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1. VADOVO ŽODIS
Kokybiškų ir įtraukių paslaugų teikimas, socialinių inovacijų diegimas – tai
kryptys kurias vystome nuo pat įstaigos veiklos pradžios. Nuosekliai ir su
profesiniu užsidegimu veikiame socialinės apsaugos ir asmens sveikatos
priežiūros

srityse

bei

teikiame

medicininės,

profesinės

ir

socialinės

reabilitacijos bei socialines paslaugas neįgaliesiems ir kitiems socialinę atskirtį
patiriantiems ar sveikatos sutrikimų turintiems asmenims. Savo kasdieninėje
veikloje kryptingai vadovaujamės užsibrėžtais ilgalaikiais kokybės tikslais ir
EQUASS

kokybės

partnerystės,

principais:

dalyvavimo,

lyderystės,

orientacijos

į

personalo,
asmenį,

teisės,

etikos,

kompleksiškumo

bei

orientacijos į rezultatus ir nuolatinio paslaugų gerinimo.
Noriu nuoširdžiai pasidžiaugti, kad net ir iššūkių akivaizdoje sėkmingai įgyvendinome nusimatytus strateginius
ir metinius tikslus. 2021 metais besitęsiant COVID-19 pandemijai, didelis dėmesys buvo skiriamas paslaugų
gavėjų

ir

darbuotojų

sveikatos

ir

saugos

užtikrinimui,

psichosocialinės

darbo

aplinkos

gerinimui.

Profesionalios, vieningos ir kūrybiškos darbuotojų komandos, vienijančios reabilitacijos, socialinio darbo,
integracijos į darbo rinką, administravimo specialistus, dėka įveikėme iškilusius sunkumus. Vykdėme
pozityvius pokyčius – aktyviai teikėme paslaugas ir ėmėmės naujų iniciatyvų, siekdami neįgaliųjų teisių
užtikrinimo ir jų dalyvavimo visose visuomenės srityse, įsigijome naujų darbo priemonių, skyrėme didelį
dėmesį darbuotojų tobulėjimui bei stiprinome bendradarbiavimą.
Per 2021 metus sugebėjome išlaikyti aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Tą įrodo išlaikomas aukštas Įstaigos
paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis. Galime didžiuotis ir tvariai vykdomais
tarptautiniais ir nacionaliniais projektais. Per 2021 m. įgyvendinome 8 projektus, kurie ženkliai prisidėjo prie
paslaugų plėtros, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, kokybės kultūros, visuomenės sveikatos, paslaugų
gavėjų teisių įgyvendinimo, visuomenės švietimo bei informavimo. Siekdami plėsti paslaugų spektrą, aktyviai
dalyvavome naujuose projektuose ir viešuosiuose pirkimuose, 2021 m. buvo pritraukti 7 papildomi
finansavimo šaltiniai.
Net sudėtingose situacijose drąsiai imamės pokyčių, todėl ir 2022 m. toliau sieksime kiekvieno mūsų
paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės gerėjimo, teisių užtikrinimo, įgalinimo ir socialinio dalyvavimo. Tokiu būdu
išliksime bendruomenės poreikius atliepiančia ir vertę kuriančia įstaiga.
Kviečiu susipažinti su 2021 metais nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais!
Direktorė Tatjana Ulbinienė
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VERTYBĖS

MISIJA

2. MISIJA IR TIKSLAI
Įstaigos misija - siekti kiekvieno žmogaus geresnės gyvenimo kokybės, sveikatos ir
socialinio dalyvavimo, teikiant kompleksines, į asmenį ir bendruomenę orientuotas
paslaugas.

Įstaigos 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.

