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1. VADOVO ŽODIS 
 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (toliau – Įstaiga) veikia socialinės apsaugos ir asmens 

sveikatos priežiūros srityse bei teikia medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos bei 

socialines paslaugas neįgaliesiems ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems ar sveikatos sutrikimų 

turintiems asmenims, siekiant šių asmenų visapusiško ir lygiateisio dalyvavimo visuomenės 

gyvenime, integracijos į darbo rinką bei geresnės jų gyvenimo kokybės. Visos šios paslaugos 

teikiamos vadovaujantis EQUASS kokybės principais: lyderystės, personalo, teisės, etikos, 

partnerystės, dalyvavimo, orientacijos į asmenį, kompleksiškumo bei orientacijos į rezultatus ir 

nuolatinio paslaugų gerinimo. Paslaugų kokybę Įstaigoje užtikrinti padeda suburta profesionali 

specialistų komanda: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, 

psichologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, slaugytojai, įdarbinimo ir sprendimų priėmimo, 

projektų koordinavimo ir kitų sričių specialistai. 

2020 m. buvo iškelti ir įgyvendinami šie strateginiai tikslai: 

 užtikrinti įstaigoje teikiamų profesinės, medicininės reabilitacijos ir socialinių 

paslaugų tęstinumą bei tikslinę jų plėtrą; 

 užtikrinti aukštą įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą; 

 dalyvauti tobulinant socialinio sektoriaus paslaugų kokybę Lietuvoje; 

 užtikrinti paslaugų gavėjų teisių įgyvendinimą ir visapusišką jų dalyvavimą bei 

įgalinimą; 

 didinti neįgaliųjų užimtumo lygį. 

2020 m. kovo 1 d Įstaigos bendruomenės rate minėjome 20-ąsias įkūrimo metines. Buvo 

pagerbti ilgamečiai darbuotojai, apžvelgti nuveikti darbai ir tolimesnė įstaigos vizija. 

Didžiausias iššūkis, su kuriuo teko susidurti 2020-aisiais, tai COVID-19 pandemijos 

valdymas. Siekiant sustabdyti viruso plitimą, peržiūrėjome darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir 

sveikatos reikalavimus, prisitaikėme ir pakeitėme savo darbo metodus – pusei darbuotojų tai reiškė 

darbą iš namų, o kiti darbuotojai ir toliau atliko savo darbą, net ir itin sudėtingomis sąlygomis. 

 Džiaugiuosi, kad per 2020 metus sugebėjome išlaikyti aukštą teikiamų paslaugų kokybę. 

Tą įrodo Įstaigos paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – 95 proc. Galime 

didžiuotis ir sėkmingai įgyvendinamais projektais. Per 2020 m. Įstaiga įgyvendino 10 tarptautinių ir 

nacionalinių projektų. 2 iš jų – strateginiai projektai, skirti jaunimo, turinčio negalią, integracijos 

skatinimui „Neįgalaus jaunimo įdarbinimas atviroje darbo rinkoje“ bei socialinių paslaugų kokybės 

gerinimui Lietuvoje „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. 

Šie projektai ženkliai prisidėjo siekiant gerovės valstybės tikslų. Siekdami plėsti paslaugų spektrą, 

aktyviai dalyvavome naujuose projektuose ir viešuosiuose pirkimuose, 2020 m. buvo pritraukti 7 

nauji finansavimo šaltiniai. 

Esu dėkinga kiekvienam Įstaigos darbuotojui už profesionaliai atliekamus darbus, jog su 

meile ir atsidavimu vykdote savo pareigas. Ir toliau tikėkite savo pasirinktos profesijos 

reikalingumu, nes Jūsų visų atliekamas darbas prisideda prie visos visuomenės sveikatos stiprinimo. 

Būkite stiprūs savo profesionalumu, žmogiškumu ir išmintimi. Ateinančiais 2021 metais tęsis 

COVID-19 pandemijos valdymo iššūkiai ir lauks nauji iššūkiai, kuriuos ryžtingai visi drauge 

įveiksime ir dirbsime neįgaliųjų Lietuvoje labui. 

 

 

 

Direktorė Tatjana Ulbinienė 
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2. VYKDOMOS VEIKLOS TĘSTINUMAS, JOS EFEKTYVUMO IR 

TIKSLINĖS PLĖTROS UŽTIKRINIMAS 
 

Įstaiga 2020 m. vykdė veiklą, vadovaudamasi šiais strateginiais tikslais: 

1. užtikrinti Įstaigoje teikiamų profesinės, medicininės reabilitacijos ir profesinio 

mokymo bei socialinių paslaugų tęstinumą bei tikslinę jų plėtrą; 

2. užtikrinti aukštą Įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą; 

3. dalyvauti tobulinant socialinio sektoriaus paslaugų kokybę Lietuvoje; 

4. užtikrinti paslaugų gavėjų 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. 

Įstaigoje veikla grindžiama tokiomis vertybėmis kaip pagarba asmens teisėms ir 

prigimtiniam orumui; tikėjimas kiekvieno paslaugų gavėjo gebėjimais ir lygiomis galimybėmis; 

sąžiningas ir atsakingas pareigų atlikimas bei nuolatinis tobulėjimas profesijos srityje; paslaugų 

gavėjų, darbuotojų ir partnerių bendradarbiavimas grįstas pasitikėjimu ir tolerancija; saugios, 

įgalinančios fizinės ir emocinės aplinkos paslaugų gavėjams kūrimas bei puoselėjimas. 

Įgyvendinant strateginį tikslą – „užtikrinti Įstaigoje teikiamų profesinės, medicininės 

reabilitacijos ir profesinio mokymo bei socialinių paslaugų tęstinumą bei tikslinę jų plėtrą” 
buvo teikiamos kompleksinės reabilitacijos – medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos 

paslaugos neįgaliesiems bei kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar sveikatos sutrikimų 

turintiems asmenims bei vykdoma tikslinė šių paslaugų plėtra, kuriant naujas ir tobulindama esamas 

programas, dalyvaujant įvairiose projektinėse veiklose. Plėtojant teikiamų paslaugų spektrą buvo 

teikiamos žmonių, turinčių fizinę negalią, vairavimo mokymas, kompleksinės aklųjų socialinės 

reabilitacijos paslaugos, dienos socialinės globos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 

paslaugos, socialinės priežiūros (pagalbos namuose) paslaugos Kauno miesto gyventojams. 

 

2.1. Profesinė reabilitacija 
 

Profesinės reabilitacijos (toliau – PR) programoje 2020 m. iš viso dalyvavo 10 negalią 

turinčių asmenų. Jie visi PR programoje pradėjo dalyvauti 2019 m. Vilniaus skyriuje. Ataskaitiniu 

laikotarpiu šie dalyviai sėkmingai baigė PR programą ir įgijo naują kompetenciją. 2020 m. 

profesinės reabilitacijos programos dalyviai rinkosi profesinio mokymo programas, susijusias su 

informacinėmis technologijomis (tinklo administratoriaus, internetinio puslapio administravimo), 

juvelyrinių dirbinių gamintojo ir dailiųjų medžio dirbinių gamintojo programą. 

Per ataskaitinį laikotarpį iš 10 asmenų, baigusių PR programą, po programos baigimo 

įsidarbino  9 neįgalieji (90 proc. PR programą baigusių dalyvių). Iš kurių 7 asmenys įsidarbino 

atviroje darbo rinkoje (78 proc. nuo įsidarbinusių), 2 asmenys pradėjo individualią veiklą (22 proc.). 

Nuo 2016 m. negalią turinčių asmenų, baigusių PR programą, įsidarbinimo rodikliai kasmet augi ir 

viršija 60 proc. (žr. 1 pav.). 
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1 pav. Neįgaliųjų, baigusių PR programą, įsidarbinimo rodikliai  2015 – 2020 m. 

 

Siekiant padėti įsidarbinusiems asmenims išsilaikyti darbo rinkoje buvo teikiamos 

palaikymo darbo vietoje paslaugos. Per 2020 m. palaikymo darbo vietoje paslaugos buvo 

suteiktos 6 įsidarbinusiems asmenims.  

 

Profesinės reabilitacijos skyrius 2020 m. vykdė plėtrą ir pradėjo teikti tris naujas paslaugas 

asmenims, turintiems proto ir/ar psichikos negalią: pagalbos priimant sprendimus, įdarbinimo su 

pagalba bei socialines dirbtuves. Paslaugos finansuojamos pagal Įstaigos pasirašytą partnerystės 

sutartį su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

įgyvendinant struktūrinės paramos projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų 

plėtra“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas negalią turintiems suaugusiems asmenims su proto ir/ar 

psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias, jų poreikius 

atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. Kiekvienos paslaugos teikimo galutinis 

tikslas – kiek įmanoma didesnis asmens su negalia savarankiškumas. Šios naujos paslaugos 

pradėtos teikti nuo 2020 m. balandžio 30 d., ir planuojamos teikti iki 2023 m. balandžio 30 d. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo suformuota darbuotojų komanda, pradėtos teikti paslaugos ir 

parengtos metodinės paslaugų teikimo priemonės ir dokumentacija, periodiškai vyko mokymai ir 

komandiniai aptarimai, skirti aptarti naujų paslaugų organizavimo ir teikimo klausimams. 

2020 m. balandžio – gegužės mėn. buvo įkurtos medžio dirbinių ir surinkimo dirbtuvės bei 

siuvimo dirbtuvėlės Vilniuje bei siuvimo ir rankdarbių dirbtuvės Kauno skyriuje. Buvo suburta 

darbuotojų komanda, kurią sudaro užimtumo specialistai, socialiniai darbuotojai, individualios 

priežiūros specialistai. Teikiant socialinių dirbtuvių paslaugą sudaromos galimybės neįgaliesiems 

su specialistų pagalba įgyti darbinius įgūdžius, atliekant realias darbo užduotis, ir didinti jų 

galimybes įsidarbinti atviroje darbo rinkoje. Paslaugos suteiktos 16 paslaugų gavėjų Kaune ir 21 

paslaugų gavėjui Vilniuje. Socialinėse dirbtuvėse pagaminta ir parduota produkcija – daugkartiniai 

maišeliai (biriems produktams), pirkinių maišeliai su užsakovo logotipu, mob. telefono 

stoveliai/laikikliai, kalėdiniai vainikai, suoleliai bei kiti gaminiai pagal pirkėjų užsakymus. Nuolatos 

vykdoma užsakymų paieška, siekiant aktyviai įtraukti į gamybos/paslaugų teikimo veiklą paslaugų 

gavėjus bei ugdyti jų darbinius įgūdžius. 

Įdarbinimo su pagalba paslauga siekiama padėti psichikos/proto negalią turinčiam 

asmeniui, norinčiam rasti darbą laisvoje darbo rinkoje, atitinkantį jo gebėjimus bei rinkos 

galimybes, ir suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje. Buvo suformuota 5 

darbuotojų komanda, iš jų – 3 įdarbinimo su pagalba specialistai pradėjo dirbti Vilniuje ir 2 – 

Kaune. Įdarbinimo su pagalba paslaugos suteiktos 25 paslaugų gavėjams, turintiems psichikos/proto 

negalią, iš kurių 15 paslaugų gavėjų Vilniuje, 10 – Kaune (iš kurių 10 gyvena socialinės globos 

įstaigoje) ir 14 asmenų, turintiems kitą negalią, kuriems buvo nustatytas įdarbinimo su pagalba 

paslaugų teikimo poreikis. Suteikus paslaugas, vienas paslaugų gavėjas įsidarbino, vienas – pradėjo 

praktiką įmonėje, vienam paslaugų gavėjui buvo teikiama lydimoji pagalba įsidarbinus.  
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Pagalbos priimant sprendimus paslaugų tikslas – stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti 

savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose 

gyvenimo srityse, pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą. 

Darbuotojų komandą sudaro 4 pagalbos priimant sprendimus specialistai Vilniuje ir 1 – Kaune. 

