbinant paslaugos, o įsidarbinusiems
asmenims pagal poreikį bus teikiamos palaikymo darbo vietoje paslaugos.
Neįgaliuosius, baigusius PR programą, sėkmingai įdarbino šios įmonės (žr. 2 lentelė):
2 Lentelė. Įmonės, įdarbinusios PR dalyvius.

UAB “Verslo” UAB
“Optodecor”

VŠĮ
“Zinijos UAB “Liregus”
draugija”

UAB “Atriumas”

UAB “Mano
sauga”
UAB
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UAB
“Ekonovus”

UAB “Lemeras”

UAB “Denega”

UAB “Naukara”

VRM medicinos
centras
UAB
“Baltic
Personell Strategy
Proekts2017”
UAB “Jutarė”

UAB “Bilfora”

UAB
“Teleperforance LT”
BĮ “Šviesa”

Zarasų neįgaliųjų
draugija
UAB “Refra”

UAB
“Argentalis”
UAB
“Senamiesčio
spaustuvė”

UAB
“Dussmann
Service”
UAB
“Araneum”

UAB “Kontadoras”

UAB “Depo DIY
LT“
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Likusi įsidarbinusių PR dalyvių dalis pradėjo individualią veiklą pagal verslo liudijimus ar
individualios veiklos pažymas. Daugiausia asmenų, baigusių PR programą, įsidarbino privačiame
sektoriuje.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sudarytos 29 praktikos sutartys, kas sudaro 30 proc. lyginant su
bendru PR dalyvių skaičiumi, baigusių einamais metais PR. Galimybę atlikti praktiką realioje darbo
vietoje suteikia PR dalyviams pasitikėjimą savimi. Praktikos metu PR dalyviai sėkmingai gali
išbandyti savo naujai įgytas žinias ir sėkmingai jas taikyti.

II.1.2 Profesinis mokymas
Ataskaitiniais metais VRC siūlė profesinio mokymo (toliau – PM) paslaugas bedarbiams bei
kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar turintiems sveikatos sutrikimų asmenims, vykdė tikslinę šių
paslaugų plėtrą, kurdama naujas ir tobulindama esamas mokymo programas. Viso VRC siūlo PM
pagal 20 neformalaus PM programų.
PM 2017 m. sudalyvavo 30 dalyvių, iš kurių 24 Vilniaus skyriuje, 6 Kauno skyriuje. 2016 m.
PM sudalyvavo tik vienas dalyvis.
Populiariausiomis PM programomis buvo juvelyrikos ir masažo pagrindų mokymo programos.
PM dalyvių pasiskirstymas pagal programas susidarė taip (žr. 3 lentelė):

2

1

1
1

2

1

4

2

1

4

Viso:

Masažo pagrindų

1

2017 m.
1
2
1 2

Frond-end
programavimas
Apskaita

1

Buhalterinės apskaitos ir
kompiuterizuotos
buhalterinės apskaitos
sistema

2

Reklamos maketuotojas

1

Verslo organizatoriaus

Internetinio puslapio
administratorius

12
3
15

Kompiuterio technikas

VRC
KRC
Viso:

Medžio dirbiniai

Juvelyrika

3 lentelė. Asmenų, dalyvavusių PM pasiskirstymas pagal mokymo programas 2017 m.

24
6
30

II.1.3 Medicininė reabilitacija
Pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos 2012 m. išduotą licenciją Nr. 2415, 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, judėjimoatramos aparato pažeidimais.
Dėl kompensuojamų medicininės reabilitacijos (toliau – MR) 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.
8
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Pacientams pageidaujant, pasibaigus kompensuojamų medicininės reabilitacijos paslaugų
teikimo trukmei pratęsti MR 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 MR paslaugas
pacientai sumoka, vadovaujantis Įstaigos direktoriaus 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. V939 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.
MR pacientų skaičius Įstaigoje kasmet didėjo - 2013 m. MR paslaugos buvo suteiktos 588
pacientams, 2017 m. - 729 pacientams. Nuo 2013 m. iki 2017 m. šis rodiklis išaugo apie 23% (žr. 4
pav.).

4 pav. Medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus dinamika 2013 – 2017 m.

Ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant nuo 2013 m. Įstaigos pacientų, kuriems buvo teikiamos
reabilitacijos II paslaugos, skaičius išaugo daugiau nei 21% - nuo 494 pacientų 2013 m. iki 597
pacientų 2017 m. Pacientų, kuriems buvo teikiamos palaikomosios reabilitacijos paslaugos, skaičius
2017 m. sumažejo iki 47 pacientų - 2013 m. šios paslaugos suteiktos – 67 pacientams, o 2017 m. - 47
pacientams, tačiau tris kartus padidėjo pacientų, kuriems buvo teikiamos ambulatorinės
reabilitacijos II paslaugos – 2013 m. – 27 pacientai, 2017 m.- 85 pacientai (žr. 5 pav.).
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5 pav. Medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus pasiskirstymas 2013 – 2017 m. pagal reabilitacijos rūšis.

MR pacientų lovadienių/apsilankymų skaičius 2017 m. lyginant su 2016 m. padidejo apie
11% ir sudarė 13657 lovadienių/apsilankymų. Lyginant su 2013 m. MR pacientų
lovadienių/apsilankymų padidėjo beveik 20% - nuo 11383 lovadienių/apsilankymų 2013 m. iki 13657
lovadienių/apsilankymų 2017 m. (žr. 6 pav.).

6 pav. Medicininės reabilitacijos lovadienių/lankadienių skaičius 2013 – 2017 m.
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II.1.4 Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo bei atkūrimo projektas
Siekiant neįgaliųjų asmenų savarankiškumo bei suteikiant galimybę aktyviai dalyvauti
visuomeniniame gyvenime, Įstaiga sėkmingai tęsė 2011 m. įsteigtą Neįgaliųjų vairavimo mokyklos
veiklą ir vykdė Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamą 2017 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo
įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektą, kuris jau 2 metus buvo vykdomas Įstaigos Kauno
skyriuje, esančiame A. Juozapavičiaus g. 34, Kaune. Projektas vyko nuo 2017 m. spalio 24 d. iki
2017 m. gruodžio 29 d.
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.
Judėjimo sutrikimus turintiems asmenims buvo teikiamos pirminio mokymo vairuoti B
kategorijos pritaikytą transporto priemonę paslaugos. Teoriniam neįgaliųjų vairuotojų mokymui buvo
skirta – 40 val., praktiniam – 30 val.
Pirminio mokymo metu vyko funkcinio pajėgumo įgūdžių, reikalingų saugiai vairuoti
automobilį, lavinimas, siekiant kuo didesnio neįgalių asmenų savarankiškumo bei mobilumo.
Mobilumo ir savarankiškumo gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo paslaugas gavo 25
judėjimo sutrikimų turintys asmenys, iš kurių 2 asmenys, pablogėjus sveikatos būklei, dalyvauti
projekte nebegalėjo, 1 buvo pašalintas dėl šiurkščių Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo. Asmens
funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, įvertinimo paslaugas sudarė:
−
funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, nustatant indikacijas ir
kontraindikacijas, vertinimas (toliau – FPV);
−
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;
−
specifinių vairavimui reikalingų įgūdžių vertinimas su kompiuterizuota asmens funkcinio
pajėgumo vertinimo bei lavinimo įranga „BTE Primus“;
−
praktinių vairavimo įgūdžių pritaikytame automobilyje vertinimas;
−
kognityvinių gebėjimų (reakcijos greitis, atmintis, dėmesys), psichoemocinės būklės
(stabilumo lygis, emocijų kontrolės lygis, emocinės sferos ypatumai), asmenybės ypatumų
vertinimas.
Remiantis įvertinimo rezultatais, buvo parengti individualūs vairavimo įgūdžių lavinimo
planai, sudarytos funkcinio pajėgumo lavinimo kineziterapinėmis, ergoterapinėmis, psichologinio
poveikio priemonėmis, praktinių įgūdžių lavinimo pritaikytame automobilyje dienotvarkės. Vairavimo
įgūdžiai buvo lavinami individualiai bei grupinių užsiėmimų metu kineziterapinėmis, ergoterapinėmis
priemonėmis bei praktiniais užsiėmimais pritaikytame automobilyje. Projekto metu dalyviai turėjo
galimybę gauti konsultacijas dėl transporto priemonių pritaikymo galimybių ir transporto priemonės
įsigijimo kompensavimo mechanizmo.
Apie sėkmingą mokyklos veiklą liudija 2017 m. pasiekti rezultatai – vairavimo praktikos
egzaminus VĮ „Regitra“ iš pirmo karto sėkmingai išlaikė 10 iš 22 šią mokyklą baigusių neįgaliųjų,
kas sudaro 45,45 proc. nuo visų baigusių mokymus. Pasiekti rezultatai viršija Strateginiame plane
numatytą pasiekti 40 proc. rodiklį. Per metus baigusių mokymus ir įgijusių teisę vairuoti B kategorijos
motorinę transporto priemonę buvo suplanuota – 19 asmenų, o šiuo metu išlaikiusių egzaminus VĮ
Regitra – 14 asmenų, kas sudaro 63,64 proc. nuo visų baigusiųjų mokymus.
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II.1.5 Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims
2017 m. spalio – lapkričio mėn. Įstaiga teikė Kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas
akliesiems (toliau – kompleksinės SRPA). Šios paslaugos iki šiol nebuvo teikiamos – tai nauja
paslauga, kuri buvo teikiama Įstaigos Kauno skyriuje.
Kompleksinės SRPA buvo teikiamos grupėmis nuo 2017 m. spalio 16 d. iki lapkričio 20 d.
Suorganizuotos 2 kompleksinių SRPA teikimo grupės, kuriose paslaugos suteiktos 18 regos negalią
turinčių asmenų, kurie įgijo orientavimosi uždarose ir atvirose vietovėse, pažįstamose ir
nepažįstamose erdvėse įgūdžius, mokėsi skaityti iškilius vietovės planus, vaikščioti su baltąja lazdele,
ėjimo su reginčiuoju palydovu technikos, judėjimo saugumo bei eiti esant ypatingoms oro sąlygoms.
Taip pat įgijo savitarnos, buitinius ir socialinės komunikacijos įgūdžius, reikiamų žinių darbui su
kompiuteriu su akliems asmenims pritaikyta balso sintezės programa, įgijo Brailio rašto skaitymo žinių
bei išmoko naudotis mobiliosiomis technologijomis. Asmenys, dalyvavę SRPA teikime, susipažino su
Lietuvos profesinės reabilitacijos sistema, ją reglamentuojančiais teisės aktais, galimybėmis akliesiems
asmenims dalyvauti PR programoje, profesijomis ir amatais, tinkamais regos negalią turintiems
asmenims. Visi asmenys, dalyvavę SRPA, gavo reikiamą medicinos psichologo pagalbą ir turėjo
galimybę atsižvelgiant į kiekvieno regos negalią turinčio asmens individualius poreikius pasinaudoti
kineziterapeuto paslaugomis.
Teikiant kompleksines SRPA siekta atkurti, ugdyti, įtvirtinti aklojo asmens orientacijos erdvėje
ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius
asmens savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Su regos negalią
turinčiais asmenimis visą kompleksinių SRPA teikimo laikotarpį dirbo kvalifikuotų specialistų
komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas),
kompiuterinio raštingumo specialistas, kineziterapetas, profesijos mokytojai ir kt.), pagal kurios
sudarytą individualų planą asmenims buvo teikiamos kompleksinės SRPA.
Akliesiems asmenims buvo teikiamos šios kompleksinės SRPA:
−
orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymas – 749 val.;
−
kasdienių įgūdžių ugdymas – 778 val.;
−
komunikacinių įgūdžių ugdymas – 455 val.;
−
medicinos psichologo pagalba – 324 val.;
−
profesinis konsultavimas ir orientavimas – 55 val.
Iš viso suteikta 2361 val. kompleksinių SRPA paslaugų.
Teikiant orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugas
dalyviai mokėsi orientuotis uždarose ir atvirose vietovėse, pažįstamose ir nepažįstamose erdvėse,
skaityti iškilius vietovės planus, vaikščioti su baltąja lazdele, ėjimo su reginčiuoju palydovu technikos,
judėjimo saugumo, eiti esant ypatingoms oro sąlygoms, naudotis viešuoju transportu. Asmenys, gavę
SRPA, susidarė Kauno miesto vaizdinius: autobusų stoties, prekybos centrų “Rimi”, “Šilas”
„Akropolis“, Ąžuolyno parko, Panemunės šilo, Kauno botanikos sodo, IX-ojo forto.
Kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo metu dalyviai mokėsi, kaip pasirūpinti asmens
higiena, pagrindinių namų ruošos darbų (pvz., pasigaminti ir patiekti maistą, tvarkytis namuose ir kt.),
kaip elgtis viešosiose vietose. SRPA dalyviai kartu su socialine darbuotoja eidavo į banką,
parduotuves, gydymo ir kitas viešąsias įstaigas. Siekiant ugdyti asmenų socialinės komunikacijos
įgūdžius, pietūs ir vakarienė buvo organizuojami kavinėje „Apynėlis“ (A. Juozapavičiaus g. 20,
Kaunas), o pusryčius mokėsi gaminti patys, kad įgytų ar įtvirtintų reikiamų buitinių įgūdžių.
Specialistai organizavo diskusijas, grupinius užsiėmimus, kurių metu regos negalią turintys asmenys
susipažino su aklųjų teises reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno
skyriaus veikla, Jonavos rajono aklųjų filialo liaudiškos muzikos kapela “Jonavėlė”. Asmenys, gavę
SRPA paslaugas, turėjo galimybę susitikti ir pabendrauti su regos negalią turinčia masažuotoja, kuri
dirba Panemunės slaugos ligoninėje. Ji pasidalino savo gerąja prisitaikymo savarankiškai gyventi ir
dirbti turint regos negalią patirtimi.
Didinant regos negalią turinčių asmenų savarankiškumą ir siekiant jų aktyvaus dalyvavimo
visuomeniniame gyvenime labai svarbu ugdyti jų komunikacinius įgūdžius. Dalyviai SRPA teikimo
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metu, mokėsi dirbti kompiuteriu su akliems asmenims pritaikyta balso sintezės programa, Brailio rašto
ir naudotis mobiliosiomis technologijomis. Užsiėmimų metu susipažino vaistų pakuočių žymėjimu,
reljefiniais piešiniais, žemėlapiais, sužinojo apie naujausias technologijas spausdinant leidinius
silpnaregiams ir akliesiems bei leidyklomis, leidžiančiomis grožinę literatūrą akliesiems, mokėsi
pasirašyti reginčiųjų raštu, naudotis bankomatais, mobiliaisiais telefonais.
Regos negalią turintys asmenys, dalyvaudami SRPA, turėjo galimybę gauti psichologo
pagalbą, dalyvauti individualiuose ir grupiniuose psichologo užsiėmimuose, kurių metu lavino
bendravimo, emocijų reiškimo įgūdžius, mokėsi konstruktyvių konfliktų sprendimo būdų, konsultavosi
dėl emocinės savijautos, tarpasmeninių santykių problemų, krizinių situacijų ar įvykių sprendimo
galimybių.