Įstaiga 2021 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.
Įstaiga teikiamų paslaugų kokybei skiria itin didelį dėmesį ir siekia, kad būtų užtikrinta ir palaikoma aukšta
paslaugų kokybė visose Įstaigos veiklos srityse, pabrėžiama, kad už paslaugų kokybę atsako kiekvienas
Įstaigos darbuotojas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi šiais ilgalaikiais kokybės tikslais:
atitikti įstaigos paslaugų gavėjų, socialinių partnerių, steigėjo, finansuotojų ir tiekėjų lūkesčius bei
poreikius;
teikti kokybiškas, saugias, savalaikes ir kvalifikuotas paslaugas;
sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui;
Įstaigos veikloje vadovautis EQUASS kokybės principais;
užtikrinti pakankamus išteklius kokybės vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam tobulinimui;
nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus ir EQUASS
kokybės principus;
įgyvendinti kokybės politiką ir tikslus, užtikrinti jų tinkamumą ir sklaidą.
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3.VEIKLOS TĘSTINUMAS IR
TIKSLINĖS PLĖTROS
UŽTIKRINIMAS
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 (žr. 1 pav.)

REABILITACIJOS PASLAUGOS

BENDRUOMENINĖS
PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS

SOCIALINĖS PASLAUGOS

Medicininė reabilitacija

Socialinės dirbtuvės

Dienos socialinė globa

Profesinė reabilitacija

Įdarbinimo su pagalba

namuose ir įstaigoje

Vairavimo mokymas

paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymo ir

Pagalba priimant sprendimus

palaikymo paslaugos (dienos

paslaugos

centras)
Socialinės priežiūros
(pagalbos namuose)
paslaugos

PROJEKTAI

SPECIALISTŲ MOKYMAS

PAGALBOS ŠEIMAI PASLAUGOS

Socialinių paslaugų kokybės

Mokymai pagal Socialinių

Kompleksinės paslaugos

gerinimas, taikant EQUASS

paslaugų priežiūros

šeimai

kokybės sistemą

departamento patvirtintas

„Savarankiško gyvenimo

Neįgalaus jaunimo įdarbinimas

programas

įgūdžių ugdymo paslaugų

atviroje darbo rinkoje

Standartizuotų gebėjimų

teikimas neįgaliesiems,

Kiti projektai

vertinimo metodų mokymai

auginantiems vaikus"

Kiti mokymai

1 pav. Įstaigoje teikiamos paslaugos ir vykdoma veikla
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3.1. PROFESINĖ REABILITACIJA
Profesinės reabilitacijos programoje 2021 m. iš viso dalyvavo 13 negalią turinčių asmenų, iš kurių 9 asmenys
dalyvavo Vilniaus skyriuje ir 4 – Kauno skyriuje. Šiais metais pirmą kartą profesinės reabilitacijos programa
buvo vykdoma bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, tad programos dalyviai profesinio mokymo
paslaugos gavo švietimo įstaigose, o profesinių gebėjimų vertinimo, orientavimo ir konsultavimo bei gebėjimų
atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugos buvo suteiktos Įstaigoje. 2021 m. profesinės reabilitacijos programos
dalyviai mokėsi pagal Tinklalapių ir interneto sprendimų kūrimo (PHP) neformaliojo profesinio mokymo
programą Kazimiero Simonavičiaus universitete ir pagal Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinę profesinio
mokymo programą Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre. Profesinės reabilitacijos dalyviai tęsia
dalyvavimą programoje ir 2022 m.
2021 metais su Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – UŽT) buvo
pasirašyta Įdarbinimo su pagalba paslaugų asmenims su negalia teikimo sutartis. Paslaugos pradėtos teikti
bendradarbiaujant su Vilniaus ir Kauno UŽT Klientų aptarnavimo departamentais. Paslaugų tikslas – asmenims,
turintiems negalią, suteikti individualią pagalbą įsidarbinant ir įsitvirtinant darbo vietoje. Šios paslaugos buvo
teikiamos dviem lygiais:
įsidarbinimo

paslaugos

–

konsultavimas,

tarpininkavimas

ir

atstovavimas

atliekant

įsidarbinimo

procedūras;
lydimoji pagalba – tęstinė pagalba neįgaliam asmeniui siekiant, kad jis kuo ilgiau išsilaikytų darbo vietoje.
2021 m. įdarbinimo su pagalba paslaugas iš viso gavo 39 negalią turintys asmenys, iš kurių 23 asmenys šias
paslaugas gavo Vilniaus regione, 16 – Kauno regione. Ir įsidarbinimo, ir lydimosios pagalbos paslaugos buvo
suteiktos 18 asmenų, tik įsidarbinimo paslaugas gavo taip pat 18 neįgaliųjų, tik lydimosios pagalbos paslaugas
gavo 3 asmenys, turintys negalią (žr. 2 pav.)
Vilnius