Viena iš komandos specialisčių pradėjo specializuotis darbui su autizmo spektro sutrikimų 

turinčiais asmenimis Vilniuje. Pagalbos priimant sprendimus paslaugos buvo teikiamos 35 paslaugų 

gavėjams, turintiems proto/psichikos negalią, iš kurių 27 paslaugų gavėjai Vilniuje, 8 – Kaune. 

Padėta spręsti įvairius teisinius, finansinius ir kasdieninius klausimus dėl dienos planavimo, 

apsilankymų pas gydytojus ir kitus specialistus, darbo paieškos, rūpinimosi asmens higiena, namų 

tvarkos, maisto, savo biudžeto planavimo. Paslaugų gavėjai skatinami dalyvauti bendruomeninėje 

veikloje, šventėse, lankyti muziejus, eiti į pažintines ekskursijas. 

Siekiant pritraukti naujų paslaugų gavėjų, šios paslaugos buvo plačiai pristatomos 

įvairioms įstaigoms, kuriose gyvena ar lankosi psichikos sutrikimų ar proto negalią turintys 

asmenys, žiniasklaidai, darbdaviams ir plačiajai visuomenei. Straipsniai ir reportažai buvo 

paviešinti LRT televizijoje, socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėse. 

Pandemijos metu nei vienos paslaugos teikimas nebuvo sustabdytas. Paslaugos buvo 

teikiamos nuotoliniu būdu, konsultuojant telefonu, naudojantis kitomis interaktyvios komunikacijos 

priemonėmis. Socialinių dirbtuvių paslaugų gavėjams buvo užtikrintas darbo užduočių pristatymas į 

namus/gyvenamąją vietą.  

  

 

2.2. Medicininė reabilitacija 
 

2020 m. Įstaiga vykdė asmens sveikatos priežiūros veiklą pagal Valstybinės akreditavimo 

sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. išduotą licenciją 

Nr. 2415 ir teikė šias paslaugas:  

 antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos II: nervų sistemos ligų ir judamojo-

atramos aparato pažeidimų; 

 antrinės stacionarinės palaikomosios reabilitacijos II: nervų sistemos ligų ir 

judamojo–atramos aparato pažeidimų; 

 suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II: nervų sistemos ligų ir su judamojo-

atramos aparato pažeidimais. 

Dėl kompensuojamų medicininės reabilitacijos (toliau – MR) paslaugų teikimo Įstaiga yra 

sudariusi sutartis su visomis Lietuvos teritorinėmis ligonių kasomis: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 

Panevėžio ir Šiaulių TLK.  

Per 2020 metus medicininės reabilitacijos paslaugos buvo suteiktos 633 pacientams. Nors 

MR pacientų skaičius nuo 2015 m. kasmet didėjo, tačiau 2020 m. buvo 36 proc. mažesnis nei 2019 

m.. (žr. 2 pav.). Sumažėjusį pacientų kiekį lėmė valstybės lygmeniu priimti sprendimai dėl COVID-

19 pandemijos prevencijos ir valdymo priemonių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimais 2020 m. kovo – birželio 

mėn. medicininės reabilitacijos paslaugos buvo laikinai sustabdytos, o atnaujinus paslaugų teikimą 

buvo būtina atskirti ir optimizuoti pacientų srautus, reabilitacijos paslaugas organizuoti  ir teikti 

užtikrinant visas reikalingas apsaugos, higienos ir kt. sąlygas.  
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2 pav. Medicininės reabilitacijos pacientų skaičius 2015 – 2020 m. 
 

Ataskaitiniu laikotarpiu didelis dėmesys buvo teikiamas paslaugų kokybei, pacientų ir 

darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimui. Per 2020 m. reabilitacijos II (stacionarinės) 

paslaugos buvo suteiktos 437 pacientams, ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos – 180 

pacientų, palaikomosios reabilitacijos II pacientų skaičius. – 17 pacientų (žr. 3 pav.).  

 

 
 

3 pav. MR pacientų skaičiaus pasiskirstymas 2015 – 2020 m. pagal reabilitacijos rūšis. 
 

MR pacientų lovadienių skaičius 2020 m. lyginant su 2019 m. mažėjo apie 39 proc. ir 

sudarė 11508 lovadienius. (žr. 4 pav.).  
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4 pav. Medicininės reabilitacijos lovadienių skaičius 2015 – 2020 m.  

 

Svarbią medicininės reabilitacijos paslaugų dalį sudaro kineziterapijos ir ergoterapijos 

paslaugos. Nors nuo 2015 m. šių paslaugų apimtys kasmet didėjo, tačiau 2020 m. šių paslaugų 

kiekis sumažėjo dėl COVID-19 pandemijos pasekmių. 

2020 m.  buvo suteiktos 8332 ergoterapijos paslaugos (žr. 1 lentelę): 1229 ergoterapijos 

paslaugos ambulatorinės reabilitacijos, 341 ergoterapijos paslauga palaikomosios reabilitacijos, 

6762 paslaugų reabilitacijos II pacientams.  

 

1 lentelė. Ergoterapijos paslaugų apimtys 2015 – 2020 m. 

Paslaugų pavadinimai* 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Bendras ergoterapijos 

paslaugų skaičius 
12410 12416 12607 14320 15173 8332 

Techninės pagalbos 

priemonių parinkimo 

paslaugų skaičius 

219 80 157 204 277 129 

Fizioterapijos 

(parafino/šiluminių 

aplikacijų) procedūrų 

skaičius 

1078 1143 1400 898 1193 662 

* Vienos ergoterapijos paslaugos teikimo trukmė – 30 min. 

 

2020 m. suteikta 23579 kineziterapijos paslaugų (žr. 2 lentelę). 2020 m. buvo išplėstos 

kineziterapeutų teikiamų paslaugų galimybės, apmokius specialistus plačiai teikti fizioterapijos bei 

masažo paslaugas siekiant užtikrinti visapusišką ambulatorinių paslaugų teikimą bei individualų 

požiūrį į kiekvieną pacientą.  
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2 lentelė. Kineziterapijos ir kitų MR paslaugų apimtys 2015 – 2020 m. 

Paslaugų pavadinimai* 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Bendras kineziterapijos 

paslaugų skaičius 
31183 29506 35869 38871 44136 23579 

Kineziterapijos paslaugos salėje 

(įvairios mankštos ir pan.) 
29680 27334 33326 36580 40818 23174 

Elektrostimuliacija 766 1285 1306 990 952 405 

Kineziterapijos paslauga 

terapiniame baseine 
426 494 638 665 1207 570 

Hidromasažas terapiniame 

baseine 
311 393 599 636 1159 444 

Masažo paslaugos 2684 3965 3754 3347 1864 2875 

Fizioterapijos paslaugos 2367 4747 5444 6152 1864 2170 

Hidromasažas 30 58 52 57 9 131 

* Vienos paslaugos teikimo trukmė – 20 min. 

 

2.3. Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems 
 

Įstaigoje nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. buvo organizuojamos ir teikiamos kompleksinės 

socialinės reabilitacijos (toliau – SRPA) paslaugos regos negalią turintiems asmenims. Paslaugų 

tikslas – atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos 

erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, 

didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 

Asmenims buvo teikiamos šios kompleksinės SRPA:  

 orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymas; 

 kasdienių įgūdžių ugdymas; 

 komunikacinių įgūdžių ugdymas; 

 medicinos psichologo pagalba; 

 profesinis konsultavimas ir orientavimas. 

Paslaugos buvo suteiktos 21 asmeniui. Pagrindiniai paslaugų teikimo rezultatai: 21 aklasis 

asmuo gavo kompleksines SRPA paslaugas. Aklieji asmenys 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 akliesiems pritaikytomis 

kompiuterinėmis programomis, mobiliosiomis technologijomis. Asmenys susipažino su Lietuvos 

profesinės reabilitacijos sistema, ją reglamentuojančiais teisės aktais, galimybėmis akliesiems 

asmenims dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, profesijomis ir amatais, tinkamais regos 

negalią turintiems asmenims. Visi asmenys gavo reikiamą medicinos psichologo pagalbą. 

Neįgalieji dalyvavo įvairiuose susitikimuose su specialistais, turinčiais regos negalią: 

teisininku, Naujojo teatro režisiere ir aktoriais, Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojais ir vertėja. 

Asmenys, dalyvavę SRPA, susidarė Vilniaus miesto vaizdinius: autobusų stoties, Katedros aikštės, 

Gedimino prospekto, Pilies, Didžiosios gatvių, VU Kairėnų botanikos sodo, Valakupių I-ojo ir II-

ojo paplūdimių. 

94 proc. SRPA programoje dalyvavusių asmenų šias paslaugas ir jas teikusių specialistų 

komandos darbą įvertino „Labai gerai“ arba „Gerai“ ir 100 proc. dalyvių šią paslaugą suteikusią 

įstaigą rekomenduotų artimam žmogui.  
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2.4. Vairavimo mokymas fizinę negalią turintiems asmenims 
 

Įstaiga sėkmingai tęsė 2011 m. įsteigtą Neįgaliųjų vairavimo mokyklos veiklą, kuri  2020 

m. buvo finansuojama laimėjus Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos organizuotą viešąjį pirkimą. Paslaugos buvo teikiamos 2020 m. rugpjūčio – lapkričio 

mėn. 

Paslaugų tikslas – mokyti judėjimo negalią turinčius asmenis vairuoti B kategorijos 

transporto priemonę, siekiant didinti jų mobilumą ir galimybes dalyvauti socialinėje, visuomeninėje 

veikloje ar dirbti, įgyjant vairuotojo pažymėjimą. 

2020 metais B kategorijos transporto priemonės vairavimo mokymų paslaugos suteiktos 14 

asmenų, turinčių judėjimo negalią, kuriems nustatytas 0 - 45 proc. darbingumo lygis ir Vairuotojo 

sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (Forma Nr.083-1/a) nurodytas transporto priemonės 

pritaikymo apribojimas (kodai 10-51) ir pagal judėjimo sutrikimą galintys vairuoti tik transporto 

priemonę su rankinio valdymo įranga. 

Įstaiga bendradarbiaudama su partneriu UAB „ARV-Auto“ visiems dalyviams suteikė šias 

paslaugas: 

 kelių eismo teorijos žinių mokymas, kuris buvo vykdomas nuotoliniu būdu; 

 praktinių transporto priemonių valdymo gebėjimų ir įgūdžių mokymas su 

judėjimo negaliai pritaikyta transporto priemone;  

 prieiga prie teorinio mokymo praktinių užsiėmimų (testų) su naujausia kelių 

eismo taisyklių testų kompiuterine programa bei teikiamos konsultacijos, kylant klausimams, buvo 

sekama dalyvių pažanga, praleistas laikas užsiėmimuose, taip pat suteiktos sąlygos ir papildomai 

prijungti, kad tinkamai pasiruoštų teorijos egzaminui; 

 saugaus persėdimo į/iš automobilio, kompensacinės technikos susidėjimo ir 

išsiėmimo mokymo paslaugos; 

 dalyviams išdalintos KET mokomosios knygelės, specialiai paruošta metodinė 

medžiaga, skirta paslaugų gavėjams lengviau pasiruošti teorijos žinių egzaminui;  

 atliktos teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos, suteikta 

reikalinga pagalba ir konsultavimas; 

 suorganizuoti pirmosios pagalbos mokymo kursai ir visiems dalyviams suteiktos 

sveikatos žinių atestavimo pažymos; 

 suteiktos apgyvendinimo arba pavėžėjimo paslaugos. 

91 proc. visų apklaustų dalyvių suteiktas paslaugas įvertino „labai gerai“ bei nurodė, 

esantys patenkinti pasiektais rezultatais. 