II.2. Projektinė veikla
2017 m. Įstaiga siekė vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų plėtros, efektyvumo bei kokybės
gerinimo, įgyvendindama Lietuvos Respublikos biudžeto, Europos Sąjungos remiamus projektus. Per
ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įgyvendino 13 tarptautinių ir nacionalinių projektų, iš jų 6-iuose
projektuose Įstaiga dalyvavo kaip vadovaujantis partneris ir 7-iuose dalyvavo partnerio teisėmis.
Įgyvendinta projektinė veikla ženkliai prisidėjo prie įstaigos paslaugų ir darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo, kokybės kultūros ugdymo, platesnės apimties klientų teisių įgyvendinimo, tarptautiškumo,
tyrimų bei inovacijų plėtojimo, visuomenės apie neįgaliųjų integraciją švietimo bei informavimo,
naujų veiklų įgyvendinimo.
2017 m. baigti įgyvendinti 2 tarptautiniai projektai:
1. „CHIC&CRAFT: Recycled & re-used clothing design
through peer learning and social media“, finansuojamas ERASMUS+
programos. Projekto tikslas – parengti ir išbandyti e-mokymo programą,
skirtą sutrikusios psichikos ar sutrikusį intelektą turintiems žmonėms
apie stilingų ir originalių rankų darbo drabužių bei aksesuarų kūrimą,
panaudojant nereikalingas medžiagas ar perdirbant jau panaudotus
daiktus. 2017 m. buvo išversta metodiką, kurios pagrindu ne tik kuriami
gaminiai, panaudojant antrines žaliavas, bet ir rengiami mokymo
padėjėjai, kurie mokymosi proceso metu yra kaip mentoriai, padedantys silpnesniems grupės
dalyviams. Remiantis parengtų gaminių aprašymu ir mentorių rengimo metodika, 2016-2017 m. 6
mėn. vyko pilotinis išbandymas, kurio metu grupė PR dalyvių Kauno skyriuje kartu su siuvimo
profesijos mokytoja ir psichologe kūrė gaminius iš antrinių žaliavų. Projekto rezultatas: sukurta
sutrikusios psichikos/sutrikusio intelekto žmonėms skirta nuotolinio mokymosi programa, kurios
tikslas – sukurti rankų darbo drabužius ir aksesuarus, panaudojant nereikalingas medžiagas ar
perdirbant panaudotus daiktus. Projekto rezultatai buvo pristatyti renginyje, kuriame dalyvavo virš 40
asmenų iš skirtingų įstaigų susidomėjusių sukurta metodika. Renginio metu buvo ne tik pristatyta pati
metodika, parodyta kaip su ja reikia dirbti, bet ir novatoriškai pristatyi ir „parduoti“ pilotinio bandymo
metu sukurti drabužiai ir aksesuarai. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su partneriais iš Ispanijos,
Slovėnijos, Vokietijos, Graikijos. Daugiau informacijos: http://chicandcraft.intras.es/.
2. „SPORT+4
ALL“
(liet.
Sportas+visiems),
finansuojamas Europos Komisijos. Projekto tikslas – skatinti
aktyvumą ir sporto veiklas neįgaliųjų tarpe. Projekto metu parengtos
rekomendacijos, aprašai ir kt. įrankiai, skirti įvertinti gebėjimus
dalyvauti sporto užsiėmimuose, didinti įvairių sporto veiklų
prieinamumą ir patrauklumą) kuriuo siekiama sukurti platesnį,
įvairesnį ir aukštos kokybės sporto veiklų pasirinkimą asmenims,
turintiems negalią, visoje Europoje.
Erasmus+ programos
finansuojamą projektą įgyvendino 7 reabilitacijos ir sporto paslaugas teikiančios įstaigos iš Vokietijos,
Italijos, Portugalijos, Lietuvos, Šiaurės Airijos, Estijos, Ispanijos. Projekto metu partneriai perėmė
gerąją praktiką, vykdydami lyginamąją inovatyvių, neįgaliesiems pritaikytų sporto veiklų analizę
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projekto partnerių šalyse, projekto vykdymo laikotarpiui buvo numatyti 6 interaktyvūs kvalifikacijos
tobulinimo seminarai projekto partnerių susitikimų metu, o projekto rezultatai skleidžiami gerosios
praktikos metodinėje medžiagoje, kuri išversta ir į lietuvių kalbą, su jais susipažinti galima Įstaigos
internetinėje svetainėje http://www.reabilitacija.lt/sport-visiems-aktyvus-ir-isitrauke/. 2017 m. projektą
įgyvendinanti komanda dalyvavo 2 tarptautiniuose susitikimuose, taip pat 2 kartus per savaitę buvo
tęsiamos vaikščiojimo grupės, skirtos didinti žmonių, turinčių negalią įsitraukimą į sportines veiklas.
Projekto metu buvo parengtas ir išleistas lankstinukas „Neįgaliesiems draugiški sporto klubai ir
erdvės“ ir platintas Įstaigoje bei išsiųstas el. paštu partneriams. 2017 m. vasarą buvo suorganizuotas
šviečiamasis projekto veiklų ir bendradarbiavimo renginys, kurio metu kartu su Vilniaus miesto
žmonių su fizine negalia sporto klubu „Feniksas“ ir Vilniaus miesto neįgaliųjų sporto ir dienos
užimtumo klubu „Draugystė“ organizavome šių įstaigų veiklų pristatymą ir sporto veiklas Įstaigos
klientams: stalo tenisas, krepšinis, lauko šachmatai, mokėmės taisyklingai naudotis vaikščiojimo
lazdomis. Daugiau informacijos: http://www.sportplus4all.eu/.
2017 m. buvo įgyvendinami šie projektai:
3. Kartu su partneriais iš Estijos, Suomijos
ir Farerų salų (autonominė Danijos teritorija) 2017 m.
įgyvendintas tarptautinis išankstinių vizitų projektas
„Empowerment by employment” (liet. „Įgalinimas
įdarbinant”) , finansuojamą Nordplus Adult programos lėšomis. Projektu buvo siekiama pasidalinti
patirtimi tarp partnerių ir tęsti partnerystę užsimezgusią 2015 m. - 2016 m. įgyvendinto projekto
„Įgalinimas įdarbinant“ metu ir tęsti sėkmingą bendradarbiavimą rašant naujus projektus.
Įstaigos specialistai vyko į susitikimą Farerų salose, kur kartu su partneriai kūrė ir rašė naują projektą
„SKILLS“ (liet. „Įgūdžiai), kurio paraiška bus pateikiama 2018 m. vasario mėn. Būsimo projekto
tikslas – sukurti į klientą orientuotą individualų PM kelią. Tai reiškia, kad PM turi būti vykdomas taip,
kad atitiktų asmens individualius ir profesinio gyvenimo poreikius. Taip pat siekiama įgalinti asmenį ir
skatinti jį aktyviai dalyvauti mokymosi procese. Planuojama, kad projekto tikslinė grupė – studentai ir
suaugusieji, turintys negalią.
4. 2017 m. ir toliau buvo įgyvendinamas tarptautinis
Erasmus+ programos KA2 finansuojamas projektas “Profesinio
mokymo mokymosi bendruomenės” (angl. „The VET Learning
Community“). Projekto tikslas – tobulinti paslaugų teikimo kokybę ir
kultūrą tarp bendrojo lavinimo ir specialiųjų PM paslaugų teikėjų,
atliekant sisteminę lyginamąją analizę bei mokymąsi. Prisidėti prie inkliuzinio ugdymo, sukuriant
tvarias partnerystes tarp bendrojo lavinimo ir specialiųjų PM paslaugų teikėjų. Įvertinant tarpkultūrinį
kontekstą ir rizikas bei atlikus galimybių analizę, projekto metu bus siekiama nustatyti sąlygas,
reikalingas klientų inkliuziniam ugdymui (kai sudaromos sąlygos visiems vienodai tenkinti
individualius poreikius ir atsiskleisti ugdymo procese). 2017 m. 3 Įstaigos specialistai dalyvavo
partnerių susitikimuose Lietuvoje ir Portugalijoje. Projektas įgyvendinamas su partneriais iš Estijos,
Slovėnijos, Portugalijos, Olandijos, Belgijos ir Lietuvos. Daugiau informacijos:
https://www.tvlc.eu/lt/
5. 2017 m. spalio-gruodžio mėn. buvo įgyvendintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi Išorinio (angl. front-end) programavimo
programą, kurią finansavo Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija valstybės biudžeto lėšomis. Programą
administravo ir prižiūrėjo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras. Projekto tikslas – suteikti programavimo žinių ir įgūdžių
skirtų internetinių svetainių kūrimui, administravimui ir
programavimui. Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
finansavimo tikslas – plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas prie
visuomenės ir darbo rinkos poreikių. Suaugusiųjų švietimo programų siekis – suteikti teisines
garantijas asmeniui įgyvendinti įgimtą teisę visą gyvenimą ugdyti savo asmenybę, laiduoti jam
galimybę įgyti žinių ir gebėjimų, gerinti profesinius įgūdžius, sudaryti sąlygas tenkinti įvairius
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pažinimo poreikius, didinti asmenų, ugdomų pagal programas, skaičių. Išorinio programavimo kursas
buvo skirtas pradedantiesiems, turintiems ir neturintiems patirties su IT.
6. „Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas bei
atkūrimas“ programa. 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 (plačiau – II.1.4).
7. Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims (plačiau – II.1.5).
8. „Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos projektas“. 2017 m. buvo sėkmingai
įgyvendintos visos Metodinio centro veiklos, kurių tikslas – užtikrinti ir tobulinti PR paslaugų teikimo
skirtingas negalias turintiems asmenims kokybę Lietuvoje (plačiau – III.3).
2017 m. pradėti įgyvendinti nauji projektai:
9. Nuo 2017 m. liepos mėn. Įstaiga pradėjo įgyvendinti
Švietimo mainų ir paramos fondo finansuojamą projektą „Neįgaliųjų
įgalinimą ir dalyvavimą užtikrinantis profesinės reabilitacijos ir
mokymų paslaugų modelis“ („POWER“, liet. GALIA). „POWER“
projektu siekiama, kad PR specialistai, dirbantys su asmenimis
turinčiais negalią, nuolat tobulintų savo kvalifikaciją. Projekto
tikslas – sudaryti galimybes nuosekliai tobulinti socialinės
integracijos ir PR specialistų kvalifikaciją neįgaliųjų PR, asmenų įgalinimo, individualių paslaugų
teikimo, gyvenimo kokybės gerinimo srityse perimant gerąją patirtį ir pritaikant ją Lietuvoje. Projekto
veiklos: PR specialistų vizitai į Norvegijos Aktør AS organizaciją ir Portugalijos Fundação afid
Diferença neįgaliųjų šeimų integracijos asociaciją. Projekte dalyvaus 12 specialistų tiesiogiai
teikiančių paslaugas asmenims, turintiems negalią bei atsakingi už PM programų rengimą, mokymo
koordinavimą, PR metodinio centro veiklų įgyvendinimą ir profesijų mokytojai. 2017 m. įvyko
parengiamieji vizitų darbai, patys vizitai vyks 2018 m. pirmąjį pusmetį.
10. Nuo 2017 m. lapkričio mėn. įstaiga pradėjo
įgyvendinti ERASMUS+ programos projektą ,,Improving the
Employability of people
with Hearing Impairments –
proHear”;
11. Nuo 2017 m. lapkričio mėn. įstaiga pradėjo įgyvendinti ERASMUS+ programos
projektą „Be Right: Training Program in Human Rights for Professionals working in social and health
sectors“;
12. Nuo 2017 m. lapkričio mėn. įstaiga pradėjo įgyvendinti ERASMUS+ programos
projektą „JobCircuit innovative holistic guidance model for integration of people with disabilities on
the European Labour Market“;
13. 2017 m. kovas Projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS
kokybės sistemą“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis (plačiau III.4).
Siekiant toliau tobulinti ir plėtoti Įstaigos paslaugas, 2017 m. buvo parengtos ir pateiktos
vertinimui 18 paraiškų:
1. ERASMUS+ programos KA1 projekto „Neįgaliųjų įgalinimas ir dalyvavimą užtikrinantis
profesinės reabilitacijos ir mokymų paslaugų modelis - POWER“ paraiška;
2. Nordplus Adult programos projektas „NPAD-2017/10038 – EBE II – Empowerment by
Emplyment II – working life experiences for students and staff exchange.
3. Kultūros rėmimo fondui “Negalia ne kliūtis pažinti Lietuvą“ paraiška;
4. ERASMUS+ programos projekto “Improving the Employability of people with Hearing
Impairments – proHear” paraiška;
5. ERASMUS+ programos projekto "Be Right: Training Program in Human Rights for
Professionals working in social and health sectors" paraiška;
6. ERASMUS+ programos projekto JobCircuit innovative holistic guidance model for
integration of people with disabilities on the European Labour Market“ paraiška;
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracija – Dienos socialinės globos paslaugų proto
15