Kaunas

Bendras

2
16

Tik įsidarbinimo paslaugas gavo

3
Tik lydimosios pagalbos paslaugas gavo

0

Abi paslaugas gavo

0

18

23
16

Bendras skaičius

39
0

10

20

30

40

Paslaugų gavėjų skaičius
2 pav. UŽT Įdarbinimo su pagalba paslaugos pagal gavėjų skaičių 2021 m.
Paslaugų teikimo metu specialistai padėjo asmenims, turintiems negalią, susitvarkyti įdarbinimui reikalingus
dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas ir darbo vietoje reikiamas atlikti darbo funkcijas, spręsti
neįgalaus asmens ir darbdavio bendravimo problemas, susijusias su darbo santykiais ar sąlygomis, darbo
užduočių skyrimu ir kitas problemas, trukdančias neįgalaus asmens darbinei veiklai.
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Remiantis UŽT atliktos apklausos apie Įdarbinimo su pagalba paslaugų kokybę duomenimis matome, jog 82
proc. apklaustų paslaugos gavėjų buvo labai patenkinti arba patenkinti gautų paslaugų kokybe Įstaigoje (žr. 3
pav.).
Labai tenkina

44 proc.
38 proc.

Tenkina

18 proc.

Nei tenkina, nei netenkina
Netenkina

0 proc.

Visiškai netenkina

0 proc.
0

10

20

30

40

50

3 pav. UŽT Įdarbinimo su pagalba paslaugų vertinimas (proc.) 2021 m.

3.2. BENDRUOMENINĖS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
Įstaiga nuo 2020 m. ir toliau teikia iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

(toliau

–

NRD)

vykdomo

struktūrinės

paramos

projekto

„Nuo

globos

link

galimybių:

bendruomeninių paslaugų plėtra“ lėšų finansuojamas socialinių dirbtuvių, pagalbos priimant sprendimus ir
įdarbinimo su pagalba paslaugas bei pasiekė aukštų rezultatų šių paslaugų teikimo srityje.
Teikiant socialinių dirbtuvių paslaugą sudaromos galimybės intelekto ir (ar) psichosocialinę negalią
turintiems asmenims su specialistų pagalba įgyti darbinių įgūdžių, atliekant realias darbo užduotis, ir didinti
jų galimybes įsidarbinti atviroje darbo rinkoje. Socialinių dirbtuvių paslaugas 2021 m. Vilniuje gavo 23
negalią turintys asmenys, Kaune – 16. Dauguma socialinių dirbtuvių dalyvių turi intelekto negalią. Socialinių
dirbtuvių