 

 

2.5. Dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje 
 

Kauno skyriuje nuo 2020 m. rugsėjo mėn. buvo pradėtos teikti dienos socialinės globos 

paslaugos įstaigoje (dienos centre). Dienos socialinei globai įstaigoje teikti VšĮ Valakupių 

reabilitacijos centras turi licenciją Nr. L000000734. Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, 

kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba 

dienos metu įstaigoje (dienos centre). Per 2020 m. IV ketvirtį įstaiga pasirašė 5 dienos socialinės 

globos trišales sutartis su Kauno miesto savivaldybe ir asmenimis ir paslaugos teikė 4 paslaugų 

gavėjams. Planuojama šią paslaugą plėsti 2021 m. ir suteikti paslaugas didesniam asmenų skaičiui. 

Teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; 

bendravimas; laisvalaikio organizavimas; maitinimo organizavimas; asmeninės higienos paslaugų 

organizavimas; psichologinė-psichoterapinė pagalba; pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir 
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kito pobūdžio pagalba; socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas); kasdienio 

gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant 

mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, ir pan.); darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, 

mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.); sveikatos priežiūros 

paslaugų organizavimas; transporto organizavimas; kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo 

savarankiškumo lygį. 

 

2.6. Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugos 

suaugusiems asmenims dienos centre 
 

2020 m. buvo teikiamos paslaugos asmenims su proto ir/ar kompleksine negalia  ir 

asmenims su psichikos ir /ar kompleksine negalia dienos centre Kauno skyriuje. Paslaugos, 

teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, 

prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su 

artimaisiais ir pan.). 2020 m. Įstaigos Kauno skyriuje šios paslaugos buvo teikiamos 14 asmenų.  

Teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; 

bendravimas; maitinimo organizavimas; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas 

(tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos 

darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.); darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, 

audimas, dailė, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.) ir kitos paslaugos. 

 

2.7. Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos senyvo amžiaus 

asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia  
 

Įstaigos Kauno skyriuje buvo tęsiamos nuo 2019 m. pradėtos teikti socialinės priežiūros 

(pagalbos į namus) paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia jų 

namuose. Paslaugos teikiamos laimėjus viešąjį pirkimą ir pasirašius sutartį su Kauno miesto 

savivaldybės administracija. 2020 m. įstaiga buvo pasirašiusi 9 sutartis ir paslaugas teikė 141 

paslaugų gavėjui Kauno mieste.  

Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios 

asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės 

gyvenime; šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, turėti 

laikiną atokvėpį. 

Teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; 

bendravimas; maitinimo organizavimas arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba 

ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis 

asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui 

sudaryti galimybes gyventi savo namuose. 

 

2.8. Kompleksinės paslaugos šeimai 
 

Įstaigos Kauno skyriuje nuo 2018 m. tęsiamas projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ 

įgyvendinimas. Veikla vykdoma kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija, VšĮ 

Psichologinės paramos ir konsultavimo centru bei kitais partneriais. Projekto tikslas – teikti pagalbą 

šeimoms susiduriančioms su šeimos nario negalia bei vykdyti šeimos krizių prevenciją. Projekte 

teikiamos paslaugos: individualios psichologo konsultacijos; individualios socialinio darbuotojo 

konsultacijos; grupiniai psichologiniai užsiėmimai vaikams; grupiniai psichologiniai užsiėmimai 

tėvams. 
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Nuo projekto pradžios 50 dalyvių suteiktos individualios psichologo konsultacijos (viso 

398 konsultacinių valandų), individualios socialinio darbuotojo konsultacijos 10 dalyvių (69 

konsultacijų valandos). 

 

2.9. Projektų įgyvendinimas 
 

2020 m. Įstaiga siekė paslaugų plėtros bei kokybės gerinimo, įgyvendindama Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų, Šiaurės ministrų tarybos ir kitų fondų remiamus projektus. 2020 m. Įstaiga 

įgyvendino 3 nacionalinius ir 7 tarptautinius projektus, 3 jų veikė kaip vadovaujanti organizacija ir 

7-iuose – dalyvavo partnerio teisėmis. Įgyvendinta projektinė veikla ir paslaugų teikimas pagal 

sutartis ženkliai prisideda prie įstaigos paslaugų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, kokybės 

kultūros ugdymo, platesnės apimties paslaugų gavėjų teisių įgyvendinimo, tarptautiškumo, tyrimų 

bei inovacijų plėtojimo, visuomenės apie neįgaliųjų integraciją švietimo bei informavimo (žr. 5 

pav.).  

  

 
 

 

5 pav. Įstaigos įgyvendinamų projektų sritys ir finansavimo šaltiniai 2020 m. 

 

2020 m. Įstaiga įgyvendino 2 strateginius projektus, vieną iš jų skirtą jaunimo, turinčio 

negalią, integracijos skatinimui bei vieną projektą skirtą socialinių paslaugų kokybės gerinimui 

Lietuvoje: 

1. tęsiamas įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas 

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projekto tikslas – 

didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų 

kokybės sistemos reikalavimus. Planuojama, jog iki 2022 m. II ketv. 121 įstaiga dalyvaus 

EQUASS  diegimo procese, patobulins teikiamų paslaugų kokybę, darbuotojų kvalifikaciją ir turės 

galimybę 3 metų laikotarpiui įgyti EQUASS kokybės sistemos sertifikatą.  

2020 m. atlikti pagrindiniai darbai: 

 įgyvendintas paskutinis šio projekto atrankų dalyvauti projekte etapas, kurio metu 

atrinktos 30 naujų įstaigų, kurios sėkmingai pradėjo EQUASS diegimo darbus. Atranką atliko 

atrankos komisija, kurią sudarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM), 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM, Įstaigos atstovai.   

 EQUASS konsultantai suteikė konsultacijas 74 įstaigoms EQUASS diegimo 

klausimais pagal parengtus EQUASS diegimo planus; 

 suorganizuoti IV etapo įstaigų darbuotojų praktiniai ir teoriniai mokymai, kurių metu 

kvalifikaciją gyvenimo kokybės temomis pakėlė daugiau nei 30 asmenų;  
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 suorganizuoti V etapo įstaigų vadovų, koordinatorių įvadiniai mokymai apie EQUASS 

kokybės sistemą, dalyvavo daugiau nei 60 asmenų; 

 liepos – lapkričio mėn. įgyvendintas EQUASS išorės auditas 15-oje įstaigų, 14 įstaigų 

EQUASS apdovanojimų komitetas suteikė EQUASS standarto atitikimą įrodantį EQUASS 

Assurance sertifikatą, 1 – Įsipareigojęs EQUASS Assurance statusas; 

 suorganizuotos 3 apskrito stalo diskusijos aktualiais socialinių paslaugų kokybės 

klausimais; 

 vykdomas EQUASS diegimo poveikio socialinių paslaugų kokybei įvertinimo 

tyrimas; 

 parengti ir publikuoti 2 straipsniai įstaigų interneto svetainėse ir žiniasklaidos 

portaluose (www.vilnius.lt ir www.tv3.lt), nuolatos atnaujinamas projekto portalas www.equass.lt, 

skleidžiama informacija Facebook socialiniame tinkle. 

2. tęsiamas įgyvendinti Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos fondų finansuojamas 

projektas „Neįgalaus jaunimo įdarbinimas atviroje darbo rinkoje” (angl. Labour Market 

Employment for Young Adults with a Disability – LEAD), skirtas neįgalaus jaunimo (iki 29 m.) 

užimtumo atviroje darbo rinkoje, savanorystės, aukštojo/profesinio išsilavinimo skatinimui bei 

organizavimui.  

2020 m. įgyvendintos projekto veiklos: 

 remiantis atlikta tėvų, auginančių neįgalų jaunimą, apklausa, projekto partnerių 

parengta mokymų medžiaga tėvams (globėjams) auginantiems neįgalius jaunuolius, suorganizuoti 3 

mokymai, kuriuose dalyvavo virš 30 tėvų (globėjų); 

 suorganizuotos 2 savipagalbos grupių sesijos tėvams (globėjams), kuriose dalyvavo 15 

asmenys; 

 toliau plėtojamas remiamo įsidarbinimo paslaugas teikiančių įstaigų tinklas Lietuvoje; 

 suorganizuoti 2 informaciniai renginiai darbdaviams, personalo atrankų specialistams, 

visuomenei;  

 vyko mokymai neįgaliam jaunimui, 90 jaunuolių teikiamos pagalbos įsidarbinant, 

įsitraukiant į savanorišką veiklą, išsilaikymo darbo vietoje paslaugos, iš jų: 6 jaunuoliai įsidarbino, 

18 – įsitraukė į kvalifikacijos kėlimo veiklas, 2 – į savanoriškas veiklas;  

 vyko įdarbinimo konsultantų kvalifikacijos mokymai, kurių metu kvalifikaciją 

tobulino 15 specialistų; 

 vyko projekto tarpinių rezultatų pristatymo ir apskritojo stalo renginys, kuriame 

dalyvavo virš 50 asmenų. 

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Portugalijos, Rumunijos, D. Britanijos. 

Daugiau informacijos: www.lead-project.eu/ . 

 

Įstaiga įgyvendino kitus tarptautinius projektus: 

1. 2020 m. sausio mėn. baigtas įgyvendinti Erasmus + programos KA2 projektas 

„Inovatyvus gairių modelis JobCircuit, skirtas neįgaliųjų integracijai į Europos darbo rinką“ 

(angl. „JobCircuit Innovative Holistic Guidance Model for Integration of People with Disabilities 

on the European Labour Market“ (JobCircuit)). Projektas buvo skirtas stiprinti karjeros 

konsultantų, atvejo vadybininkų, mentorių ir kt. specialistų įgūdžius ir kompetencijas, susijusias su 

sėkmingu darbo rinkos konsultavimu asmenų, kurie susiduria su problemomis ieškant darbo. 

Projekte sudalyvavo 10 paslaugas teikiančių įstaigų. 2020 m. sausio mėn. Lisabonoje (Portugalija) 

įvyko baigiamoji projekto konferencija, kurioje dalyvavo Įstaigos ir Neįgaliųjų reikalų 

departamento atstovai, Įstaigos darbuotojai skaitė pranešimus apie projekto rezultatus. Daugiau 

informacijos: https://jobcircuit.eu/?lang=lt. 

2. Kartu su partneriais iš Estijos, Suomijos ir Farerų salų buvo tęsiamas Nordplus Adult 

programos projekto „ĮGŪDŽIAI“ (angl. „SKILLS - Skills and Knowledge In Life Long 

Learning“) įgyvendinamas. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su skirtingų šalių profesinio 

http://www.vilnius.lt/
http://www.equass.lt/
https://www.lead-project.eu/
https://jobcircuit.eu/?lang=lt
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mokymo ir reabilitacijos centrais suteikti galimybę paslaugų gavėjams išmokti naujų įgūdžių, kurie 

reikalingi kasdieniame gyvenime. Projekto metu ugdomi projekto dalyvių įgūdžiai: viešo 

kalbėjimo, savo nuomonės išsakymo, adaptacijos ir orientacijos užsienio šalyje, užsienio kalbų 

įgūdžiai ir kt. 2020 m. dėl pandemijos ir karantino vyko tik nuotoliniai partnerių susitikimai 

projekto veikloms aptarti, o projekto įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki 2021 m. gegužės 

mėn. 

3. Erasmus+ programos KA2 projektas „Work4all“, kuriuo siekiama didinti 

įsidarbinimo galimybes atviroje darbo vietoje asmenims, turintiems negalią, ir neturintiems aukštos 

kvalifikacijos. Projekto metu įstaigos darbuotojai įgijo teorinių žinių apie Inclusive Job Design 

(liet. Inkliuzinis darbo dizainas) metodo naudojimą, praktinių įgūdžių konsultuoti darbdavius kaip 

perorganizuoti procesus, darbuotojų funkcijas, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų neįgaliesiems. 