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 2017 m. veiklos ataskaita

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

negalią turintiems asmenims pirkimas, 2017-04-11 (nelaimėjom);
Profesinės reabilitacijos paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, užimtumo fondo
ir/ar Europos socialinio fondo lėšų, pirkimas, Lietuvos darbo birža prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos;
Neįgaliųjų reikalų departamentas - Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų
akliesiems teikimo, finansuojamo valstybės biudžeto lėšomis, pirkimas;
Kauno m. savivaldybė - Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo
suaugusiems asmenims, sergantiems psichine liga, įstaigoje (dienos centre) pirkimas;
Kauno m. savivaldybė - Dienos socialinės globos (institucijoje) vaikams ir suaugusiems
asmenims su negalia ir su sunkia negalia paslaugų pirkimas (nelaimėjom);
Neįgaliųjų reikalų departamentas - Profesinės reabilitacijos metodinių centrų paslaugų
pirkimas;
Neįgaliųjų reikalų departamentas – 2017-2018 m. Žmonių, turinčių fizinę negalią,
mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektas;
Švietimo ministerijos suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo
konkurse paraiška „Išorinio (front-end) programavimo neformaliojo mokymo programa“;
Europos Sąjungos struktūriniam fondui paraiška „54+“ kartu su Europos savanorių
tarnybos asociacija "SALTES";
Dalyvavimui ERASMUS+ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos kontaktiniame
seminare „ERASMUS+ FOR EQUITY AND INCLUSION“ Italijoje;
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui paraiška „Kineziterapeutų kvalifikacijos
tobulinimas“;
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui paraiška „Kineziterapinio tako įrengimas“.

2017 m. 13 paraiškų buvo skirtas finansavimas bei pasirašytos sutartys dėl projektų
įgyvendinimo:
1. 2017 m. kovas Projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS
kokybės sistemą“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis;
2. 2017 m. birželis ERASMUS+ programos KA1 projektas „Neįgaliųjų įgalinimas ir
dalyvavimą užtikrinantis profesinės reabilitacijos ir mokymų paslaugų modelis POWER“;
3. 2017 m. liepa Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
patvirtintas finansavimas Profesinės reabilitacijos paslaugoms, finansuojamoms iš
valstybės biudžeto, užimtumo fondo ir/ar Europos socialinio fondo lėšų;
4. 2017 m. liepa Kauno m. savivaldybės - Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų
teikimo suaugusiems asmenims, sergantiems psichine liga, įstaigoje (dienos centre);
5. 2017 m. rugpjūtis Neįgaliųjų reikalų departamento patvirtintas finansavimas
Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimui, finansuojamas
valstybės biudžeto lėšomis;
6. 2017 m. rugsėjis Neįgaliųjų reikalų departamentas patvirtintas finansavimas 2017-2018
m. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymui;
7. 2017 m. rugsėjis Neįgaliųjų reikalų departamento patvirtintas finansavimas Profesinės
reabilitacijos metodinių centrų veikloms;
8. 2017 m. spalis Švietimo ministerijos suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų
finansavimo projektas „Išorinio (front-end) programavimo neformaliojo mokymo
programa“;
9. 2017 m. spalis-lapkritis Nordplus Adult programos projektas „NPAD-2017/10038 – EBE
II – Empowerment by Emplyment II – working life experiences for students and staff
exchange.
10. 2017 m. lapkritis ERASMUS+ programos projektas “Improving the Employability of
people with Hearing Impairments – proHear”;
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11. 2017 m. lapkritis ERASMUS+ programos projektas "Be Right: Training Program in
Human Rights for Professionals working in social and health sectors";
12. 2017 m. lapkritis Erasmus+ programos projektas “JobCircuit innovative holistic guidance
model for integration of people with disabilities on the European Labour Market
(JobCircuit)” (vadovaujantis partneris - Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal,
Lda);
13. 2017 m. gruodis Projektas tarptautinių savanorių priėmimui centre ‘Volunteering
journey’, finansuojamas ERASMUS+ lėšomis (vadovaujantis partneris – Europos
savanorystės paslaugų asociacija SALTES).
III.

Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas ir tobulinimas

Nuolat teikiant kokybiškas paslaugas, atitinkančias vartuotojų ir teisės aktų reikalavimus bei
didinant vartotojų pasitenkinimą ir siekdama įgyvendinti Įstaigos misiją ir strateginį tikslą „Užtikrinti
aukštą įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę ir nuolatinį jų tobulinimą“, 2017 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. Nuolat vyko Įstaigos klientų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybe vertinimas bei
kartą metuose visų suinteresuotų šalių grįžtamojo ryšio vertinimas, taip pat Įstaigos teikiamų paslaugų
kokybės kontrolę vykdant vidaus auditus, neatitikčių prevenciją, koregavimo ir tobulinimo veiksmus,
inovacijų diegimą, įstaigos valdymo tobulinimą į šiuos procesus įtraukiant įstaigos klientus bei kitas
suinteresuotas šalis, klientų, baigusių programas, gyvenimo kokybės vertinimą, pagrindinių Įstaigos
veiklos 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 9001:2001 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 ISO KVS persertifikavimo auditai, kurių metu buvo įvertinta 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 Įstaigoje 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 individualius reabilitacijos planus, atsižvelgdama į klientų poreikius, vertina
grįžtamąjį ryšį iš visų suinteresuotų šalių, o gautą informaciją panaudoja paslaugų kokybės gerinimui.
2017 m. birželio mėn. 15 d. Įstaigoje vyko priežiūros auditas, kurio metu UAB „Bureau
Veritas Lit" auditorius vertino Įstaigoje vykdomų veiklų atitiktį ISO 9001:2008 standarto
reikalavimams. Audito metu nustatyta, kad įstaigoje vadybos sistema ir jos dokumentacija atitinka
nurodyto standarto reikalavimus. Įstaiga demonstruoja adekvatų vadybos sistemos gerinimą ir
tobulinimą. Vidaus auditas atliekamas rezultatyviai, nustatomos vadybos sistemos taisytinos vietos,
numatomi ir įgyvendinami tinkami veiksmai. Neatitikčių nenustatyta. Pateiktos rekomendacijos
gerinimui. Kokybės vadybos sistemos atitikties sertifikatas pratęstas.
Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, neatitikčių prevenciją ir reikiamus
koregavimo bei tobulinimo veiksmus, 2017 m. gegužės ir gruodžio mėnesiais buvo vykdomi planiniai
vidaus auditai. Auditų metu buvo vertinamas teikiamų paslaugų kokybės atitikimas kokybės vadybos
sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą ir kokybės sistemos EQUASS Excellence
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reikalavimams. Vidaus medicininio audito metu, kurį atlieka įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta
medicinos darbuotojų grupė, vertinama medicininių paslaugų atitikimas Sveikatos apsaugos
ministerijos teisės aktų bei Higienos ir Medicinos normų reikalavimams. Neatitikčių nenustatyta.
Pateiktos rekomendacijos paslaugų kokybės gerinimui.
Įstaigoje vykdoma kokybės politika žinoma ir suprantama visiems įstaigos darbuotojams.
Kokybės vadybos sistema užtikrina kokybiškas paslaugas, klientų aptarnavimą, paremtą profesine
darbuotojų kvalifikacija bei etika taip pat tinkama medicinos įranga ir kitomis priemonėmis. KVS
principų įgyvendinimas remiasi klientų pateiktų poreikių analize.
Vienas pagrindinių kokybės politikos tikslų – užtikrinti ir palaikyti aukštą klientų pasitikėjimą
Įstaigoje, todėl nuolat atliekamos klientų anoniminės apklausos. Atlikus klientų apklausos duomenų
analizę, pastebėta, kad klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis išlieka toks pats. Bendras
klientų suteiktų paslaugų pasitenkinimo rodiklis 2017 m.-96,0%, kaip ir 2016 m.- 96,0% (žr. 7 pav.).

7 pav. Bendro Įstaigos klientų pasitenkinimo paslaugomis rodikliai (proc.) 2013 - 2017 m.

2017 m. buvo atlikta ir suinteresuotų šalių (steigėjo, finansuotųjų, socialinių partnerių,
tiekėjų) apklausa, kurios tikslas išsiaiškinti suinteresuotų šalių nuomonę apie įstaigos teikiamas
paslaugas ir programas, siekiant užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę.
Apklausos metu išsiųstos 78 apklausos anketos. Gauta 29 užpildytos anketos, iš kurių 8 pateikė
finansuotojai (TDB, LK), 20 socialiniai partneriai ir steigėjas, vienas respondentas liko anonimiškas.
2017 m. bendras suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodiklis siekė 93 proc. (žr. 8 pav.).
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8 pav. Bendri suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodikliai (proc.) 2013 - 2017 m.

2017 m. 24 iš 29 apklausoje dalyvavusių respondentų paminėjo, kad jiems yra svarbu, jog
Įstaigos paslaugos atitinka ISO 9001:2008 standarto ir EQUASS Excellence kokybės ženklo
reikalavimams. Respondentai pateikė pastebėjimus ir pasiūlymus paslaugų kokybei gerinti.
Du kartus per metus buvo analizuojami 2017 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.
2017 m. buvo taikoma klientų individualių tarpinių ir galutinių paslaugų teikimo rezultatų
vertinimo sistema. Taikant šią sistemą, matuojami individualūs tarpiniai ir galutiniai klientų pasiektų
tikslų įgyvendinimo rezultatai – 2017 m. vidutinis klientų individualių tikslų pasiekimo rodiklis
siekė - 91,0 % ir viršijo Strateginiame plane numatytam pasiekti rodiklį – 83,0 %.
Siekiant užtikrinti nuolatinį ir tikslingą teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, atliktas klientų,
baigusių programas, gyvenimo kokybės vertinimas. 2017 m. apklaustų klientų, kuriems pagerėjo
gyvenimo kokybė bent vienoje srityje, dalis lyginant su visais apklaustais siekė - 75,0 %, kaip ir buvo
numatyta Įstaigos Strateginiame plane.
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III.2 Kompleksinės reabilitacijos paslaugų kokybės tobulinimas šalies mastu
Vieno svarbiausių Įstaigos strateginio tikslo - „Tobulinti teikiamų kompleksinės
reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų kokybę šalies mastu“ įgyvendinimas yra išskirtinė Įstaigos
veikla, kurią vykdome jau nuo savo veiklos pradžios, kurdama ir tobulindama šalies metodinę PR
paslaugų teikimo bazę, vykdydama PR 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. Šis tikslas buvo įgyvendinamas vykdant Profesinės reabilitacijos
metodinio centro veiklas, EQUASS kokybės užtikrinimo sistemos mokymus ir sklaidą Lietuvoje
socialiniame sektoriuje paslaugas teikiančioms įstaigoms, aktyviai dalyvavo teisinės bazės,
reglamentuojančios PR paslaugų teikimą, tobulinimo procese. Kaip ir kasmet, 2017 m. buvo
sudarytos puikios galimybės aukštųjų mokyklų, kolegijų ir kitų mokymo įstaigų studentams atlikti
praktiką Įstaigoje.

III.3 Profesinės reabilitacijos metodinio centro veikla
VšĮ Valakupių reabilitacijos centrui laimėjus konkursą Neįgaliųjų reikalų departamento
(Toliau - NRD) direktoriaus 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl Profesinės reabilitacijos
metodinių centrų sąrašo patvirtinimo” Įstaigai 5 metams iki 2019 metų suteiktas profesinės
reabilitacijos metodinio centro (Toliau – MC) statusas.
Metodinio centro tikslas – tobulinti PR paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą šalyje ir
gerinti šių paslaugų kokybę.
Metodinio centro veiklos uždaviniai:
−
kurti ir tobulinti bendrą šalies mastu PR paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinę bazę;
−
tobulinti specialistų, teikiančių PR paslaugas neįgaliesiems, kvalifikaciją;
−
skleisti PR paslaugų teikimo neįgaliesiems gerąją patirtį.
MC veiklos buvo pradėtos įgyvendinti 2017 m. rugsėjo pabaigoje, patvirtinus 2017 m. veiklų
planą bei pasirašius sutartį su NRD.
2017 m. buvo įgyvendintos šios metodinio centro veiklos:
−
Atlikta Patvirtintų paslaugų teikimo metodikų ir reikalavimų specialistams taikymo PR
paslaugas neįgaliesiems teikiančiose įstaigose analizė, kurioje pateiktos išvados ir
rekomendacijos dėl efektyvaus PR paslaugų teikimo remiantis patvirtinta metodika ir
reikalavimais specialistams;
−
Atliktas PR paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų licencijavimo/akreditavimo sistemos
sukūrimo poreikio tikslingumo vertinimas;
−
Specialistų, teikiančių PR paslaugas konsultavimas. MC specialistai nuolat teikė konsultacijas
PR klausimais, metodinės pagalbos teikimas vyko žodžiu, el. paštu specialistams, teikiantiems
PR paslaugas, ir kitiems darbuotojams, dirbantiems neįgaliųjų PR srityje;
−
Atlikta PR paslaugas teikiančius specialistų apklausa dėl konkrečių mokymų temų ir/ar
mokymų poreikio;
−
Gerosios patirties sklaida suorganizuojant apskrito stalo diskusiją siekiant aktyvinti asmenų,
baigusių PR programą įsidarbinimo galimybių didinimą bei aptarti pagrindinius neįgalaus
jaunimo, baigusio PR programas, įdarbinimo galimybių klausimus. Apskrito stalo diskusijoje
dalyvavo 34 asmenys: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, Seimo ir
Vyriausybės atstovai, Lietuvos darbo biržos ir Vilniaus teritorinės darbo biržos atstovai,
NRD, nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO), socialinių įmonių, darbdavių
konfederacijos atstovas, žiniasklaidos atstovai, PR klientai ir kitos suinteresuotos šalys;
Apie įvykusią diskusiją buvo kalbama televizijoje, radijuje ir išleistas straipnis nacionalinėje
spaudoje.
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−
−

−

Buvo tęsiamas 2016 m. sukurtos interneto svetainės www.meskuriame.lt administravimas ir
viešinimas. Informacija apie svetainę buvo pateikta visoms savivaldybėms ir jose esančioms
neįgaliųjų organizacijoms;
Interneto svetainės vertinimas analizė. Parengus klausimyną, kurio tikslas nustatyti
susidomėjimą patalpintomis svetainėje prekėmis ir paslaugomis bei lankytojų susidomėjimo
rodiklius buvo apklaustos visos įstaigos, kurių gaminiai ir paslaugos yra patalpinti
internetinėje svetainėje. Išanalizavus gautus duomenis buvo pateikta apibendrnta informacija:
interneto svetainės lankomumo analizė, unikalių apsilankymų svetainėje skaičius, asmenų,
kurie kreipėsi dėl prekės ar paslaugos įsigijimo skaičius, įsigytų prekių ir paslaugų skaičius;
Interneto svetainės plėtros alternatyvų ir kaštų analizė. Buvo parengti 3 preliminarūs
pasiūlymai dėl svetainės plėtros ir pristatyti PR įstaigoms. Įstaigos pateikė nuomonę kuris iš
variantų būtų tinkamiausias ir priimtiniausias ir prieita bendros išvados, kad galėtų būti
ketvirtas variantas, kuris apimtų svetainės plėtros alternatyvą, į kurią įeitų ne tik įstaigų
viešinimas, bet ir pačių neįgalių asmenų tiesioginės informacijos ir gaminamų gaminių
viešinimas. NRD pateiktos visos 4 alternatyvos, kurios yra aprašytos, nurodant jų privalumus
ir trūkumus.