komandą

sudaro

užimtumo

specialistas,

socialinis

darbuotojas,

individualios

priežiūros

darbuotojas ir rinkodaros specialistas. Socialinių dirbtuvių paslaugų gavėjams paslaugų teikimas buvo
užtikrintas visus metus, karantino metu, kai paslaugų teikimas negalėjo būti užtikrintas Įstaigoje,
neįgaliesiems darbo užduotys buvo pristatomos į jų gyvenamąją vietą.
Socialinėse dirbtuvėse pagaminta ir parduota produkcija – daugkartiniai maišeliai biriems produktams,
pirkinių maišeliai su užsakovo logotipu, mediniai virtuvės įrankiai, mobiliojo telefono laikikliai, kalėdiniai
vainikai, inkilai, medaus rėmai, lesyklėlės bei kiti gaminiai pagal pirkėjų užsakymus. Socialinių dirbtuvių
pagal individualius užsakymus pagamintus gaminius įsigijo tokios įmonės kaip UAB „Lietuvos monetų
kalykla“, UAB „Market Rats“, UAB „Present Connection“, VšĮ „Senevita“, MB „Pirmas blynas“ ir
veterinarijos klinika. Įstaigos socialinių dirbtuvių pajamos 2021 m. siekė 8000 Eur, o nuo socialinių
dirbtuvių veiklos pradžios – 11 000 Eur. Tai reiškia, kad 2021 m. buvo įvykdytas socialinėms dirbtuvėms
iškeltas uždavinys, kuris numato, kad ne mažiau kaip 5 proc. viso dirbtuvių metinio biudžeto turi sudaryti
pajamos, gautos iš parduotos produkcijos ir (ar) teikiamų paslaugų.
Įdarbinimo su pagalba paslauga siekiama padėti asmeniui, turinčiam intelekto ir (ar) psichosocialinę
negalia, rasti darbą ir (ar) įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje, pagal asmens poreikius ir galimybes. 2021 m.
Vilniuje šią paslaugą teikė 3 įdarbinimo su pagalba specialistai, Kaune – 2. Įdarbinimo su pagalba
paslaugos iš viso suteiktos 37 asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichosocialinę negalią, Vilniuje šias
paslaugas gavo 21 asmuo, Kaune – 16. Suteikus įdarbinimo su pagalba paslaugas 2021 m. įsidarbino iš
viso 14 negalią turinčių asmenų, po 7 asmenis Vilniuje ir Kaune. Šiems asmenims toliau buvo teikiama
lydimoji pagalba įsidarbinus. Lydimoji pagalba įsidarbinus buvo teikiama ir tiems negalią turintiems
asmenims, kurie tapo įdarbinimo su pagalba paslaugų gavėjais jau turėdami darbą (žr. 4 pav.).
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2020 m.

2021 m.

15

Paslaugų gavėjų skaičius Vilniuje

21
10

Paslaugų gavėjų skaičius Kaune

16
1

Įsidarbino Vilniuje

Įsidarbino Kaune

7
0
7
2

Lydimosios paslaugos Vilniuje

Lydimosios paslaugos Kaune

8

14
0
4
0

5

10

15

20

25

4 pav. Įdarbinimo su pagalba paslaugų gavėjų skaičiai 2020 – 2021 m.
Įdarbinimo su pagalba specialistai Vilniaus ir Kauno miestuose glaudžiai bendradarbiavo su psichikos
sveikatos centruose dirbančiais socialiniais darbuotojais, organizavo susitikimus, siekiant viešinti teikiamas
įdarbinimo su pagalba paslaugas neįgaliesiems bei pritraukti naujų dalyvių į šią paslaugą.
Įdarbinimo su pagalba paslaugų gavėjų įsidarbinimo rezultatai 2021 m. žymiai pagerėjo lyginant su 2020 m.
2021 m. padedant įdarbinimo su pagalba specialistams darbą susirado 14 asmenų, turinčių sutrikusio
intelekto ir (ar) psichosocialinę negalią, kas sudaro 39 proc. paslaugų gavėjų (žr. 5 pav.).
2020 m.

2021 m.