2020 m. įvyko 2 partnerių susitikimai, buvo rengiama Inclusive Job Design metodinė medžiaga ir 

mokymo programa. Projektas įgyvendinamas su partneriais iš Portugalijos, Olandijos, Austrijos, 

Ispanijos, Italijos, Norvegijos ir Lietuvos. 

4. Sėkmingai baigtas įgyvendinti „Erasmus+“ programos sporto srities projektas 

„Specializuoto sporto instruktoriaus kvalifikacija jums“ (angl. „Specialized Sport-Instructor 

Qualification For You“), kurio metu buvo sukurta ir išbandyta neįgaliųjų sporto instruktoriaus 

mokymo programa, projekto rezultatai paskleisti sporto klubams, reabilitacijos centrams, sporto 

specialistus ruošiančioms mokymo įstaigoms. Projektą įgyvendina 4 reabilitacijos ir sporto 

paslaugas teikiančios įstaigos iš Italijos, Lietuvos, Estijos, Ispanijos. 2020 m. 5 specialistai, įgiję 

neįgaliųjų sporto instruktoriaus kompetencijų, pritaikė savo žinias kaip organizuoti sporto ir fizinio 

aktyvumo veiklas įvairias negalias turintiems asmenims praktikoje: organizavo sporto užsiėmimus 

ir sporto renginį 2020-09-14, karantino metu Įstaigos Facebook paskyroje parengė ir paviešino 

video filmukus su instrukcijomis kaip mankštintis, dalyvavo baigiamajame projekto renginyje 

2020-10-28. 

5. Įgyvendinamas ERASMUS+ programos projektas „Artability+“, skirtas asmenų, 

turinčių negalią, įtraukimui į menines veiklas, taip skatinant jų savarankiškumą, įgalinimą, 

sprendimų priėmimą. 2020 m. meniniai savaitiniai užsiėmimai vyko Įstaigos Kauno skyriuje, 

užsiėmimus lankė 12 dalyvių, karantino laikotarpiu meniniai užsiėmimai vyko nuotoliniu būdu. 

Per 2020 m. buvo atlikta gerosios praktikos analizė, buvo parengta 5 video medžiagos apie įvairų 

meno technikų naudojimą, įtraukiant ir pačius užsiėmimų dalyvius, Įstaigos konferencijų salėje 

buvo suorganizuota projekto dalyvės darbų paroda, taip pat buvo rengiama metodinė mokomoji 

medžiaga apie meno veiklų organizavimą neįgaliesiems, įtraukiant tokias temas kaip pagalbinės 

priemonės neįgaliesiems, parodos organizavimas, įgalinimo, savarankiškų sprendimų priėmimo, 

dalyvavimo visuomenėje principų taikymas. Vasario mėn. Graikijoje, Salonikų mieste buvo 

organizuotas  partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptarti projekto darbai, laukiami rezultatai ir 

partnerių užduotys. Šis projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Ispanijos, Graikijos ir 

Rumunijos. 

6. 2020 m. pradėtas įgyvendinti Erasmus + programos KA1 projektas „Neįgaliųjų 

aktyvios įtraukties paslaugų modelis", kuriuo siekiama patobulinti profesinės reabilitacijos 

specialistų kompetenciją profesinio mokymo ir paslaugų kokybės užtikrinimo srityse, vystyti 

bendradarbiavimą ir dalintis gerąja patirtimi, kurią būtų galima pritaikyti Lietuvoje. 

Bendradarbiaujant su organizacijomis iš Portugalijos ir Airijos planuojama organizuoti du 1 sav. 

trukmės vizitus profesinės reabilitacijos specialistams, kurie dirba asmenų turinčių negalią 

profesinės reabilitacijos ir integracijos srityse. Atsižvelgus į COVID-19 pandemijos situaciją, 

projekto įgyvendinamas buvo pratęstas iki 24 mėn. ir stažuotės nukeltos į 2021 m. ar vėliau.  

7. Pradėtas įgyvendinti Erasmus+ programos KA2 projektas „My Career Matters!“, 

kuriuo siekiama lavinti sutrikusio intelekto asmenų karjeros valdymo įgūdžius, gerinant jiems 

prieigą prie naudingos informacijos apie darbo rinką ir aktyviau dalyvaujant mokymosi visą 

gyvenimą programose. Projektas įgyvendinamas su partneriais iš Portugalijos, Ispanijos, 

D.Britanijos ir Rumunijos. 
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8. Pradėtas įgyvendinti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 

finansuojamas projektas „Traumų prevencijos įgūdžių formavimas sveikam senėjimui“. 

Tikslas – formuoti ir stiprinti vyresnių asmenų (65 m. amžiaus ir vyresnių) fizinio aktyvumo 

įpročius traumų ir sužalojimų prevencijai, vykdant konsultavimą, mokymą, informacijos teikimą ir 

įgūdžių formavimą. Projekto tikslinės grupės – vyresnio amžiaus žmonės (65+) ir juos prižiūrintys 

asmenys – artimieji ir specialistai bei savanoriai, teikiantys reabilitacijos, slaugos, kitas integracijos 

į visuomenę paslaugas, šių sričių studentai. Projekto metu veiklos bus nukreiptos į informacinės 

medžiagos bei pratimų komplekso traumų ir susižalojimų prevencijai parengimą ir sklaidą. 

Projekto partneriai „Senevita“ ir Trakų neįgaliųjų užimtumo centras. 

 

2.10. Naujų projektų paraiškų rengimas 
 

2020 m. Įstaiga sistemingai siekė paslaugų plėtros bei kokybės gerinimo rengdama naujas 

paraiškas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Šiaurės ministrų tarybos ir 

kitų fondų remiamus projektus bei dalyvaudama paslaugų pirkimo konkursuose. Siekiant toliau 

tobulinti ir plėtoti Įstaigos paslaugas, 2020 m. buvo parengtos ir pateiktos vertinimui šios 

paraiškos: 
1. Nordplus Adult programos paraiška „Digital Wellbeing and Colloboration”. Paraiškai 

skirtas finansavimas, tačiau, įvertinus COVID-19 pandemijos poveikį 2020-2021 m., buvo 

atsisakyta projekto finansavimo ir įgyvendinimo; 

2. Europos Komisijai paraiška pagal neįgaliųjų teisių apsaugos ir skatinimo priemonę 

„Women Right Now“; 

3. Erasmus+ programos Sporto srities projektas „Boosting Empowering People with 

Disabilities through  SPORTive activities“; 

4. Erasmus+ programos projekto „Neįgaliųjų aktyvios įtraukties paslaugų modelis“. Šiai 

paraiškai skirtas finansavimas ir pasirašyta įgyvendinimo sutartis; 

5. Erasmus+ programos „Digital tools for supporting and upskilling informal dementia 

caregivers“; 

6. Erasmus+ programos „My career matters!“. Šiai paraiškai skirtas finansavimas ir 

pasirašyta įgyvendinimo sutartis; 
7. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondui Traumų prevencijai. Šiai 

paraiškai skirtas finansavimas ir pasirašyta įgyvendinimo sutartis; 

8. Europos struktūriniams fondams projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius 

(AID)“ projektinių idėjų atrankai „Neįgaliųjų paruošimas darbo rinkai maisto išsaugojimo 

dirbtuvėse“, paraiška pristatyta renginyje atrankos komisijai. 

Įstaiga dalyvavo įvairiuose viešųjų pirkimų konkursuose. Laimėjus konkursus, buvo 

pasirašytos šios paslaugu teikimo sutartys: 

1. Neįgaliųjų reikalų departamento organizuotuose viešuosiuose pirkimuose pateiktas 

pasiūlymas dėl B kategorijos transporto priemonės vairavimo mokymo (kursų) judėjimo negalią 

turintiems neįgaliesiems vairavimo mokykloje paslaugų. Laimėtas pirkimas ir sudaryta paslaugų 

teikimo sutartis, kurioje numatyta teikti paslaugas 35 dalyviams. 

2. Neįgaliųjų reikalų departamento organizuotuose viešuosiuose pirkimuose pateiktas 

pasiūlymas dėl Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo. Laimėtas 

pirkimas ir sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kurioje numatyta teikti paslaugas 30 dalyvių. 

3. Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikti pasiūlymai viešuosiuose 

pirkimuose dėl socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) asmenims su proto 

ir/ar kompleksine negalia  ir asmenims su psichikos ir /ar/ kompleksine negalia dienos centre 

paslaugu teikimo.  

4. Nacionalinė švietimo agentūrai pateiktas pasiūlymas viešuosiuose pirkimuose dėl 

Mokymų ir supervizijų naudotis darbinių gebėjimų diagnostikos priemonių rinkiniais vedimo 

paslaugų teikimo.  
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3. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS, JŲ ĮGALINIMAS IR 

DALYVAVIMAS 
 

Vienas iš Įstaigos strateginių tikslų ir svarbiausių Įstaigos taikomos kokybės sistemos 

EQUASS principų yra paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas, jų dalyvavimas ir įgalinimas. 

Siekiant, kad darbuotojai žinotų ir įgyvendintų paslaugų gavėjų teises, asmens duomenų 

konfidencialumą bei etikos principus, 2020 m. darbuotojai kėlė kvalifikaciją aktualiomis temomis, 

buvo vykdoma paslaugų gavėjų apklausa, remiantis apklausos rezultatais atliekamas pasitenkinimo 

jų teisių užtikrinimu vertinimas, vykdomi tobulinimo veiksmai.  

Įgyvendinant EQUASS kokybės sistemos dalyvavimo principą, paslaugų gavėjai buvo 

skatinami aktyviai dalyvauti Įstaigos paslaugų planavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo 

procesuose bei visuomeniniame gyvenime. Siekiant didinti paslaugos gavėjų dalyvavimą ir 

įgyvendinant jų sprendimų priėmimo teisę, jie buvo skatinami aktyviai dalyvauti savo individualaus 

plano planavimo, įgyvendinimo, vertinimo bei tobulinimo procesuose.  

2020 m. paslaugos teikiamos remiantis Įstaigos paslaugų gavėjų įgalinimo metodika, kuri 

skirta specialistams, teikiantiems medicininės, profesinės reabilitacijos bei socialines paslaugas 

asmenims, turintiems negalią ar patiriantiems socialinę atskirtį ar turintiems sveikatos sutrikimų. 

Metodikos tikslas – užtikrinti paslaugų gavėjų dalyvavimo ir įgalinimo procesų įgyvendinimą 

įstaigoje, skatinant paslaugų gavėjus visapusiškai įsitraukti į integracijos procesą, įstaigos veiklą bei 

visuomenės gyvenimą. 2020 m. buvo naudojamos šios paslaugų gavėjų įgalinimo priemonės: 

 individualaus planavimo procesas, kuriame paslaugų gavėjai buvo skatinami įsitraukti 

į savo reabilitacijos ir kitų paslaugų planavimo, tikslų siekimo, pasiekimų įvertinimo procesus; 

 susirinkimai paslaugų gavėjams, skatinant juos dalyvauti įstaigos gyvenime, teikti 

pasiūlymus paslaugų tobulinimui, informuoti apie įstaigos veiklą ir rezultatus; 

 pasitenkinimo paslaugomis vertinimo klausimynai, siekiant gauti grįžtamąjį ryšį apie 

paslaugas, jų kokybę ir tobulintinas paslaugas; 

 atvejo vadybos metodas, skatinantis paslaugų gavėjus aktyviai dalyvauti savo 

reabilitacijos procese, užtikrinant individualiai priskirto specialisto teikiamą pagalbą kiekvienam 

asmeniui; 

 pasiūlymų ir skundų valdymo sistema, užtikrinanti kiekvieno paslaugų gavėjo teisę 

skųstis ir gauti skundo sprendimo rezultatus; 

 paslaugų gavėjui reikalingos informacijos sprendimams priimti teikimas tinkama / 

pritaikyta forma (pvz., naudojami lankstinukai, konsultacijos, stendai ir kt.); 

 valios pareiškimo dokumento naudojimas, siekiant įtvirtinti paslaugų gavėjo galimybę 

pasirinkti laisva valia; 

 nuotolinio komunikavimo būdai, siekiant mažinti socialinę atskirtį dėl pandemijos: IT 

ir telekomunikacijos priemonės paslaugų gavėjų mokymams, konsultacijoms, susirinkimams, 

grupiniams užsiėmimams organizuoti.  