III.4 EQUASS vietinio licencijų centro veikla Lietuvoje
Vykdydama EQUASS Vietinio licencijų centro (toliau - VLC) funkcijas, 2017 m. kovo
mėn. 2 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.
08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės
sistemą“, finansavimo sutartį. Projekto veiklos apima 5 etapus: EQUASS konsultantų ir auditorių
paruošimą, projekte dalyvaujančių organizacijų vadovų, socialinių įstaigų darbuotojų ir EQUASS
koordinatorių mokymus, socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimą, poveikio Lietuvos socialinių
paslaugų sektoriui įvertinimą, socialinių paslaugų kokybės sistemos populiarinimą. Projekto metu
EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, o mažiausiai 80 proc. jų
– sėkmingai sertifikuoti EQUASS Assurance kokybės ženklu.
Gegužės mėn. 29-30 d. įvyko dviejų dienų projekto atidarymo konferencija, kurioje dalyvavo
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NRD, aukštųjų mokyklų, savivaldybių, NVO bei socialines
paslaugas teikiančių įstaigų atstovai. Lietuvos ir užsienio šalių pranešėjai daugiau kaip 200
suinteresuotų šalių atstovus supažindino su EQUASS kokybės sistemos nauda, principais,
reikalavimais, pridėtine verte, diegimo strategija, diegimo procesu, kokybės iliuzijos ir kitais aktualiais
klausimais ruošiantis diegti EQUASS kokybės sistemą Lietuvos įstaigose, teikiančiose socialines
paslaugas.
Per 2017 m. III ketvirtį (liepa-rugpjūtis-rugsėjis) vyko socialinių paslaugų įstaigų atranka
dalyvauti projekte ir paruošiamieji diegimo proceso darbai 20-iai pilotinių įstaigų. Parengta socialinių
paslaugų įstaigų atrankos tvarka su pridedamais priedais (įstaigų paraiška ir kt.), kuri buvo derinama su
visomis suinteresuotomis šalimis. Buvo rengiamas (parengtas) socialinių paslaugų įstaigų atrankos
komisijos darbo reglamentas ir pasiruošimas atrankos procesui bei paskelbtas viešas kvietimas
dalyvauti projekte. Atrinktos 20 pilotiniame diegime dalyvausiančių Įstaigų, su kuriomis pasirašytos
dalyvavimo projekte sutartys. Atrinkus pilotines įstaigas buvo atlikti parengiamieji darbai
konsultavimo paslaugoms teikti, parengtas projekto konsultavimo paslaugų teikimo ir organizavimo
įstaigoms, diegiančioms EQUASS kokybės sistemą, tvarkos aprašas, sukurta ir išversta bei adaptuota
diegimui reikalinga dokumentacija ir konsultantų pareigybės nuostatai bei darbo sutartys.
2017 m. rugsėjo mėn. 11-13 d. d. vyko Įstaigų EQUASS koordinatorių mokymai, kuriuose
dalyvavo 20 atrinktų pilotinių įstaigų atstovų, paskirtų koordinuoti EQUASS diegimą. Mokymus vedė
EQUASS ekspertas iš Olandijos.
2017 m. IV ketvirtį (spalis-lapkritis-gruodis) prasidėjo 20-ies pilotinių įstaigų EQUASS
diegimo veiklos. 2017 m. spalio mėn. buvo organizuoti susitikimai su konsultantais, pristatyta
konsultavimo paslaugų teikimo tvarka ir planas, paskirstytos atranką praėjusios organizacijos.
Konsultantai suplanavo ir pravedė 20-yje įstaigų įvadinius EQUASS mokymus jiems paskirtos įstaigos
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darbuotojams bei teikė konsultacijas atliekant dokumentų, rezultatų ir praktikos atitikimo EQUASS
reikalavimams įvertinimą. Atrinktos pilotines organizacijos atliko įvertinimą (savianalizę) ir siuntė
užpildytus klausimynus, o konsultantai atlikinėjo klausimynų analizę, rengė diegimo rekomendacijas.
Remiantis rekomendacijomis ir padedant konsultantui organizacijos parengs EQUASS diegimo planą.
2017 m. lapkričio - gruodžio mėn. pilotiniame diegime dalyvaujančios įstaigos įgyvendino kokybės
gerinimo darbus vadovaudamiesi diegimo rekomendacijomis ir planu bei padedami konsultantų.
Diegimo veiklos suplanuotos iki 2018 m. gruodžio mėn.
2017 m. spalio 18-19 d.d., įvyko pirmi 16 val. mokymai, kuriuose dalyvavo 20 pilotinių
įstaigų vadovų. Mokymus vedė lektorė iš Estijos pagal suderintą Vadovų mokymo programą.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomas projekto vykdymo įvertinimas, EQUASS diegimo
procesą pradėjus 20 pirmų organizacijų. Suderintus iš anksto klausimynus buvo atlikti konferencijos,
koordinatorių, vadovų mokymų įvertinimas bei analizės. Ekspertas atliko paruošiamuosius darbus
įstaigų savianalizės etapui įvertinti, parengė klausimyną įstaigoms ir struktūruotą interviu
konsultantams.
2017 m. gruodžio 17-21 d. EQUASS VLC koordinatorė vyko į Briuselį ir dalyvavo EQUASS
vietinių licencijų centrų koordinatorių susitikime. Susitikime remiantis VLC sutartimi su Europos
reabilitacijos platforma privalo dalyvauti VLC koordinatoriai iš kiekvienos šalies. Susitikimo metu
aptartos Europos reabilitacijos platformos strategiją dėl EQUASS kokybės sistemos plėtros Europoje.
Nuo 2010 m. iki 2017 m. Įstaigai įgyvendinant VLC veiklas, EQUASS Assurance kokybės
ženklu buvo sertifikuotos keturios įstaigos, vykdančios veiklą profesinio mokymo bei PR srityje.
2017 m. buvo atliktas auditas VšĮ Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre, kuris
buvo sertifikuotas EQUASS Assurance kokybės ženklu.
EQUASS sertifikatą turinčios įstaigos įrodo atitikimą Europos kokybės standartams, yra
labiau konkurencingos, jų paslaugos yra orientuotos į asmens poreikius.
Užtikrinant visuomenės žinomumą Įstaigos atsakingi darbuotojai nuolat vykdė komunikaciją
Įstaigos interneto svetainėje www.reabilitacija.lt ir socialiniame tinkle (Facebook), žiniasklaidoje.
Nuolat buvo talpinama informacija apie vykdomą (projekto - VLC veiklą). vykusius mokymus,
projekto eigą.

IV.KLIENTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS, JŲ DALYVAVIMAS BEI
ĮGALINIMAS
Vienas svarbiausių Įstaigos įdiegtos kokybės sistemos EQUASS Excellence principų yra
klientų teisių užtikrinimas. Siekiant, kad darbuotojai žinotų ir įgyvendintų klientų teises, asmens
duomenų konfidencialumą bei etikos principus, 2017 m. buvo vykdomi darbuotojų mokymai,
susitikimai su klientais, 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.
Įgyvendindama EQUASS Excellence kokybės sistemos dalyvavimo principą, aktyviai
skatino klientų dalyvavimą Įstaigos paslaugų planavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo
procesuose bei visuomeniniame gyvenime. Klientams buvo pristatomi ir aptariami Įstaigos strateginiai
tikslai, pasiekti veiklos rezultatai. Didinant klientų dalyvavimą ir įgyvendinant jų sprendimų priėmimo
teisę, jie buvo aktyviai skatinami dalyvauti savo individualios programos planavimo, įgyvendinimo,
vertinimo bei tobulinimo procesuose.
Įstaigos klientams įgalinti buvo naudojamos šios priemonės:
−
Individualaus planavimo procesas, kuriame klientai buvo skatinami įsitraukti į savo
reabilitacijos ir kitų paslaugų planavimo, tikslų siekimo, pasiekimų įvertinimo procesus;
−
Susirinkimai klientams, skatinant juos dalyvauti įstaigos gyvenime, teikti pasiūlymus
paslaugų tobulinimui, infomuoti apie įstaigos veiklą ir rezultatus;
−
Pasitenkinimo vertinimo klausimynai, siekiant gauti grįžtamąjį ryšį apie paslaugas, jų kokybę
ir tobulinti paslaugas;
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−

Atvejo vadybos metodas, skatinantis klientus aktyviai dalyvauti savo reabilitacijos procese,
užtikrinant individualiai priskirto specialisto teikiamą pagalbą kiekvienam klientui;
−
Skundų valdymo sistema, užtikrinanti kiekvieno kliento teisę skųstis ir gauti skundo
sprendimo rezultatus.
2017 m. buvo pradėta taikyti 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 klientus visapusiškai įsitraukti į reabilitacijos procesą, įstaigos veiklą
bei visuomenės gyvenimą. Ataskaitiniais metais pradėtas taikyti klientų įgalinimo įvertinimo
klausimynas.
Per atsiskaitymo laikotarpį didelis dėmesys buvo skiriamas profesinės ir medicininės
reabilitacijos dalyvių sociokultūrinėms (laisvalaikio) paslaugoms. Sociokultūrinių paslaugų spektras
Įstaigoje yra platus: organizuojami įvairūs renginiai, koncertai, mugės, parodos, ekskursijas ir pan.
Pastebėta, kad sociokultūrinių paslaugų teikimas padeda integruoti neįgaliuosius į visuomenę, padeda
praplėsti jų akiratį. Įstaigoje yra nedidelė biblioteka, kuri nuolat papildoma naujomis knygomis,
žurnalais, laikraščiais. Antrame aukšte yra įrengtas jaukus poilsio kampelis, kur klientai gali
pasinaudoti TV, pailsėti skaitydami knygas, žurnalus ar laikraščius ar tiesiog gerai praleisti laiką
bendraudami.
Užtikrinant klientų dalyvavimą bendruomenės gyvenime buvo organizuojamos darbų
parodos:
−
−
−

Všį „Mažosios Gubojos“ narių darbų nauja paroda;
Trakų neįgaliųjų užimtumo centro klientų sukurtų darbų paroda;
Dienos centro “Šviesa” klientų darbų paroda.

Profesinės reabilitacijos dalyviai turėjo galimybę aktyviai dalyvauti įvairiose
sociokultūrinėse veiklose Įstaigoje ir už Įstaigos ribų:
−
Akcija „Darom“ – Įstaigos aplinkos ir pakrantės sutvarkymas;
−
2 kartus neatlygintinos kraujo donorystės akcijos;
−
TV3 iniciatyva „Išsipildymo akcija“, kurios metu šventėme „Pyragų dieną“ ir aukojome vaikų
gerovei.
−
Respublikinė neįgaliųjų bendruomenės šventė „Tau, Vilniau!“;
−
Vilniaus miesto savivaldybės organizuojama Kalėdinė mugė;
−
Kalėdinė mugė prie Katedros įrengtame Kalediniame miestelyje.
Klientai kartu su Įstaigos specialistais lankėsi šiuose muziejuose:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje parodoje „Šilko kelias. Senoji Kinijos dailė“;
Tarptautinė Baltijos juvelyrikos parodoje "Amber Trip";
Bažnytinio paveldo muziejuje;
Vytauto Kasiulio dailės muziejuje;
„Litvakų meno“ parodoje;
Valdovų rūmuose;
ARTVILNIUS’17 aštuntojoje tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje;
Vilniaus rotušėje: „Lietuvos istorija dobėse“;
Senųjų amatų dirbtuvės;
Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus parodoje „Šiuolaikinė japonų kaligrafija ir tapyba“;
Čiurlionio Žilinsko muziejus;
Galerija „Argentum“. Juvelyrikos paroda „Atgal į širdį“, „Paslapčių jūros sodai“, „Arka“;
Nacionalinėje Dailės galerijoje. Aplankyta paroda "Optika ir stuktūros".
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Klientai turėjo galimybę dalyvauti šiuose psichoedukaciniuose užsiėmimuose:
−
−

„Kaip bendrauti daugiau nei žodžiais?“;
Alkoholio vartojimo prevencija;
Buvo skatinamas klientų pilietiškumas bei didinama neįgaliųjų ir sveikatos sutrikimų turinčių
asmenų galimybė išreikšti savo pilietinę valią. 2017 m. Įstaigos klientams buvo sudaryta galimybė
dalyvauti išankstiniuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, kurie buvo suorganizuoti įstaigoje.