Bendras įsidarbinimo procentas

7
0

Įsidarbinimo procentas Vilniuje

4
33
44

Įsidarbinimo procentas Kaune

39
0

10

20

30

40

50

5 pav. Įdarbinimo su pagalba paslaugų gavėjų įsidarbinimo rezultatai (proc.) 2020 – 2021 m.
Paslaugos įgyvendinimo laikotarpiu buvo bendradarbiaujama su darbdaviais skatinant intelekto ir (ar)
psichosocialinę negalią turinčių asmenų įsidarbinimą ar jų turimos darbo vietos išlaikymą. 2021 m.
įgyvendintos įvairios įdarbinimo su pagalba paslaugos viešinimo veiklos: dalyvauta naujienų portalo lrytas.lt
Berta&Talks laidoje, parengtas ir pristatytas pranešimas apie intelekto ir psichosocialinės negalios
sveikatos ypatumus Neįgaliųjų reikalų departamento organizuotame nuotoliniame renginyje, taip pat
organizuoti nuotoliniai susitikimai su įmonių personalo specialistais UAB „Vilniaus duona“, UAB „Rimi
Lietuva“, UAB „Ren tex“. Įstaigos įdarbinimo su pagalba specialistai dalyvavo prekybos tinklo UAB „Rimi
Lietuva“ „Įvairovės mėnesio“ renginyje, pristatyta įdarbinimo su pagalba paslauga, patirtys ir iššūkiai.
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2021 m. taip pat aktyviai dalintasi gerąja patirtimi internetinėje erdvėje, parengta informacinio pobūdžio
priemonė, skirta neįgaliesiems ir darbdaviams apie darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimą bei
subsidijas darbo užmokesčiui.
Siekiant gerinti paslaugų gavėjų įsidarbinimo rezultatus 2022 m. metais planuojama plėsti paslaugas
darbdaviams, motyvuojant juos įdarbinti asmenis, turinčius intelekto ir (ar) psichosocialinę negalią, kelti
įdarbinimo su pagalba specialistų kvalifikaciją neįgaliųjų integracijos į darbo rinką srityje bei aktyviau vykdyti
viešinimo veiklas, siekiant mažinti visuomenės neigiamas nuostatas.
Pagalbos priimant sprendimus (toliau PPS) paslaugų tikslas – stiprinti asmens, turinčio intelekto ir (ar)
psichosocialinę negalią, gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško
gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse, pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų
komandos pagalbą. 2021 m. Įstaigos darbuotojų komandą sudarė 6 pagalbos priimant sprendimus
specialistai: 4 Vilniuje ir 2 Kaune. PPS paslaugos suteiktos 56 asmenims, turintiems intelekto ir (ar)
psichosocialinę negalią (Vilniuje 33 asmenims, Kaune – 23 asmenims).
Kiekvienam paslaugų gavėjui buvo sudarytas individualus planas, kurio sudaryme aktyviai dalyvavo patys
negalią turintys asmenys. Ataskaitiniais metais 56 PPS paslaugos gavėjai išsikėlė 197 tikslus (tai tikslų
skaičius, atsispindintis individualiuose planuose), iš kurių 36 proc. tikslų – pasiekta, 58 proc. – pusiau
pasiekta ir 6 proc. tikslų dėl įvairių priežasčių nebuvo pasiekta. Visi tikslai suskirstyti į 4 grupes: socialiniai
santykiai, asmens sveikata, asmeniniai turtiniai ir neturtiniai santykiai. Socialinis dalyvavimas – sfera, kurioje
paslaugos gavėjai išsikėlė daugiausia tikslų (34 proc.). Dominuojantys tikslai šioje sferoje – tai antrosios
pusės ar draugų susiradimas, noras išmokti geriau jaustis bendraujant su konfliktiškais asmenimis, pradėti
savanoriauti, aktyviau dalyvauti bendruomenės veikloje, pagerinti rašymo įgūdžius ir kt. Asmens sveikatos
srityje (28 proc. išsikeltų tikslų) asmenims reikėjo pagalbos kontroliuoti savo svorį, sveikai maitintis,
reguliariai lankytis pas psichiatrą, gauti informacijos apie vakcinaciją nuo COVID-19 ligos. Asmeninių turtinių
santykių sferoje (20 proc. išsikeltų tikslų) pagrindinis motyvas – išmokti planuoti savo biudžetą ir gyventi be
skolų. Asmeninių neturtinių santykių srityje iškelta mažiausiai tikslų (18 proc.), dažniausiai susijusių su
paslaugos gavėjų dokumentų, asmens duomenų saugojimu, mokymusi atsakingai skalbti ir naudotis
socialiniais tinklais ir pan. 6 paveiksle pavaizduota, kaip pasiskirstė tikslų pasiekimas visose 4 srityse.
Pasiekta

Pusiau pasiekta

Nepasiekta

36
58

Iš viso

6
11
16

Asmens sveikata

2
14
Socialiniai santykiai

19
1
5
13

Asmeniniai turtiniai santykiai

2
7
11

Asmeniniai neturtiniai santykiai

1
0

20

40

6 pav. PPS paslaugų gavėjų išsikeltų tikslų pasiekimo lygis 4 srityse (proc.) 2021 m.