Siekiant pamatuoti pagrindinius veiklos ir paslaugų teikimo rezultatus, buvo atliekamos 

kasmetinės paslaugų gavėjų apklausos įgalinimo, teisių užtikrinimo ir gyvenimo kokybės gerėjimo 

temomis (3 lentelė).  
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3 lentelė. Paslaugų gavėjų įgalinimo, teisių užtikrinimo, gyvenimo kokybės gerėjimo ir 

įtraukimo į planavimo, paslaugų teikimo ir įvertinimo rodikliai procentine išraiška pagal Įstaigos 

paslaugas 2020 m. 
 

Paslaugos 

pavadinimas 

Įgalinimas Teisių 

užtikrinimas 

Gyvenimo 

kokybės 

gerėjimas 

Įtraukimas į 

planavimą, 

teikimą ir 

vertinimą 

MR pacientai 96 % 97 % - - 

PR sk. paslaugų 

gavėjai 

95 % 96 % 91 % 97 % 

Socialinių paslaugų 

(dienos globa) gavėjai 

91 % 94 % 80% 94 % 

 

Apklausos parodė, jog medicininės reabilitacijos pacientų įgalinimo rezultatai siekia  96 

proc. ir rodo aukštą paslaugų gavėjų pasitenkinimo lygį Įstaigoje kuriama įgalinančia aplinka 

(pagarbus personalo elgesys, tinkama ir pritaikyta forma pateikiama informacija ir pan.) bei 

galimybe išsakyti nuomonę ir dalyvauti priimant sprendimus reabilitacijos procese. Profesinės 

reabilitacijos paslaugos dalyvių įgalinimo rezultatas – 95 proc, socialinių paslaugų (dienos globa) 

gavėjų Kaune – 91 proc. Gauti asmenų įgalinimo efektyvumo rezultatai rodo, kad įstaigoje 

sėkmingai kuriama įgalinanti aplinka bei taikomi efektyvūs paslaugų gavėjų įtraukimo ir įgalinimo 

būdai. 

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerėjimo rezultatai siekė 91 proc. tarp PR paslaugų 

gavėjų ir 80 proc. dienos globos paslaugų gavėjų. Analizė pagal atskiras gyvenimo kokybės sritis 

parodė santykinai stipriausią teigiamą paslaugų poveikį šiose srityse: emocinė gerovė, 

pasitikėjimas savimi, bendravimas, užimtumas bei integracija į bendruomenę, kurios yra 

ypatingai svarbios gerai savijautai bei aktyviam ir prasmingam dalyvavimui bendruomenės 

veiklose. 

2020 metais buvo įvertinti  ir paslaugų gavėjų įtraukimo į veiklų bei individualių paslaugų 

planavimą, teikimą ir vertinimą rezultatai, siekiantys apie 95 proc. Paslaugų gavėjų įtraukimas į 

individualių paslaugų bei įstaigos veiklų planavimą, teikimą ir vertinimą yra būtina sąlyga, siekiant 

užtikrinti paslaugų gavėjų teises pareikšti asmeninę nuomonę bei dalyvauti priimant sprendimus 

paslaugų teikimo ir jų tobulinimo procesuose bei juos įgalinti suteikiant reikalingą informaciją, 

ugdant įgūdžius, stiprinant motyvaciją.  

2020 m., kuomet karantino taisyklės leido lankytis kitose įstaigose bei viešosiose vietose, 

didelis dėmesys buvo skiriamas Įstaigos paslaugų gavėjų aktyviam dalyvavimui ir 

sociokultūrinėms (laisvalaikio) paslaugoms Įstaigoje ir bendruomenėje. 

Iš jų Įstaigoje paslaugų gavėjai: 

 dalyvavo Užgavėnių šventėje, minėjo Baltosios lazdelės dieną, Pasaulinę psichikos 

sveikatos dieną;  

 dalyvavo ir patys organizavimo viešą renginį – diskusiją „Gebėjimo priimti 

sprendimus svarba mano gyvenime“, kurio tikslas skatinti paslaugų gavėjus kalbėti apie savo 

teises, prisistatyti, viešai kalbėti; 

 sporto renginyje, skirtame skatinti neįgaliųjų sveiką gyvenseną ir aktyvesnį gyvenimo 

būdą. 

Vilniaus ir Kauno bendruomenėse: 

 prisijungė prie tokių socialinių akcijų, kaip Maisto banko akcija Kauno mieste; 

 bendravo su žiniasklaidos atstovais; 
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 paslaugų gavėjai taip pat lankėsi muziejuose, dalyvavo išvykose, ekskursijose, 

edukaciniuose užsiėmimuose Valdovų rūmuose, Gaono tolerancijos centre, Nacionalinėje dailės 

galerijoje, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje ir kitur; 

 pagalbos priimant sprendimus dalyviai dalyvavo Bažnytinio paveldo muziejuje ir 

edukaciniame užsiėmime „Simbolių galia“, kino peržiūroje Martyno Mažvydo bibliotekoje, 

Nacionalinėje dailės galerijoje, lankėsi Markučių dvaro parke, Vilniaus Sostinės dienose, 

Tarptautinio teatro festivalio muzikiniame spektaklyje „Gundymas“, Pavilnio regioninio parko 

pilkapynuose, Kauno zoologijos sode, Kernavės archeologiniame muziejuje, Judėk laisvai 

bendruomenės sporto aikštyne Valakampiuose ir daugelyje kitų vietų ir renginių. 

Pastebėta, kad sociokultūrinių paslaugų teikimas padeda integruoti neįgaliuosius į 

visuomenę, praplėsti jų akiratį, mažina socialinę atskirtį bei aktyvina bendruomenę.  

 

4. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR 

TOBULINIMAS 
 

4.1. Kokybės sistemų reikalavimų įgyvendinimas 
 

Įstaiga, siekdama įgyvendinti Įstaigos misiją ir strateginį tikslą „užtikrinti aukštą 

įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę ir nuolatinį jų tobulinimą“, taikė priemones, užtikrinančias 

vykdomos veiklos bei teikiamų paslaugų atitikimą LST EN ISO 9001:2015 standarto bei EQUASS 

kokybės sistemos reikalavimams. Įstaiga vadovaudamasi EQUASS kokybės principais siekė 

užtikrinti lygias teises ir galimybes neįgaliesiems, veikė remiantis Elgesio kodekso principais bei 

Teisių chartija, skatino paslaugų gavėjų dalyvavimą, įgyvendino individualius reabilitacijos planus, 

atsižvelgdama į paslaugų gavėjų poreikius, vertino grįžtamąjį ryšį iš visų suinteresuotų šalių, o 

gautą informaciją panaudojo paslaugų kokybės gerinimui. 

Nuo 2007 m. Įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema 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 ir medicininės reabilitacijos ir 

socialinių paslaugų teikimo bei kūrimo srityje. 2020 m. birželio 30 d. Įstaigoje vyko išorės 

priežiūros auditas siekiant pakartotinio ISO 9001:2015 standarto sertifikavimo. UAB „Bureau 

Veritas Lit“ auditorius vertino Įstaigoje vykdomų veiklų atitiktį standarto reikalavimams. Audito 

vadovas atliko procesinio valdymo požiūriu pagrįstą auditą, sutelkdamas dėmesį į reikšmingus 

vadybos sistemos aspektus, rizikas ir tikslus. Audito metu nustatyta, kad Įstaigoje vadybos sistema 

ir jos dokumentacija atitinka nurodyto standarto reikalavimus. Atlikta vadybos vertinamoji analizė, 

nustatytos vadybos sistemos taisytinos vietos, numatomi ir įgyvendinami koregavimo bei 

korekciniai veiksmai. Išorės audito metu nustatyta, kad Įstaiga vykdo tinkamą vadybos sistemos 

gerinimą ir tobulinimą, vidaus auditas atliekamas rezultatyviai, nustatomos vadybos sistemos 

taisytinos vietos, numatomi ir įgyvendinami tinkami veiksmai. Atsižvelgiant į audito rezultatus, 

kokybės vadybos sistemos sertifikavimas tęsiamas.  

Siekiant įvertinti ir gerinti įstaigos rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų 

veiksmingumą bei įgyvendinti įstaigoje keliamus tikslus, 2020 m. lapkričio mėnesį buvo vykdomi 

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

vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 standartą ir kokybės sistemos EQUASS 

reikalavimams. Medicininio vidaus audito metu, kurį atlieka Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta 

medicinos darbuotojų grupė, vertinamas medicininių paslaugų atitikimas Sveikatos apsaugos 

ministerijos teisės aktams bei Higienos ir Medicinos normų reikalavimams. Vidinių auditų metu 

neatitikčių nenustatyta, pateiktos rekomendacijos paslaugų kokybės gerinimui.  

Vienas pagrindinių kokybės politikos tikslų – užtikrinti ir palaikyti aukštą paslaugų gavėjų 

pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, todėl Įstaigoje nuolat atliekamos paslaugų gavėjų 

anoniminės apklausos. Atlikus apklausos duomenų analizę, nustatyta, kad paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis išlieka pakankamai aukštas. 2020 m. bendras paslaugų 
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gavėjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – 95 proc. ir viršija bendrą planuotą 

paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklį (90 proc.) (žr. 6 pav.). 

 

 
 
6 pav. Įstaigos paslaugų gavėjų pasitenkinimas (proc.) teikiamomis paslaugomis 2015 – 2020 m. 

 

2020 m. buvo atlikta ir suinteresuotų šalių (steigėjo, finansuotojų, socialinių partnerių, 

tiekėjų ir pan.) apklausa, kurios tikslas išsiaiškinti suinteresuotų šalių nuomonę apie Įstaigos 

teikiamas paslaugas ir programas, siekiant užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybę. Suinteresuotų šalių apklausos rezultatai parodė, jog 2020 m. bendras 

suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodiklis siekia 94 proc. (žr. 7 pav.). 

 

 
 

 

7 pav. Suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodikliai 2015 – 2020 m. (proc.) 

 

 

4.2. Socialinio sektoriaus paslaugų kokybės Lietuvoje gerinimas 
 

Vieno iš Įstaigos strateginių tikslų – „dalyvauti tobulinant socialinio sektoriaus 

paslaugų kokybę Lietuvoje“ įgyvendinimas yra išskirtinė Įstaigos veikla, kuri vykdoma jau nuo 

Įstaigos veiklos pradžios, kuriant ir tobulinant šalies metodinę profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo bazę, vykdant specialistų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant metodinę medžiagą, 

dalyvaujant teisinės bazės kūrimo bei tobulinimo veikloje, sudarant galimybes aukštųjų mokyklų, 
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kolegijų ir kitų mokymo įstaigų studentams atlikti praktiką Įstaigoje bei vykdant kitas priemones, 

užtikrinančias kompleksinės reabilitacijos ir kitų paslaugų kokybės gerinimą šalyje. 

2020 m. Įstaiga organizavo įvairius mokymus kitoms neįgaliųjų integracijos ir socialines 

paslaugas teikiančioms įstaigoms šiomis temomis: 

 „Asmens savarankiškumo lygio vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“; 

 „Vidaus auditas socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje“; 

 „Individualios priežiūros personalo, dirbančio su neįgaliais ir senyvo amžiaus 

asmenimis, įžanginio mokymo programa“ (kodas IPP2020036); 

  „Darbinių diagnostikos priemonių IDA ir MELBA, skirtų mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, profesiniam kryptingumui įvertinti naudojimas“; 

 Veiklos rezultatų matavimai socialinių paslaugų įstaigoje. 