V. PERSONALO DARBO KOKYBĖS GERINIMAS
Siekdami užtikrinti tinkamas darbo sąlygas darbuotojams bei stiprindami Įstaigos vidinę
kultūrą, konstruktyvią bei draugišką darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimo atmosferą, 2017 m.
pagal esamas finansines galimybes įgyvendino priemones, užtikrinančias darbuotojams geras ir
saugias darbo sąlygas.
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 2017 m., įgyvendinant strateginius tikslus „Tobulinti personalo
kvalifikaciją“ ir „Gerinti personalo valdymą“, Įstaigos specialistams buvo užtikrintos galimybės
tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, kitose įstaigose Lietuvoje bei užsienyje ir, atsižvelgiant į
darbuotojų poreikius bei galimybes, gerinamos darbo sąlygos, atnaujinant darbui reikalingas
priemones, paslaugų teikimo įrangą ir kt., ugdant įstaigos vidinę kultūrą.
Nuo 2014 m. Įstaiga įgijo akreditaciją ir Europos Savanorių tarnybos (toliau – EST)
priimančios organizacijos statusą. Siekiant užtikrinti papildomus žmogiškuosius išteklius, 2017 m.
įstaigoje praktiką atliko 61 studentai ir dirbo 5 savanoriai. Įstaigos kineziterapeutai aktyviai
dalyvauja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių, remiantis Erasmus studentų mainų sistema,
kineziterapijos studentų mokyme. 2017 m. kineziterapijos skyriuje praktiką atliko 28 studentai, iš jų 11
užsienio studentų. Įstaigos kineziterapeutai dalinosi patirtimi su Ispanijos, Belgijos ir Maltos
studentais. Užsienio studentų praktikos metu kineziterapeutai turi galimybę ne tik patys pasidalinti
savo darbine patirtimi, pristatyti Lietuvos medicininės bei profesinės reabilitacijos veiklas, bet ir
susipažinti su kitos šalies kineziterapijos paslaugų teikimo specifika, pagilinti anglų kalbos žinias.
Įstaigoje praktiką atliko 34 studentai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų ir kolegijų, rengiančių
socialinio darbo, bendrosios praktikos slaugytojų ir jų padėjėjų, socialinio darbuotojo padėjėjų,
psichologus, kineziterapeutus, ergoterapeutus ir kitus specialistus.
2017 m. birželio ir rugpjūčio mėn. Įstaigoje savanorišką veiklą baigė dvi savanorės iš
Ispanijos ir Turkijos. Savanorystės metu jaunosios specialistės sėkmingai prisidėjo prie Įstaigos veiklų
įgyvendinimo. 2017 m. Įstaiga pakartotinai pateikė paraišką 2 savanorių veiklai 1 m. laikotarpiui, ir
2018 m. kovo mėn. į Įstaigą atvyks savanorė iš Armėnijos.

V.1

Infrastruktūros gerinimas

Per ataskaitinį laikotarpį iš darbuotojų buvo surinktas poreikis dėl darbo sąlygų gerinimo. Gavus
paraiškas apie esamą sąlygų gerinimo poreikį, lėšos buvo suplanuotos ir skirtos: valgyklos remonto
darbams (perdažytos sienos, pakeista grindų danga, pakeisti roletai), atnaujinta dalis fizioterapijos
kabineto baldų, sutaisytas baseino keltuvas, atnaujintos baseino patalpos pagal naujas higienos normas,
įrengta masažuotojų mokymo klasė, pasiūta nauja valgyklos darbuotojų apranga, nupirktos 5 slaugos
lovos ir 5 universalūs neįgaliųjų vežimėliai, mokymo klasės buvo aprūpintos darbo ir kanceliarinėmis
priemonėmis, pagal poreikį buvo remontuojama mokymo įranga.
Rūpindamiesi tinkamu Įstaigos funkcionavimu ir aprūpinimu, ūkio reikalų skyriaus darbuotojai
sudarė sąlygas teikti kokybiškas medicinines, profesinės reabilitacijos, profesinio mokymo ir kitas
paslaugas, atliekant šiuos atnaujinimo, remonto, valymo ir taisymo darbus:
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1.
baseino automatinių biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo kontrolės
darbai;
2.
antrojo aukšto sanitarinių patalpų remonto darbai;
3.
dalies kabinetų lubų keitimo, sienų dažymo, langų žaliuzių keitimo, roletų įrengimo darbai;
4.
dalies šviestuvų keitimo į ekonominius/automatinius darbai;
5.
dalies santechnikos įrenginių remonto/atnaujinimo darbai;
6.
lietvamzdžių priežiūros darbai.

1.
2.

Taip pat buvo nupirkti ir įrengti:
nauji dujų katilai;
2 vnt. lauko suoliukai.

V.2

Specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Siekiant skatinti darbuotojų kūrybinę iniciatyvą, pastangas bei indėlį, gerinant teikiamų
paslaugų kokybę, kuriant bei tobulinant materialinę – techninę, mokslinę – metodinę bazę, stiprinant
centro įvaizdį, darbuotojai buvo skatinami įvairiomis materialinėmis ir nematerialinėmis skatinimo
priemonėmis ir viena iš jų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas. Stiprinant teikiamų paslaugų
efektyvumą ir kokybės užtikrinimą ypatingai svarbi specialistų dirbančiųjų darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo sritis. Darbuotojai kelė savo kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose renginiuose – mokymo
kursuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.
Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas buvo sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos 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.
Vyriausioji kineziterapeutė trečius metus iš eilės dalyvauja Vilniaus kolegijos kineziterapeutų
baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje.
Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo organizuojamas įstaigoje, ir kitose
mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo įstaigose Lietuvoje ir stažuojantis užsienyje:
1.1.
Eil.Nr.

Specialistų kvalifikacijos tobulinimas Įstaigoje:
Mokymų pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

1.

,,Kliento etikos teisių užtikrinimo mokymai”

102

2.

,,Kokybė vadybos reikalavimų užtikrinimo mokymai“

56

3.

„Informacijos saugos ir konfidencialumo mokymai organizacijos duomenų
naudojime ir informacijos skleidime“
„Darbų ir gaisrinės saugos mokymai“

56

4.
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1.2. Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimas kitose Lietuvos mokymo bei kvalifikacijos
tobulinimo įstaigose, dalyvavimas renginiuose:
Eil.Nr.

1.

Mokymų pavadinimas

EST akredituotoms „Europos savanorių tarnybos“ organizacijoms.

25

Darbuotojų
skaičius

1
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2.

„Metinės A klasės išmokų deklaracijos ir metinės B klasės išmokų pažymos
pildymo tvarka ir naujovės“

1

3.

„Kokybės valdymo sistemos atnaujinimas pagal ISO 9001:2015 standarto
reikalavimus“
„Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai“

1

1

6.

Atvejo vadybos metodas dirbant su priklausomais ir žalingai vartojančiais
psichoaktyvias medžiagas asmenimis“
„Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymai“

7.

„Viešųjų pirkimų naujovės“

2

8.

„Darbo teisės reforma nuo 2017-07-01: darbo sutartys, privalomos tvarkos ir
santykių įgyvendinimas“
„Naujas darbo kodeksas“

5

4.
5.

9.

2

1

4

10. „Viešųjų pirkimų vadybos pokyčiai 2017 m.“

3

11. „Nauji reikalaivimai dokumentacijos valdymui, įsigaliojus naujam darbo
kodeksui“
12. „Viešųjų elektroninių pirkimų vykdymas Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis“
13. „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

1

14. „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant Equass kokybės sistemą“

1

15. „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems
asmenims ir paslaugų kokybės užtikrinimas“
16. „Gyvenimas savarankiškai ir / ar su minimalia pagalba“

4

17. „Darbas su negalią turinčiais asmenimis sergančiais epilepsija“

3

18. „Savanoriškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam“

4

2
1

1

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

Darbuotojų
skaičius

„2017 m. neurologijos klausimais ir atsakymai šeimos gydytojams“
„Kaklo ir pečių juostos problemos bei jų sprendimo būdai“
„Aktualūs reabilitacijos klausimai“
„Slaugos kokybė, jos vertinimo kriterijai“
„Konfliktų tipai, rūšys, priežastys, jų profilaktika bei sprendimo būdai
Olandijos gydymo įstaigoje“
„Kokybės vadybos sveikatos sistemoje pagrindai ir vidaus medicininis auditas“
„Šiuolaikinė kritinių būklių medicina“
„Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas“

1
5
1
2
2

„Funkcinės medicinos ir taikomosios kineziterapijos mokslo ir praktikos
naujovės“
10. „Pirmosios pagalbos mokymai“
11. „Smūgio bangos ir aukšto intensyvumo lazerio taikymas medicinoje. Praktinio

1

Eil.Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

26

1
1
3
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1
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naudojimo ypatybės“
12. „Apatinės nugaros dalies klinikiniai aspektai ir skausmo radialoginė diagnostika
reabilitacijoje“
13. „Cukrinio diabeto klinikinio kodavimo aktualijos“

1
1

1.4. Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimas užsienyje:
2017 m. Įstaigos specialistams buvo sudarytos sąlygos tobulinti savo profesinę kvalifikaciją
perimant geriausią kitų šalių praktiką:
Mokymų pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

2

2.

„SPORT+visiems-Aktyvūs ir įsitraukę“ partnerių susitikimas Portugalijoje, Porto
mieste.
„SPORT+visiems-Aktyvūs ir įsitraukę“ baigiamasis rrenginys Italijoje, Veronoje.

3.

„Chick&Craft“ susitikime partnerių susitikimas Graikija, Atėnuose.

2

4.

„SPORT+visiems-Aktyvūs ir įsitraukę“ baigiamasis renginys Italijoje, Veronoje.

1

5.

The VET Learning Community (TVLC) partnerių susitikimas ir mokymai
Portugalijoje, Coimba.
EQUASS konferencija Belgija, Briuselis.

3

7.

„Emprowerment by employment“ (liet. Įgalinimas įdarbinant) parengiamasis
vizitas Danijoje, Farerų salos.

2

8.

EPR narių vadovų susitikimas Vokietijoje, Kelne.

2

9.

ProHear parengiamasis projekto susitikimas Lenkijoje, Lodz

2

Eil.Nr.

1.

6.

2

1

10. BeRight parengiamasis projekto partnerių susitikimas Ispanijoje, Valladolide.

2

11. JobCircuit parengiamasis projekto partnerių susitikimas Portugalijoje, Porto

2
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9 pav. Kvalafikacijos kėlimo veiklų Lietuvoje ir užsienyje skaičiaus pasiskirstymas pagal įstaigos struktūrą.