60
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Su paslaugų gavėjais aptariant individualiame pagalbos plane pasiektus rezultatus bei paslaugos poveikį ir
gyvenimo kokybės pokyčius, pastebėtas hospitalizavimo sumažėjimas dėl turimos ligos (iš 56 dalyvių tik 2
asmenys buvo hospitalizuoti).
Paslaugų gavėjai įgalinami ir skatinami būti aktyviais bendruomeninėje veikloje. 2021 m. paslaugų gavėjai,
padedami specialistų, aktyviai dalyvavo 64 integracinėse veiklose: savanoriavo, dalyvavo įvairiuose
kultūriniuose renginiuose, išvykose, pažintinėse ekskursijose, pilietinėse akcijose. Paslaugų gavėjai siekia
lygių galimybių dalyvauti visuomeninėse veiklose, todėl priimti sprendimai savanoriauti Maisto banko
akcijose, Vilniaus Arkivyskupijos Carito savanoriškose veiklose. Paslaugų gavėjai pasidalino patirtimi ir su
užsienio specialistais: bendravo su Įstaigoje apsilankiusiais Lenkijos specialistais, teikiančiais paslaugas
jaunuoliams su negalia, dalyvavo tarptautiniame projekto „ĮGŪDŽIAI“ nuotoliniame susitikime. Minint
socialinių darbuotojų dieną, inicijavo ir parengė savo teisių deklaraciją, kurią pasirašė ir susitikimo metu
Neįgaliųjų reikalų departamente įteikė susitikimo organizatoriams.
Specialistai viešino teikiamas paslaugas Įstaigos internetiniame puslapyje bei Facebook socialiniame tinkle,
parengė pranešimus ir dalyvavo susitikime su Šiaurės Makedonijos atstovais, socialinės srities specialistais,
pristatė projekto PPS paslaugų gavėjų istorijas, taikomus metodus bei atvejo analizę socialinių paslaugų
modernizavimo ir deinstitucionalizacijos kontekste, dalyvavo Marijos radijas laidoje „Aktualijos”, LRT radijas
laidoje „Draugystė veža“, kurių metu buvo pristatytos PPS paslaugos, vertybinės nuostatos, negalia ir
galimybės būti pilnaverčiu bendruomenės nariu. PPS specialistai parengė PPS paslaugos teikimo tvarkos
aprašą ir metodines rekomendacijas.
Pandemijos metu nei vienos paslaugos teikimas nebuvo sustabdytas. Paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu
būdu, konsultuojant telefonu, naudojantis kitomis interaktyvios komunikacijos priemonėmis.

3.3. MEDICININĖ REABILITACIJA
2021 m. Įstaiga vykdė asmens sveikatos priežiūros veiklą pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją ir teikė šias paslaugas:
antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos II: nervų sistemos ligos ir judamojo-atramos
aparato pažeidimai;
antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos II: nervų sistemos ligos (būklė po COVID-19
ligos);
antrinės stacionarinės palaikomosios reabilitacijos II: nervų sistemos ligos ir judamojo–
atramos aparato pažeidimai;
suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II: nervų sistemos ligos ir su judamojo-atramos
aparato pažeidimai.
Dėl kompensuojamų medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo Įstaiga yra sudariusi sutartį su Vilniaus
teritorine ligonių kasa.
Per 2021 metus medicininės reabilitacijos paslaugos buvo suteiktos 666 pacientams. Tai yra 0,5 proc.
daugiau nei 2020 m. Pacientų lovadienių skaičius 2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo apie 10 proc. ir
sudarė 12806 lovadienius (žr. 7 pav.). Sumažėjusį pacientų kiekį lyginant su 2019 m. lėmė valstybės
lygmeniu priimti sprendimai dėl COVID-19 pandemijos prevencijos ir valdymo priemonių. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimais paslaugų
teikimas