 

4.3. EQUASS nacionalinio atstovo veikla Lietuvoje 
 

2020 m. Įstaiga aktyviai vykdė EQUASS nacionalinio atstovo funkcijas Lietuvoje, 

glaudžiai bendradarbiavo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinių paslaugų įstaigomis 

bei Europos reabilitacijos platforma, kuriai priklauso EQUASS autorinės teisės. 

2020 m. Įstaiga tęsė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo 

projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Sutarties Nr. 

08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendinimą. 2020 m. EQUASS Assurance kokybės ženklu buvo 

sertifikuotos 14 įstaigų, vykdančių veiklą socialinių paslaugų srityje. EQUASS sertifikatą turinčios 

įstaigos įrodo atitikimą Europos kokybės standartams, yra labiau konkurencingos, jų paslaugos yra 

orientuotos į asmens poreikius. Plačiau apie tai skiltyje 2.9. Projektų įgyvendinimas. 

Siekiant didinti EQUASS kokybės ženklo žinomumą, 2020 m. buvo nuolat atnaujinama 

interneto svetainė www.equass.lt, kurioje publikuojama informacija apie EQUASS standartą ir 

Įstaigos rolę vykdant vietinio licencijų centro veiklas, informacijos sklaida buvo vykdoma ir kitais 

būdais – Įstaigos interneto svetainėje www.reabilitacija.lt, socialinio tinklo Facebook paskyroje, 

žiniasklaidoje, įvairiuose susitikimuose ir konferencijose. 

 

4.4. Narystė 
 

Nuo 2008 m. Įstaiga yra Europos reabilitacijos 

platformos (toliau – EPR) asocijuotas narys. EPR yra žinomiausias 

paslaugų neįgaliesiems teikėjų Europoje forumas, apjungiantis 22 

paslaugų neįgaliesiems teikėjų iš 17 Europos šalių. EPR tikslas – 

padėti platformos nariams siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo, 

perimti gerąją praktiką ir užtikrinti tvarų augimą visose paslaugų teikimo neįgaliesiems ar socialinę 

atskirtį patiriantiems asmenims srityse.  

2020 m. Įstaiga aktyviai bendradarbiavo su EPR, įgyvendinant tarptautinius projektus, 

teikiant paraiškas naujiems projektams įgyvendinti, dalinantis gerąja praktika tarp platformos narių.  

 

5. SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

Vienas svarbiausių veiksnių, užtikrinančių teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos kokybę 

bei nuolatinį jos gerinimą, yra personalo kompetencija, nuolatinis jos tobulinimas, todėl 2020 m., 

įgyvendinant strateginius tikslus „tobulinti personalo kvalifikaciją“ ir „gerinti personalo 

valdymą“, specialistams buvo užtikrintos galimybės tobulinti savo profesinę kvalifikaciją tiek 

Įstaigoje, tiek kitose įstaigose Lietuvoje bei užsienyje. Įstaigos specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

planas buvo sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, keliamus 

sveikatos priežiūros ir kitų specialistų kvalifikacijai ir (ar) siekiant pratęsti licencijas, taip pat 

http://www.equass.lt/
http://www.reabilitacija.lt/
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atsižvelgiant į Įstaigos poreikius užtikrinti nuolatinį teikiamų paslaugų kokybės bei efektyvumo 

gerinimą, saugią ir sveiką aplinką, profesinę etiką, konfidencialumą bei paslaugų gavėjų teises. 

Darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose mokymuose Įstaigoje (žr. 4 lentelę). 

 

4 lentelė. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas 2020 m. Įstaigoje 

Eil.

Nr. 
Mokymų pavadinimas 

Darbuotojų 

skaičius 

1.  Elgesio kodekso reikalavimų mokymai 50 

2.  EQUASS konsultantų apsikeitimo patirtimi mokymai „Veiklos rezultatų 

matavimai socialinių paslaugų įstaigose“ 
11 

3.  JobPics, kaip, karjeros konsultavimo priemonė ir jos taikymas 8 

4.  Inclusive Job Design metodo taikymas įmonėse 6 

5.  EQUASS konsultantų apsikeitimo patirtimi mokymai “EQUASS vidaus 

auditų atlikimas socialinių paslaugu įstaigose” 
14 

6.  Darbo su psichikos ar proto negalią turinčiais asmenimis ypatumai  8  

7.  Etiniai aspektai asmens sveikatos priežiūroje 40  

 

Darbuotojai taip pat tobulino kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose renginiuose – kursuose, 

seminaruose, konferencijose kitose mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigose Lietuvoje (žr. 5 

lentelę).  

 

5 lentelė. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas kitose Lietuvos mokymo ir kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigose 

Eil.

Nr. Mokymų pavadinimas 
Darbuotojų 

skaičius 

1.  Seimo sesijai pasibaigus:  mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m. 2 

2.  Profesinio konsultavimo priemonės Jobpics naudojimą 1 

3.  Emocijos. Kaip gerinti bendravimą su aplinkiniais? 1 

4.  „Kineziterapijos“ ir „Ergoterapijos“ studijų programų studentų praktikos 

vadovams-mentoriams praktinio mokymo aktualijos 
2 

5.  Užduočių delegavimas ir komandos organizavimas 2 

6.  Atvejo vadybos metodo taikymas teikiant asmenims su negalia ir jų 

šeimoms (globėjams, rūpintojams) atvejo koordinavimo paslaugą 
2 

7.  Bendrieji profesinės rizikos vertinimo aspektai 1 

8.  Kūno sveikata 1 

9.  2020 metų slaugos aktualijos 1 

10.  Konfliktų valdymas ir tarpusavio bendravimas 1 

11.  Aktualūs darbo kodekso pakeitimai ir jų  praktinis taikymas: darbo sąlygų, 

sutarčių keitimas, priėmimas į darbą, atleidimas, darbo laikas, atostogos 
1 

12.  Energetikos darbuotojų, eksploatuojančių dujų energetikos įrenginius 1 

13.  Individualios priežiūros personalo, dirbančio su neįgalaus ir senyvo 

amžiaus asmenimis, įžanginio mokymo programa 
1 

14.  Asmens su proto ar psichikos negalia galimybių įsidarbinti atviroje darbo 

rinkoje paslaugos atlikimas socialinėse dirbtuvėse  
6 

15.  Individualios priežiūros personalo, dirbančio su neįgaliais ir senyvo 

amžiaus asmenims, įžanginio mokymo programa 
9 

16.  Infekcinių ligų epidemiologijos, profilaktikos ir gydymo aktualijos 2 

17.  „2020  metų Slaugos aktualijos“ Rudens sesija 2 

18.  Pagalbininko vaidmuo stiprinant asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir 

priimti kasdienius sprendimus 
1 

19.  COVID-19 (koronoviruso infekcija) prevencijos principai asmens sveikatos 2 
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Eil.

Nr. Mokymų pavadinimas 
Darbuotojų 

skaičius 

priežiūros įstaigoje 

20.  Įdarbinimo su pagalba paslaugą teikiančių specialistų mokymai 2 

21.  „Strateginis planavimas ir valdymas profesinio mokymo įstaigose. 

Tarptautiškumo strategijų rengimas“. 
1 

22.  „Lyderystė, įsitraukimas ir motyvavimas, sutelkiant dėmesį į programos 

„Erasmus+“ mobilumo projektų įgyvendinimą profesinio mokymo 

įstaigose“.    

1 

23.  Nervų ir judamojo atramos aparato sistemos ligų reabilitacijos aktualijos 

2021 
1 

 

2020 m. Įstaigoje dirbantiems specialistams buvo sudarytos sąlygos tobulinti savo 

profesinę kvalifikaciją ir susipažinti su gerąja kitų šalių praktika dalyvaujant įvairiuose renginiuose 

užsienyje arba nuotoliniu būdu su užsienio partneriais (žr. 6 lentelę).  

 

6 lentelė. Įstaigos darbuotojų dalyvavimas įvairiuose renginiuose – kursuose, seminaruose, 

konferencijose ir kituose renginiuose, 2020 m. užsienyje  

Eil.

Nr. 
Mokymų pavadinimas 

Darbuotojų 

skaičius 

1.  
ERASMUS+ programos projekto JobCircuit baigiamasis projekto 

susitikimas ir uždaromoji konferencija Portugalijoje, Lisabonos mieste 
2 

2.  Projekto LEAD partnerių susitikimas Portugalijoje, Porto mieste 2 

3.  

ERASMUS+ programos projekto „Darbas visiems“ partnerių susitikimas, 

pristatymas ir aptarimas įtraukiojo darbo planavimo metodo taikymo 

rezultatų Ispanijoje, Valadolido mieste 

3 

4.  

ERASMUS+ projekto „Artability+“ partnerių susitikimas, pristatymas 

įgyvendintų veiklų ir aptarimas meno užsiėmimų, įgalinimo metodų 

organizavimo detales Graikijoje, Salonikų mieste 

2 

5.  
ERASMUS+ programos projekto „Specializuoto sporto instruktoriaus 

kvalifikacija jums“ baigiamasis renginys (nuotoliniu būdu) 
3 

6.  
Europos reabilitacijos platformos generalinės asamblėjos renginys 

(nuotoliniu būdu) 
2 

7.  Europos reabilitacijos platformos viešasis renginys (nuotoliniu būdu) 1 

  

Siekiant užtikrinti papildomus žmogiškuosius išteklius ir pasidalinti profesine patirtimi, 

2020 m. įstaigoje veiklą vykdė 3 savanoriai ir praktiką atliko 41 studentas iš įvairių Lietuvos 

aukštųjų ir profesinių mokyklų besimokančių pagal šių studijų programas: socialinius darbuotojus, 

socialinio darbuotojo padėjėjus, masažuotojus, bendrosios praktikos slaugytojus, kineziterapeutus, 

ergoterapeutus, sporto klubo veiklos organizatorius, menų terapijos ir anglų kalbos filologus. 

Didžioji dauguma praktiką atliekančių studentų – net 22 asmenys, praktiką atliko kineziterapijos 

skyriuje.  

Toliau buvo vystomas bendradarbiavimas su Vilniaus kolegija. Įstaigos vyr. 

kineziterapeutė J. Veliulytė penktus metus iš eilės dalyvavo Vilniaus kolegijos kineziterapeutų 

baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje. Bendradarbiaujant su Sveikatos priežiūros fakultetu buvo 

atliktas mokslinis tyrimas apie krioterapijos metodo efektyvumą ūmiu periodu mažinant kelio 

skausmą asmenims po kelio sąnario endoprotezavimo. 

 

6. INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS 
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Siekiant tinkamo Įstaigos funkcionavimo ir kokybiško medicininės, profesinės 

reabilitacijos, socialinių ir kitų paslaugų teikimo buvo atliekami Įstaigos atnaujinimo, remonto ir 

taisymo darbai. Per ataskaitinį laikotarpį, remiantis iš Įstaigos darbuotojų ir paslaugų gavėjų 

surinkta informacija, buvo įvertintas poreikis dėl darbo ir paslaugų teikimo sąlygų gerinimo.  

Atsižvelgiant į nustatytą poreikį, 2020 m. buvo atlikti šie remonto darbai:  

1. atnaujinta slaugos personalo iškvietimo sistema; 

2. suremontuotos 3 palatos (perdaryta elektros instaliacija, perdažytos lubos, perklijuotos 

ir perdažytos sienos, pakeista grindų danga) ir 2 palatose atliktas dalinis remontas (perdažytos 

sienos ir lubos); 

3. suremontuoti I ir II aukšto holai, II aukšto koridorius, pagrindinė laiptinė (perdažytos 

sienos, I a. pakeista grindų danga);  

4. atlikti sienų dažymo darbai 3 kabinetuose (Nr. 005, 006 ir 111); 

5. įrengtas jaukus poilsio ir laukimo kambarys pacientams; 

6. pagal poreikį buvo remontuojama mokymo klasių ir virtuvės įranga, palatų lovos, 

automobiliai, dalis santechnikos įrenginių, dalis šviestuvų buvo pakeisti į ekonominius, atlikti 

lietvamzdžių, aplinkos priežiūros darbai.  