VI.

VEIKLOS VIEŠINIMAS

Siekiant įgyvendinti Įstaigos strateginius tikslus: „Skleisti gerąją patirtį bei pasiekimus“ bei
„Išlaikyti gerą vardą ir stiprinti teigiamą įstaigos įvaizdį“, 2017 m. aktyviai viešino informaciją
apie Įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas ir skleidė ją įvairiomis priemonėmis.
Informacijos apie Įstaigą viešinimui buvo naudojamos šios priemonės:
1. Įvairūs renginiai Įstaigoje ir išorėje, parodos, neįgaliųjų mugės;
2. Įstaigos internetinė svetainė, socialinių partnerių ir neįgaliųjų organizacijų interneto
svetainės (www.reabilitacija.lt; www.meskuriame.lt; portalas lrytas.lt, www.ndt.lt,
www.socmin.lt)
3. Periodinis naujienų skelbimas Įstaigos Facebook paskyroje;
4. Informacijos viešinimas Įstaigos Youtube paskyroje;
5. Europos reabilitacijos platformos (EPR) interneto puslapyje www.epr.eu;
6. Įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų interneto svetainėse: http://www.sportplus4all.eu,
http://chicandcraft.intras.es, http://www.tvlc.eu/ ir kituose.
7. savaitraštis „Bičiulystė“;
8. tarptautinis Europos reabilitacijos platformos (EPR) naujienlaikraštis;
9. reportažai radijuje ir televizijoje;
10. lankstinukai;
11. konferencijos, seminarai, mokymai Lietuvoje ir užsienyje;
12. bendradarbiavimo veiklos;
13. svečių iš Lietuvos ir užsienio vizitai Įstaigoje ir kt;
2017 m. nuolat buvo atnaujinama interneto svetainė: publikuojamos naujienos, parengta ir
pagal teisės aktų keitimus atnaujinama išsami informacija neįgaliesiems ir darbdaviams.
Straipsniai spaudoje:
−
2017 m. gruodžio mėn. laikraštyje „Vakaro žinios“ straipsnis „Profesinės reabilitacijos
efektyvumas įrodytas: ką galime daryti geriau?“ apie įvykusią apskrito stalo diskusiją, Nr. 234 (5154);
−
2017 m. gruodžio mėn. neįgaliųjų laikraštyje „Bičiulystė“ straipsnis „Neįgaliųjų įdarbinimas
– ar profesinė reabilitacija viską išspręs?“.
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Internete apie mus:
1. 2017-12-07 straipsnis internetinėje svetainėje www.biciulyste.lt „Neįgaliųjų įdarbinimas
– ar profesinė reabilitacija viską išspręs?“;
2. Pranešimas apie apskrito stalo diskusiją su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministru Linu Kukuraičiu BNS tinklapyje: http://sc.bns.lt/view/item/252615 ;
3. Lietuvos rytas interneto svetainės rubrikoje „Aš galiu“ straipsnis „Neįgalieji ne išmaldos
prašytojai, o kompetentingi darbuotojai“ https://asgaliu.lrytas.lt/lygios-galimybes/neigalieji-neismaldos-prasytojai-o-kompetentingi-darbuotojai.htm
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministras-l.-kukuraitis-j5cq.html
5. Neįgaliųjų
reikalų
departamento
prie
https://www.facebook.com/nrdsadm/posts/1131810990287771

SADM

Facebook

tinklapyje:
paskyroje

6. Tinklaraštyje „Regionų naujienos“ www.regionunaujienos.lt/ministras-l-kukuraitisbendras-siekis-turi-buti-uztikrinti-zmoniu-su-negalia-teise-visavertiskai-gyventi-visuomeneje/
7. Tinklapyje lsveikata.lt staripsnis “Aklųjų savarankiškumui ugdyti – nemokamos
socialinės reabilitacijos paslaugos“ http://lsveikata.lt/sveika-visuomene/akluju-savarankiskumuiugdyti-nemokamos-socialines-reabilitacijos-paslaugos-7092
8. Neįgaliųjų
reikalų
departamento
prie
SADM
tinklapyje:
http://www.ndt.lt/organizuojama-diskusija-profesine-reabilitacija-kelias-i-sekminga isidarbinima/
9. Neįgaliųjų
reikalų
departamento
prie
https://www.facebook.com/nrdsadm/posts/1129357257199811

SADM

10. VšĮ
Valakupių
reabilitacijos
centro
https://www.facebook.com/reabilitacija.lt/posts/1553331031412836

Facebook
Facebook

paskyroje
paskyroje:

Radijas:
−
2017-08-10 LRT laidoje „Arčiau manęs” įrašas apie Įstaigos pradedamas teikti Kompleksines
socialinės
reabilitacijos
paslaugos
akliesiems
asmenims
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013676677/arciau-manes-2017-10-08-07-30
−
2017-11-30 LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ įrašas apie apskrito stalo diskusiją „Profesinė
reabilitacija – kelias į sėkmingą įsidarbinimą“ http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680077/rytogarsai-2017-11-30-06-30
Televizija:
−
LRT televizija laidoje sekmadienio Panorama 2017-12-03 nuo 20:30 val. (trukmė: 3:56 min.)
– vaizdo reportažas apie apskrito stalo diskusiją „Profesinė reabilitacija – kelias į sėkmingą
įsidarbinimą“;
−
Pirmasis Baltijos kanalas per laidą „Lietuvos laikas“ 2017-11-30 nuo 20:40 val. (trukmė: 3:41
min.) – vaizdo reportažas apie apskrito stalo diskusiją „Profesinė reabilitacija – kelias į sėkmingą
įsidarbinimą“;
EPR naujienlaikraštis:
−
Straipsnis apie Įstaigos vykdomą EQUASS projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas,
taikant EQUASS kokybės sistemą“
Lankstinukai:
−
Parengti ir platinti atnaujinti profesinės reabilitacijos lankstinukai;
−
Parengti ir platinti medicininės reabilitacijos lankstinukai;
−
Parengti ir platinti atnaujinti „Profesinės reabilitacijos paslaugos“ lankstinukai
−
Parengti ir platinti lankstinukai „Neįgaliesiems draugiški sporto klubai ir erdvės“.
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Video:
−
Prie registratūros fojė: nuolat transliuojamas reklaminis video apie Įstaigos teikiamas
paslaugas ir aktualius renginius.
Vizitai:
2017 m. Įstaiga buvo pristatoma svečiams iš Airijos, Olandijos, Estijos, Slovėnijos,
Portugalijos, Ispanijos, Graikijos, Vokietijos, Latvijos bei Lietuvos. Specialistai pristatė Įstaigą,
dalyvaudami projektų susitikimuose, mokomosiose vizituose bei bendradarbiavimo veiklų aptarimuose
Lietuvoje ir užsienyje.
Bendradarbiavimas:
−
Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas "Feniksas";
−
Vilniaus miesto neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas "Draugystė";
−
Erasmus+ projekto "Grandpa tell me more" dalyviai, kurie bendravo su Įstaigos senyvo
amžiaus klientais;
−
Lietuvos darbdavių konfederacija – gruodžio mėn. Įstaigoje buvo suorganizuotas prezidiumo
susitikimas.

VIII. NARYSTĖ
Nuo 2008 m. Įstaiga yra Europos reabilitacijos platformos
(Toliau - EPR) asocijuotas narys. EPR yra žinomiausias PR paslaugų
teikėjų Europoje forumas, apjungiantis 31 paslaugų neįgaliesiems
teikėją iš 18 Europos šalių. EPR tikslas - yra padėti šios platformos
nariams siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo, perimti gerąją praktiką
ir
tvarų augimą visose paslaugų teikimo neįgaliesiems ar socialinę atskirtį patiriantiems asmenims
srityse.
2017 m. Įstaiga aktyviai dalyvavo įvairiose EPR veiklose: mokymuose
„Bendradarbiavimas su darbdaviais profesinėje reabilitacijoje“, kuriuos organizavo profesinės
reabilitacijos centras Berufsforderungswerk, Kelno mieste, Vokietijoje. Kartu su kitais EPR nariais ir
partneriu Lietuvoje - tęsė įgyvendinti tarptautinį projektą „Profesinio mokymo teikėjų mokymosi
bendruomene (Te VET Learning Community), kurio tikslas yra tobulinti teikiamų paslaugų kokybę,
skatinant bendrojo lavinimo sistemos ir specializuoto profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą.
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.

VII.

VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

Pagrindinės veiklos pajamos gaunamos už mokamas paslaugas iš Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos. Įstaiga finansavimą gauna iš Neįgaliųjų reikalų departamento, Europos socialinio fondo
agentūra, Profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo centras prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir
kiti projektų finansuotojai, įmonių ir privačių asmenų Įstaigai suteiktos paramos lėšos.
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4 Lentelėje pateikiama Įstaigos biudžeto išlaidų sandara 2017 metais:
Įstaigos veiklos pajamos per finansinius metus iš viso - 1 506 042 EUR.
FINANSAVIMO PAJAMOS
iš jų pagal finansavimo šaltinius:
Iš valstybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
PAGRINDINĖS VEIKLOS IR KITOS PAJAMOS
Medicininės reabilitacijos pajamos
Profesinės reabilitacijos pajamos
Profesinio mokymo pajamos
KITOS VEIKLOS PAJAMOS

268 162
44 801
211 000
12 361
1 173 674
566 878
583 372
23 424
64 206

Įstaigos veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius procentais:
•
•
•
•
•

ES struktūrinių fondų, Europos Bendrijos, Europos Komisijos, Mokymosi visą
gyvenimą programos finansuojamų projektų (toliau - ES) pajamos – 14,01 %.
Valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB) pajamos – 3,80 %;
Profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo (toliau – PR) pajamos – 40,29 %;
Medicininės reabilitacijos (toliau – MR) pajamos – 37,64 %;
Kitos veiklos (toliau – KT ) pajamos – 4,26 % (žr. 10 pav.).