buvo

vykdomas

atskiriant

ir

optimizuojant

pacientų

srautus,

reabilitacijos

paslaugos

organizuojamos ir teikiamos užtikrinant visas reikalingas apsaugos, higienos ir kt. sąlygas bei atsižvelgiant į
regiono užimtų COVID-19 lovų skaičių, tenkantį 100 tūkst. prirašytų gyventojų.
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7 pav. Medicininės reabilitacijos pacientų skaičius 2017 – 2021 m.
Per 2021 m. reabilitacijos II (stacionarinės) paslaugos buvo suteiktos 481 pacientui, ambulatorinės
reabilitacijos II paslaugos – 168 pacientams, palaikomosios reabilitacijos II paslaugos – 17 pacientų
(žr. 8 pav.).
Reabilitacija II

Palaikomoji reabilitacija

Ambulatorinė reabilitacija

597
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168
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8 pav. Medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus pasiskirstymas 2017 – 2021 m. pagal reabilitacijos rūšis
Svarbią medicininės reabilitacijos paslaugų dalį sudaro kineziterapijos ir ergoterapijos paslaugos,
logopedo, psichologų ir socialinių darbuotojų konsultacijos. Teikiant kineziterapijos paslaugas
sėkmingai pritaikytas krioterapijos aparatas, skirtas mažina asmenų po kelio endoprotezavimo
operacijos kelio skausmą, tinimą ir gerinti kelio funkcinį atsistatymą. Ergoterapijos kabinetas buvo
papildytas išmaniąja kaiščių lenta „Rapael“, kuri naudojama lavinti asmens funkcinius gebėjimus bei
kognityvines funkcijas tiek ergoterapijos kabinete, tiek paciento palatoje.
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3.4. JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ VAIRAVIMO MOKYMAS
Įstaiga sėkmingai tęsė 2011 m. įsteigtą Neįgaliųjų vairavimo mokyklos veiklą, kuri 2021 m. buvo finansuojama
laimėjus Neįgaliųjų reikalų departamento organizuotą viešąjį pirkimą. Paslaugų tikslas – mokyti judėjimo
negalią turinčius asmenis vairuoti B kategorijos transporto priemonę, siekiant didinti jų mobilumą ir galimybes
dalyvauti socialinėje, visuomeninėje veikloje ar dirbti.
2021 metais B kategorijos transporto priemonės vairavimo mokymų paslaugos buvo suteiktos16 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 1051) bei galintys vairuoti tik transporto priemonę su rankinio valdymo įranga.
Paslaugos buvo teikiamos Kauno mieste bendradarbiaujant su partneriu UAB „ARV-Auto“. Be įprastinių
vairavimo mokyklos paslaugų, dalyviams suteiktas praktinių įgūdžių mokymas judėjimo negaliai pritaikyta
transporto priemone, buvo mokoma saugaus persėdimo į/iš automobilio, dalyviams iš kitų miestų suteiktos
apgyvendinimo arba pavėžėjimo paslaugos. 13 iš 16 judėjimo negalią turinčių asmenų, kuriems buvo teikiamos
vairavimo mokyklos paslaugos, sėkmingai išsilaikė teorijos ir praktikos egzaminus VĮ „Regitroje“ bei įgijo
vairuotojo pažymėjimą. 100 proc. apklaustų dalyvių (12 respondentų) suteiktas paslaugas įvertino „labai
gerai“ ir „gerai“ bei 92 proc. iš jų nurodė esantys patenkinti pasiektais rezultatais.

3.5. SOCIALINĖS PASLAUGOS
Įstaigos Kauno skyriuje 2021 m. buvo aktyviai plėtojamas socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų
teikimas Kauno miesto gyventojams (žr. 9 pav.).
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

Socialinės priežiūros (Pagalba į namus)

Dienos socialinė globa namuose

Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir

Dienos socialinė globa įstaigoje

palaikymo) paslaugos suaugusiems asmenims dienos
centre

9 pav. Socialinės paslaugos Įstaigos Kauno skyriuje

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. 2021 m. su Įstaiga
buvo pasirašyta 10 sutarčių ir paslaugos suteiktos 136 paslaugų gavėjams Kauno mieste. 2021 m. gruodžio
10 d. Įstaiga trims metams gavo teisę teikti akredituotą socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugą.