Atlikti ir kiti infrastruktūros gerinimo darbai: išplėstas bevielio interneto ryšys VRC 

Vilniaus patalpose. 

 

7. COVID-19 PANDEMIJOS PREVENCIJOS VYKDYMAS IR 

VALDYMAS 
 

2020 m. išskirtinio neapibrėžtumo sąlygomis Įstaiga turėjo skubiai priimti sprendimus, 

kurie užtikrintų tinkamą paslaugų teikimą ir darbuotojų bei paslaugų gavėjų sveikatos apsaugą. 

Įstaiga 2020 m. vasario–gruodžio mėn. ėmėsi veiksmų ir priemonių visumos COVID-19 

pandemijos prevencijai ir šios pandemijos valdymui: 

1. sutarčių su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorinėmis ligonių 

kasomis pakeitimas, siekiant užtikrinti MR paslaugų finansavimo stabilumą (pagal vadinamąją 

vienos dvyliktosios taisyklę); 

2. paslaugų teikimo atnaujinimo plano pandemijos laikotarpiu parengimas, suderinimas su 

Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru ir jo įgyvendinimas; 

3. asmens apsaugos priemonių įsigijimo organizavimas: savo ir rėmėjų piniginėmis 

lėšomis bei pačiomis priemonėmis; 

4. darbuotojų ir pacientų testavimo schemų įgyvendinimas, siekiant valdyti COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą; 

5. nuotolinio darbo procesų organizavimas ir pagrindinių priemonių įsigijimas; 

6. prastovų (ir dalinių) paskelbimas;  

7. komunikacijos valdymas, sukūrus kanalus, leidžiančius izoliuotomis sąlygomis 

darbuotojams greitai ir tiksliai komunikuoti tarpusavyje, dalintis naujienomis, užduoti klausimus ir 

gauti kompetentingus atsakymus; 

8. socialinio tinklo paskyroje ir interneto tinklapyje nuolatos buvo dalijamasi informacija 

apie COVID-19, ir apsisaugojimo priemones, dalijamasi pozityvia informacija gerai pacientų ir 

paslaugų gavėjų nuotaikai kurti (pvz. skatinimas sportuoti namų sąlygomis); 

9. kitų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas. 

 

 

8. VEIKLOS VIEŠINIMAS 
 

Siekiant informuoti visuomenę, skleisti gerąją patirtį bei pasiekimus ir išlaikyti bei 

stiprinti teigiamą Įstaigos įvaizdį, 2020 m. aktyviai buvo viešinama informacija apie Įstaigos 
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veiklą ir teikiamas paslaugas. Informacijos apie Įstaigą viešinimui buvo naudojamos šios 

priemonės:  

 Įstaigos internetinė svetainė, socialinių partnerių ir neįgaliųjų organizacijų interneto 

svetainės (www.reabilitacija.lt ; www.meskuriame.lt ; www.ndt.lt , www.socmin.lt ; www.ndnt.lt; 

www.kaunodiena.lt; www.tv3.lt  (skiltis „Aš galiu“); www.lass.lt; www.vilnius.lt ) 

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

naujienlaikraštyje; 

 įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų interneto svetainėse: www.equass.lt, 

www.jobcircuit.eu, www.tvlc.eu, www.beright-mh.eu, www.prohear.eu, www.lead-project.eu, 

www.work4all-ep.eu, www.sportplus4all.eu ir kt.; 

 vyko aktyvi komunikacija Įstaigos Facebook paskyroje: 

www.facebook.com/reabilitacija.lt/. Paskyros sekėjų skaičius – 1520. Per 2020 m. paskyroje buvo 

paskelbti 191 pranešimai.  

Aktyviai buvo viešinta informacija apie Įstaigos įgyvendinamus projektus spaudoje ir 

internetiniuose portaluose: 

 www.kaunodiena.lt publikuotas straipsnis  “Nematomi socialinio fronto kariai per 

karantiną darbo valandų neskaičiuoja”;  

 www.tv3.lt publikuoti straipsniai  „Centrą „Šviesa“ lankanti Justina įrodė, kad negalia 

netrukdo išmokti priimti sprendimų”, „Daugiau paslaugų bendruomenėje – naujos galimybės 

turintiems psichikos ir proto negalią" , „Neįgaliųjų įdarbinimas: situaciją pakeisti galime tik visi 

kartu", „Pagalba priimant sprendimus – kad kiekvienas galėtų spręsti pats“,  „Nežinome, kaip padėti 

negalią turintiems žmonėms? Paklauskime jų pačių“;  

 interneto svetainėje www.pertvarka.lt  publikuotas straipsnis „Lietuvoje startavo 

unikalus socialinių dirbtuvių projektas”, „Pagalba priimant sprendimus – kad kiekvienas galėtų 

spręsti pats“; 

 www.musuzodis.lt publikuotas straipsnis „Reabilitacijos žinomieji ir nežinomieji”; 

 www.vilnius.lt publikuotas straipsnis „EQUASS kokybės sistema keičia ne tik 

socialines paslaugas teikiančios įstaigos veidą, – ji keičia visuomenę”; 

 straipsnis Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos žurnale „Globa” 

„Gebėjimas priimti sprendimus – svarbus kiekvieno žmogaus su negalia gyvenime”. 

 Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų interneto svetainėje  www.cci.lt 

publikuota naujiena apie LEAD projekto metu organizuotą apskritojo stalo diskusiją „Neįgaliųjų 

įdarbinimas versle geroji patirtis ir iššūkiai – ką galime daryti geriau?“ 

 Naujienų portale www.elta.lt publikuotas pranešimas apie LEAD projekto metu 

organizuotą apskritojo stalo diskusiją „Neįgaliųjų įdarbinimas versle geroji patirtis ir iššūkiai – ką 

galime daryti geriau ?“  

 portale www.tv3.lt skiltyje „Aš galiu“ straipsnis „Neįgaliųjų įdarbinimas: situaciją 

pakeisti galime tik visi kartu“; 

 Interneto svetainėje www.darbosaugospriemonės.lt LEAD projekto sėkmės istorija 

„Du metai iššūkių sėkmingos įdarbinimo istorijos link“ (DSP įmonės vadovės interviu apie šioje 

įmonėje įdarbintą LEAD projekto dalyvį); 

 Mykolo Romerio universiteto svetainėje www.mruni.eu informacija apie LEAD 

projektą ir jo metu teikiamas paslaugas ir įgyvendinamas veiklas. 

 EEEgrants svetainėje www.youthemploymentmag.net publikuotas interviu su LEAD 

projekto koordinatore apie neįgalaus jaunimo įdarbinimo situaciją Lietuvoje ir VRC patirtį šioje 

srityje. 

Informacija apie veiklą ir teikiamas paslaugas buvo viešinama ir dalyvaujant įvairiuose 

visuomenę ir bendruomenę telkiančiuose renginiuose, parodose ar mugėse: 

 2020 m. rugsėjo 8 d. Įstaiga kartu su Vilniaus Verslo moterų tinklu suorganizavo 

apskritojo stalo diskusiją “Neįgaliųjų įdarbinimo versle geroji patirtis ir iššūkiai – ką galime daryti 

http://www.reabilitacija.lt/
http://www.meskuriame.lt/
http://www.ndt.lt/
http://www.socmin.lt/
http://www.ndnt.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lass.lt/
http://www.vilnius.lt/
http://www.epr.eu/
http://www.jobcircuit.eu/
http://www.tvlc.eu/
http://www.beright-mh.eu/
http://www.prohear.eu/
http://www.lead-project.eu/
http://www.work4all-ep.eu/
http://www.sportplus4all.eu/
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1069001/pagalba-priimant-sprendimus-kad-kiekvienas-galetu-spresti-pats
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061303/nezinome-kaip-padeti-negalia-turintiems-zmonems-paklauskime-ju-paciu
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061303/nezinome-kaip-padeti-negalia-turintiems-zmonems-paklauskime-ju-paciu
http://www.pertvarka.lt/
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1069001/pagalba-priimant-sprendimus-kad-kiekvienas-galetu-spresti-pats
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1069001/pagalba-priimant-sprendimus-kad-kiekvienas-galetu-spresti-pats
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1069001/pagalba-priimant-sprendimus-kad-kiekvienas-galetu-spresti-pats
http://www.musuzodis.lt/
http://www.vilnius.lt/
http://www.cci.lt/
http://www.elta.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.darbosaugospriemonės.lt/
http://www.mruni.eu/
http://www.youthemploymentmag.net/
https://www.facebook.com/reabilitacija.lt/?__tn__=K-R&eid=ARD1l8bE_sWh9YjOnDBXY7-zzZ_7yL92yVXyR1pnbbLJE4V26xcfKAp-8x20qpAgjk6GcvkNWTdBKciK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXeoyTkSXyeCMg9C2_iyD6MuhO-7N1jyZL2GHcguhIM5SG5-GPk3vrLppap8a1nPNK7oGuUk8X5r8OstKPZzO9EUYMJd3UYdNNHXWWJ1BmSF2hsZg1H6Kf8CS-t4rKpDOcZWTPXWegQayEHs980BaXYJgleyBCEYnB2oa6b-rv8_AWbfajabsFUHhG0gWHAn1bDa22LVPSozIgq7iRZMru8by_W0vAwN-rm869kMlXmDWrDKZViz5uofBZ5VB_biCM7fMZYVmX1EnuLX_5xMYoYFGIGA-uI5iXU8Hg_vugBlKZwbES0lcrBAgZ8KSbzy5rBps637h82IxSlfNKPxsd2A
https://www.facebook.com/vilniausvmt/?__tn__=K-R&eid=ARD-mHyPdlyVB9em7adntuxKEbdh1C2qj9YW4Np0eQiBmUmAHXVz9K4DYMHO3Df8g_kWlMTGoAf2iM6Z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXeoyTkSXyeCMg9C2_iyD6MuhO-7N1jyZL2GHcguhIM5SG5-GPk3vrLppap8a1nPNK7oGuUk8X5r8OstKPZzO9EUYMJd3UYdNNHXWWJ1BmSF2hsZg1H6Kf8CS-t4rKpDOcZWTPXWegQayEHs980BaXYJgleyBCEYnB2oa6b-rv8_AWbfajabsFUHhG0gWHAn1bDa22LVPSozIgq7iRZMru8by_W0vAwN-rm869kMlXmDWrDKZViz5uofBZ5VB_biCM7fMZYVmX1EnuLX_5xMYoYFGIGA-uI5iXU8Hg_vugBlKZwbES0lcrBAgZ8KSbzy5rBps637h82IxSlfNKPxsd2A
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geriau?“, kurioje buvo aptartos naujos ir jau pasiteisinusios senos gerosios praktikos apie neįgaliųjų 

dalyvavimą darbo rinkoje; 

 2020 m. rugsėjo 18  d. išsamus reportažas apie socialines dirbtuves LRT televizijos 

laidoje „Laba diena, Lietuva“; 

 2020 m. rugsėjo 29 d. vykdomo projekto „Nuo globos link galimybių: 

bendruomeninių paslaugų plėtra“ dalyviai ir Centro specialistai suorganizavo diskusiją 

bendruomenei „Gebėjimo priimti sprendimus svarba mano gyvenime“, kurioje buvo pristatyta 

asmenų su intelekto ir/arba psichosocialine negalia sprendimų priėmimo problematika; 

 2020 m. spalio 16 d. kartu Lietuvos aklųjų biblioteka ir socialinių paslaugų programos 

dalyviais suorganizuotas Tarptautinės baltosios lazdelės dienos paminėjimo renginys 

bendruomenei. 

 2020 m. spalio 3 d. LRT radijo laidoje „Draugystė veža“ pristatyta vairavimo 

mokyklos fizinę negalią turintiems asmenims veikla; 

 Įstaigos veikla buvo pristatoma projektų partnerių susitikimuose, vizituose bei 

bendradarbiavimo veiklų aptarimuose kitose įstaigose Lietuvoje ir užsienio partneriams.  