10 pav. 2017 m. veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius
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Įstaigos veiklos sąnaudos per finansinius metus iš viso – 1 385 055 Eur., ir šių sąnaudų
pasiskirstymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:
VEIKLOS SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir amortiznacijos, nuvertėjimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Sunaudotų ir parduotų paslaugų savikaina
Kitų paslaugų
Kitos sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

1 376 857
934 487
88 060
76 436
12 898
8 456
16 834
22 055
95 870
64 103
57 658
8 093
105

Įstaiga per 2017 finansinius metus ilgalaikio turto neperleido. Įstaiga įsigijo ilgalaikį turtą funkcines lovas, dujinius katilus, daugiafunkcinius spausdinimo įrenginius, integruotus baldus
fizioterapijos kabinete ir trumpalaikį turtą - neįgaliųjų vėžimėlius, šaldytuvą, patalinės komplektus,
užtiesalus, rankšlosčius, lauko suoliukus, ekonominius šviestuvus, magnetines lentas.
Įstaiga nuolat ieško rėmėjų, kurie galėtų suteikti finansinę ar materialinę paramą, kurią sudaro
parama medžiagomis, reikalingomis neįgaliųjų užimtumui ar mokymo procesui užtikrinti. 2017 m.
Įstaiga gavo tokią paramą:
−
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio;
−
Anoniminė parama – suteikė paramą kompiuteriais, klaviatūromis, projektoriais, pelėmis ir kt.;
−
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – suteikė paramą vaistais;
−
UAB „Almarūnas“ – suteikė paramą maistu;
−
Labdaros Paramos fondas ,,Maisto bankas“ - suteikė paramą maistu;
−
UAB ,,Lentvario Mediena“ – suteikė paramą medienos atraižomis;
Įstaiga Įstaigos valdybos nariams darbo užmokesčio ir kitų išmokų nemokėjo. Įstaigos
vienintelio dalininko – Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM 2017 finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje, kapitalo dydis sudarė – 86 914,97 Eur. Įstaiga nepatyrė išlaidų išmokoms, susijusioms su
Įstaigos dalininkais.
2017 m. gruodžio 31 d. Įstaigos ilgalaikį finansinį turtą sudarė investicijos į asocijuotą
subjektą - UAB „Senevita“. 2016 m. sausio 4 d. UAB Senevita pakeitė teisinę formą ir tapo VšĮ
Senevita, kurios gryname turte VšĮ Valakupių reabilitacijos centro dalininkų kapitalo dalis sudaro 529
359,84 Eur. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro investicijos dalis nominale verte – 10 463,30 Eur.
Vidutinis Įstaigos direktorės priskaitytas darbo užmokestis su priedais ir kitomis išmokomis per
mėnėsį 2017 m. sudarė – 2 906,04 Eur.
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VIII.

2017 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO
RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS

Įstaigos Visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytos (2017 m. balandžio 12 d. Protokolas
Nr. 1) pagrindinės 2017 m. veiklos užduotys buvo įvykdytos, įstaigos veiklos vertinimo rodikliai
pasiekti ir pateikti žemiau esančioje lentelėje:
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Planuoti VRC veiklos vertinimo
Pasiekti rodikliai
Įvykdymo
rodikliai
laipsnis
Teigiamas Įstaigos finansinis veiklos 2017 m. finansinis Įstaigos Įvykdyta
rezultatas.
veiklos rezultatas yra teigiamas ir
sudaro 120 987 Eur.
Racionali darbo užmokesčio dalis Darbo užmokesčio dalis veiklos Įvykdyta
sąnaudų
struktūroje,
užtikrinanti sąnaudų struktūroje neviršijo
strateginių
tikslų
įgyvendinimą, patvirtinto rodiklio – 67,47 proc.
vykdomos veiklos efektyvumą bei
kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 70
proc. visų sąnaudų dalies
Racionali valdymo išlaidų (direktoriaus, Valdymo išlaidų dalis darbo Įvykdyta
skyriaus
vadovų)
dalis
darbo užmokesčio sąnaudų struktūroje
užmokesčio
sąnaudų
struktūroje, neviršijo patvirtinto rodiklio –
užtikrinanti efektyvų įstaigos vykdomos 14,21 proc.
veiklos valdymą, sudaranti ne daugiau
kaip 15 proc. viso darbo užmokesčio
sąnaudų dalies
Pritraukti ne mažiau kaip 2 papildomus 1. Neformaliojo
suaugusiųjų Įvykdyta
finansavimo šaltinius (ES finansuojami švietimo ir tęstinio mokymosi
ir kiti tarptautiniai projektai, parama ir Išorinio
(angl.
front-end)
kiti)
programavimo programa, kurią
finansavo LR Švietimo ir mokslo
ministerija valstybės biudžeto
lėšomis;
2. Neįgaliųjų
reikalų
departamento
finansuojamas
Profesinės
reabilitacijos
metodinio centro veiklų 2017 m.
projektas;
3. Žmonių,
turinčių
fizinę
negalią, mobilumo ir savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymo bei
atkūrimo projektas finansuojamas
iš 2013 – 2019 m. Nacionalinės
žmonių su negalia socialinės
integracijos programos lėšų;
4. Kompleksinės
socialinės
reabilitacijos paslaugos akliesiems
asmenims
finansuojamos
Neįgaliųjų reikalų departamento;
5. Projektas „Socialinių paslaugų
kokybės
gerinimas,
taikant
EQUASS
kokybės
sistemą“
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1.

2.

3.

4.

Per 6 mėnesius po profesinės
reabilitacijos
programos
baigimo
įdarbinta ne mažiau kaip 60 proc.
profesinės
reabilitacijos
programą
baigusių neįgaliųjų
VRC klientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis rodiklis ne mažesnis kaip
90 proc.
VRC suinteresuotų šalių pasitenkinimo
vykdomos veiklos kokybe rodiklis ne
mažesnis kaip 90 proc.
Užtikrintas VRC įdiegtų ISO 9001:2008
standarto ir EQUASS Excellence
kokybės sistemos reikalavimų atitikimas
– atlikta ne mažiau kaip 2 vidaus auditai,
atliktos 2 vadovybinės analizės, nustatyti
kokybės gerinimo tikslai ir uždaviniai,
atliktas išorinis VRC įdiegtos Kokybės
vadybos
sistemos
atitikimo ISO
9001:2008 standarto reikalavimams
priežiūros auditas
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finansuojamas Europos socialinio
fondo lėšomis;
6. ERASMUS+
programos
finansuojamas
projektas
“Improving the Employability of
people with Hearing Impairments
– proHear”.
7. ERASMUS+
programos
finansuojamas projektas „Be
Right: Training Program in
Human Rights for Professionals
working in social and health
sectors“;
8. ERASMUS+
programos
finansuojamas
projektas
„JobCircuit innovative holistic
guidance model for integration of
people with disabilities on the
European Labour Market“.
2017 m. įsidarbinusių neįgaliųjų,
baigusių profesinės reabilitacijos
programą Įstaigoje, rodiklis – 64
proc.
2017
m.
Įstaigos
klientų
pasitenkinimo
teikiamomis
paslaugomis rodiklis – 96 proc.
2017 m. suinteresuotų šalių
pasitenkinimo Įstaigos vykdomos
veiklos kokybe rodiklis – 93 proc.
Siekiant
užtikrinti
Įstaigoje
įdiegtų ISO 9001:2008 standarto
ir EQUASS Excellence kokybės
sistemos reikalavimų atitikimą,
2017 m. atlikti 2 planiniai vidaus
auditai: gegužės ir gruodžio
mėnesiais.
Pateiktos
rekomendacijos
gerinimui
įvykdytos.
Atliktos
2
Vadovybinės
vertinamosios
analizės:
sausio
ir
liepos
mėnesiais. Įvertinta nustatytų
kokybės tikslų rezultatyvumas,
pateiktos
veiklos
kokybės
gerinimo rekomendacijos.
Birželio mėn. 15 d. vyko
priežiūros auditas, kurio metu
UAB „Bureau Veritas Lit"
auditorius vertino Valakupių
reabilitacijos centre vykdomų
veiklų atitiktį ISO 9001:2008
standarto reikalavimams. Audito

Įvykdyta

Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
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5.

metu nustatyta, kad įstaigoje
vadybos
sistema
ir
jos
dokumentacija atitinka nurodyto
standarto reikalavimus. Kokybės
vadybos
sistemos
atitikties
sertifikatas pratęstas.
Kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų 30 darbuotojų 2017 m. patobulino
skaičius – ne mažiau kaip 30 darbuotojų kvalifikaciją.

XII

Įvykdyta

VEIKLOS KONTROLĖ

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 Visuotinio dalininkų susirinkimo posėdžiai ir 3 Įstaigos
Valdybos posėdžiai. Įstaigos Valdybos bei Visuotinio dalininkų susirinkimuose buvo svarstomi ir
(ar) patvirtinti šie Įstaigos dokumentai:
−
2016 m. Įstaigos metinė veiklos ataskaita;
−
2016 m. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys;
−
2017 m. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai;
−
2017 m. Direktoriaus metinės veiklos užduotys 2017 metams.
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklą tikrino šios institucijos:
−
−
−
−
−
−
−
−

Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
Vilniaus teritorinė darbo birža;
Utenos teritorinė darbo birža;
Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius;
UAB „Added Value“.
UAB „Bureau Veritas Lit".
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XIII

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2018 M.

2018 m. Įstaiga, vykdydama savo veiklą, vadovausis Valakupių reabilitacijos centro 20162018 metų Strateginiame plane nustatytais tikslais bei uždaviniais šiomis prioritetinėmis kryptimis
- orientacijos į klientą, žmogiškųjų išteklių valdymo bei efektyvaus veiklos valdymo.
Pagrindiniai 2018 metams keliami tikslai ir uždaviniai yra – užtikrinti Įstaigoje teikiamų
paslaugų ir vykdomos veiklos tęstinumą, tikslinę jų plėtrą bei nuolatinį paslaugų kokybės
gerinimą, siekiant užtikrinti visapusišką ir lygiateisį įstaigos klientų dalyvavimą visuomenės
gyvenime, ilgalaikę jų integraciją į darbo rinką ir geresnę jų gyvenimo kokybę, aktyviai dalyvauti
tobulinant profesinės reabilitacijos bei kitų socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybę
Lietuvoje, didinti neįgaliųjų užimtumo lygį bei užtikrinti jų teisių įgyvendinimą, nuolat tobulinti
personalo profesinę kvalifikaciją bei kompetencijas, racionaliai naudoti turimus išteklius bei
užtikrinti reikalingų finansinių bei materialinių išteklių pritraukimą, išlaikyti bei stiprinti teigiamą
Įstaigos įvaizdį.
Pagrindiniai laukiami rezultatai:
1. Klientų/pacientų skaičiaus padidėjimas per metus – 1-2 proc.;
2. Pritraukta ne mažiau kaip 2 papildomi finansavimo šaltiniai;
3. Užtikrintas Įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės atitikimas ISO 9001 standarto ir EQUASS
Excellence kokybės sistemos reikalavimams;
4. Klientų įsidarbinimo per 6 mėnesius po profesinės reabilitacijos programos baigimo
rezultatas – 60 proc.;
5. Klientų, įsidarbinusių po profesinės reabilitacijos ir išsilaikiusių darbo rinkoje ne mažiau kaip
6 mėn. lygis – 50 proc.;
6. Kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų skaičius per metus – ne mažiau kaip 30 darbuotojų;
7. Pasiektas bendras klientų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybę rodiklis ne mažesnis kaip
90 proc., suinteresuotų šalių – ne mažesnis nei 90 proc.;
8. Racionali darbo užmokesčio dalis sąnaudų struktūroje, užtikrinanti strateginių tikslų
įgyvendinimą, vykdomos veiklos efektyvumą bei kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 70 proc. visų
sąnaudų dalies;
9. Racionali valdymo išlaidų dalis darbo užmokesčio sąnaudų struktūroje, užtikrinanti efektyvų
Įstaigos vykdomos veiklos valdymą, sudaranti ne daugiau kaip 15 proc. viso darbo užmokesčio
sąnaudų dalies.

Medicininės reabilitacijos skyriaus vadovas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
Jurgis Dulinskas

2018 m. kovo mėn. 9 d.
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