 Taip pat įstaigos specialistai skaitė pranešimus Lietuvos ir tarptautiniuose 

renginiuose, susitikimuose, mokymuose ar konferencijose. 

 

9. VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 
 

Įstaigos veiklos pajamos gaunamos už suteiktas paslaugas iš Valstybinės ligonių kasos prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga finansavimą gavo iš 

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos socialinio fondo 

agentūros ir kitų projektų finansuotojų bei Neįgaliųjų reikalų departamento (žr. 7 lentelę). 

 

7 lentelė. Įstaigos biudžeto pajamų sandara 2020 metais. 

              Įstaigos veiklos pajamos per finansinius metus iš viso – 1 851 524 EUR. 

FINANSAVIMO PAJAMOS  754 937 

iš jų pagal finansavimo šaltinius:   

Iš valstybės biudžeto   197 373 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų   541 857 

Iš kitų finansavimo šaltinių   15 707 

PAGRINDINĖS VEIKLOS IR KITOS PAJAMOS  
 

 866 630 

Medicininės reabilitacijos pajamos   856 706 

Profesinės reabilitacijos pajamos  9 924 

KITOS VEIKLOS PAJAMOS  229 957 

Socialinių paslaugų pajamos  157 356 

Socialinės reabilitacijos akliesiems pajamos  22 551 

Metodikų mokymų pajamos  15 530 

Kitos veiklos kitos pajamos  34 520 

 

Įstaigos veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius 

procentais: 

 ES struktūrinių fondų, Europos Bendrijos, Europos Komisijos, Mokymosi 

visą gyvenimą programos finansuojamų projektų (ES) pajamos – 29,26 %; 

 Valstybės biudžeto finansavimo  (VB) pajamos –10,66 %; 

 Profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo (toliau – PR) pajamos – 0,54 

%; 
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 Medicininės reabilitacijos (MR) pajamos – 46,27 %; 

 Socialinių paslaugų (SP) pajamos – 8,50 %; 

 Kitos veiklos ir kitas finansavimas (KT) pajamos – 4,77 % (žr. 8 pav.). 

 

 
8 pav. 2020 m. veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius. 

 

Įstaigos veiklos sąnaudos per finansinius metus iš viso – 1 762 489 EUR, ir šių 

sąnaudų pasiskirstymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

 

 

VEIKLOS SĄNAUDOS   1 606 504  

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo   1 265 384  

Nusidėvėjimo ir amortizacijos, nuvertėjimo   58 256 

Komunalinių paslaugų ir ryšių   57 871 

Komandiruočių   6 679 

Transporto   3 299 

Kvalifikacijos kėlimo   3 085 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo   25 729 

Sunaudotų ir parduotų paslaugų savikaina   80 224 

Kitų paslaugų   78 195 

Kitos sąnaudos   27 793 

Kitos veiklos sąnaudos   51 722 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas(-)  104 263 

   
2020 metais Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto (1 stacionarų kompiuterį ir 3 nešiojamus 

kompiuterius)  bei  paslaugų kokybės gerinimui, nuotolinio darbo organizavimui ir aplinkos 

priežiūrai reikalingo trumpalaikio turto. Įstaiga nuolat ieško rėmėjų, kurie galėtų suteikti finansinę 

ar materialinę paramą, kurią sudaro parama medžiagomis, reikalingomis neįgaliųjų užimtumui ar 

mokymo procesui užtikrinti. 2020 m. Įstaiga gavo šią paramą: 

 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio;  

 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikė paramą vaistais;  

 Labdaros ir paramos fondas ,,Maisto bankas“ suteikė paramą maistu; 

 UAB „Erisata“ suteikė paramą pinigais; 

29% 

11% 

1% 

46% 

8% 
5% 

2020 m. veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo 
šaltinius 

ES VB PR MR SP KT
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 VšĮ „Laisvės TV“ iniciatyva Laikykitės medikai!, UAB Hydro Extrusion Baltics AS 

filialas, UAB “DSP Plius”, UAB "Ecodumas", UAB Inospectra, Kauno m. savivaldybės 

administracija, UAB koncernas SBA suteikė paramą asmens apsaugos priemonėmis. 

Įstaigos valdybos nariams Įstaiga darbo užmokesčio ir kitų išmokų nemokėjo. Įstaigos 

vienintelio dalininko – Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 2020 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, kapitalo dydis sudarė – 86 914,97 EUR. 

Įstaiga nepatyrė išlaidų išmokoms, susijusioms su Įstaigos dalininkais.  

2020 m. sausio 01 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 – 104 263 Eur. 

2020 metų birželio 30 d. Viešosios įstaigos “Senevita“ dalininko teisės ir pareigos buvo perduotos  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 

 

10. 2020 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS 
 

Įstaigos Visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytos (2020 m. balandžio 23 d. Protokolas 

Nr. 3) pagrindinės 2020 m. veiklos užduotys buvo įvykdytos, Įstaigos veiklos vertinimo rodikliai 

pasiekti ir pateikti žemiau esančioje lentelėje: 

Eil. 

Nr. 

Planuoti Įstaigos veiklos vertinimo 

rodikliai ir jų dydžiai 

Pasiekti rodikliai Įvykdymo 

laipsnis 

1.  Teigiamas Įstaigos finansinis veiklos 

rezultatas (dėl karantino metu apribotos 

pagrindinės veiklos, numatoma rizika 

nepasiekti rodiklio). 

2020 m. finansinis Įstaigos 

veiklos rezultatas yra teigiamas ir 

sudaro 89 025 Eur.  

Įvykdyta 

2.  2020 m. pritraukti ne mažiau kaip 2 

papildomus finansavimo šaltinius (ES 

finansuojami ir kiti tarptautiniai 

projektai, laimėti viešieji pirkimai dėl 

paslaugų teikimo ir kt). 

2020 m. pritraukti 7 papildomi 

finansavimo šaltiniai: pasirašytos 

3 sutartys dėl projektų 

įgyvendinimo ir 4 paslaugų 

teikimo sutartys, laimėjus 

viešųjų pirkimų konkursus. 

Įvykdyta 

3.  Racionali darbo užmokesčio dalis 

sąnaudų struktūroje, užtikrinanti 

strateginių tikslų įgyvendinimą, 

vykdomos veiklos efektyvumą bei 

kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 80 

proc. visų sąnaudų dalies. 

2020 m. darbo užmokesčio dalis 

veiklos sąnaudų struktūroje 

neviršijo patvirtinto rodiklio – 

76,31proc. 

 

Įvykdyta 

4.  Racionali valdymo išlaidų (direktoriaus, 

skyriaus vadovų) dalis darbo 

užmokesčio sąnaudų struktūroje, 

užtikrinanti efektyvų Įstaigos vykdomos 

veiklos valdymą, sudaranti ne daugiau 

kaip 15 proc. viso darbo užmokesčio 

sąnaudų dalies. 

2020 m. valdymo išlaidų dalis 

darbo užmokesčio sąnaudų 

struktūroje neviršijo patvirtinto 

rodiklio – 4,54  proc.  

Įvykdyta 

5.  Įstaigos klientų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis rodiklis ne 

mažesnis kaip 90 proc. 

2020 m. Įstaigos paslaugų gavėjų 

pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis rodiklis – 95 proc. 

Įvykdyta 

6.  Įstaigos suinteresuotų šalių 

pasitenkinimo vykdomos veiklos kokybe 

rodiklis ne mažesnis kaip 85 proc. 

2020 m. suinteresuotų šalių 

pasitenkinimo Įstaigos vykdomos 

veiklos kokybe rodiklis – 94 proc. 

Įvykdyta 

7.  Užtikrintas Įstaigoje įdiegtų ISO 2020-06-30 Įstaigoje vyko išorės Įvykdyta 
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Eil. 

Nr. 

Planuoti Įstaigos veiklos vertinimo 

rodikliai ir jų dydžiai 

Pasiekti rodikliai Įvykdymo 

laipsnis 

9001:2015 standarto ir EQUASS 

kokybės sistemos reikalavimų atitikimas 

– atlikta vadovybinė vertinamoji analizė  

ir ne mažiau kaip 2 vidaus auditai, 

nustatyti kokybės gerinimo tikslai ir 

uždaviniai, atliktas išorės Įstaigos 

įdiegtos Kokybės vadybos sistemos 

atitikimo ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimams priežiūros auditas. 

priežiūros auditas. UAB „Bureau 

Veritas Lit“ auditorius vertino 

veiklų atitiktį ISO 9001:2015 

standarto reikalavimams. 

Nustatyta, kad įstaigoje vadybos 

sistema ir jos dokumentacija 

atitinka standarto reikalavimus, o 

Įstaiga vykdo tinkamą vadybos 

sistemos gerinimą ir tobulinimą. 

Siekiant užtikrinti Įstaigoje 

įdiegtų ISO 9001:2015 standarto 

ir EQUASS kokybės sistemos 

reikalavimų atitikimą, 2020 m. 

lapkričio mėn. atlikti 2 planiniai 

vidaus auditai. Pateiktos gerinimo 

rekomendacijos įvykdytos. Atlikta 

vadybinė vertinamoji analizė.  

8.  Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo plano 

įvykdymo, užtikrinant įstaigos 

darbuotojų profesinės kvalifikacijos 

tobulinimą, procentas ne mažesnis kaip 

90 procentų. 

Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo 

planas 2020 m. įvykdytas 100 

proc. 

Įvykdyta 

 

11. VEIKLOS KONTROLĖ 
 

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

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

(ar) patvirtinti šie Įstaigos dokumentai: 

 2019 m. Įstaigos metinė veiklos ataskaita; 

 2019 m. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys; 

 2020 m. Įstaigos veiklos vertinimo rodikliai. 

2020 m. birželio 18 d. Visuotinis dalininkų sprendimas priėmė sprendimą dėl VšĮ 

„Senevita“ dalininkų teisių perdavimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai. 2020 m. liepos 9 d. Visuotinis dalininkų susirinkimas priėmė sprendimą dėl VšĮ 

Valakupių reabilitacijos centro valdybos narių atšaukimo, skyrimo ir valdybos sudėties pakeitimo.  

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklą tikrino šios institucijos: 

 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM; 

 UAB „Bureau Veritas Lit“. 

 

12.  VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2021 M. 
 

Pagrindiniai 2021 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 paslaugų gavėjų dalyvavimą visuomenės 

gyvenime, ilgalaikę jų integraciją į darbo rinką ir geresnę jų gyvenimo kokybę, aktyviai dalyvauti 

tobulinant 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. 
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Pagrindiniai laukiami rezultatai: 

1. Pritraukti ne mažiau kaip 4 papildomi finansavimo šaltiniai; 

2. Užtikrintas Įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės atitikimas ISO 9001 standarto ir 

EQUASS kokybės sistemos reikalavimams; 

3. Siekiant užtikrinti Įstaigos darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo plano įvykdymo procentas  nemažesnis kaip 90 proc.; 

4. Pasiektas bendras paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybę rodiklis 

ne mažesnis kaip 90 proc., suinteresuotų šalių – ne mažesnis nei 85 proc.; 

5. Racionali darbo užmokesčio dalis sąnaudų struktūroje, užtikrinanti strateginių tikslų 

įgyvendinimą, vykdomos veiklos efektyvumą bei kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 80 proc.; 

6. 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. 

7. Kauno skyriaus paslaugų plėtra: planuojamos pradėti teikti dienos socialinės globos 

paslaugos asmens namuose, analizuojamos galimybės teikti slaugos namuose paslaugas bei kitos 

socialines paslaugos, kurioms bus nustatytas poreikis Kauno m. savivaldybėje. 

 

 

 

Direktorė 

      

Tatjana Ulbinienė 

 

 

                                

 