Socialinės

priežiūros

(socialinių

įgūdžių

ugdymo

ir

palaikymo)

paslaugos

suaugusiems

asmenims dienos centre
2021 m. buvo toliau teikiamos paslaugos asmenims su intelekto 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.). Socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugas 2021 m. Kauno skyriuje gavo 18 paslaugų gavėjų. 2021 m. gruodžio 8 d.
įstaiga trims metams gavo teisę teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo
paslaugą (dienos centre).
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Dienos socialinės globos paslaugos Įstaigoje
Kauno skyriuje nuo 2020 m. rugsėjo mėn. buvo pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos pagal
turimą dienos socialinės globos licenciją Nr. L000000734. 2021 m. Įstaiga turėjo 4 trišales sutartis su Kauno
miesto savivaldybe ir paslaugų gavėjais. Per 2021 m. paslaugų gavėjų skaičius svyravo nuo 2 iki 4 paslaugų
gavėjų. Sausio – balandžio mėn. paslaugas gavo 3 paslaugų gavėjai, gegužės ir birželio mėnesiais – 4, liepos
mėn. – 3, rugpjūčio mėnesį 4 paslaugų gavėjai, o nuo rugsėjo mėnesio paslaugos teiktos 2 paslaugų
gavėjams. Paslaugų gavėjų skaičius nuolat keitėsi dėl paslaugų gavėjų sveikatos problemų bei dėl atsiradusio
poreikio teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas.

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose
2021 m. Įstaiga Kauno mieste pradėjo teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. Dienos
socialinė globa asmens namuose –

visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės

specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba namuose dienos metu. Dienos socialinės globos asmens
namuose paslaugas 2021 m. gavo 3 paslaugų gavėjai.

3.6. PASLAUGOS ŠEIMAI
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.
2021 m. individualias psichologo konsultacijas gavo 31 naujas paslaugų gavėjas (paslaugos teiktos 761
valandą). 2021 m. pasiektas Įstaigai numatytas projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ rodiklis – per
projekto laikotarpį suteikti paslaugas 82 paslaugų gavėjams.
2021 m. pabaigoje pateikti dokumentai Kauno miesto savivaldybei dėl psichosocialinės pagalbos paslaugos
akreditavimo. 2022 m. sausio 5 dieną ši paslauga akredituota trims metams.

Projektas „Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo neįgaliesiems, auginantiems vaikus, Kauno
mieste iniciatyva”
Projektas „Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugų teikimas neįgaliesiems, auginantiems vaikus“
buvo vykdomas 2021 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesiais pagal programą „Iniciatyvos Kaunui“. Projektą
finansavo Kauno savivaldybė. Projekto tikslinė grupė – 5 šeimos (mamos, turinčios intelekto ir (arba)
psichikos negalią, ir auginančios vaikus).
Paslaugų sudėtis ir jų metu vykdomos veiklos buvo orientuotos į tikslinės grupės bendravimo ir kitų socialinių
gebėjimų stiprinimą (teikta parama ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, lankantis viešąsias
paslaugas teikiančiose įstaigose, rūpinantis asmeniniu gyvenimu ir dalyvaujant visuomenės gyvenime,
užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais, siekiant integruotis į visuomenę, auginant ir prižiūrint vaikus ir
pan.). Paslaugos buvo teikiamos paslaugų gavėjų namuose ir palydint į įvairias viešąsias paslaugas teikiančias
įstaigas.

Paslaugas

teikė

multidisciplininė

komanda:

mentorius,

savanoriai,

psichiatras,

psichologas,

įdarbinimo su pagalba specialistaI. Projekto rezultatų poveikis projekto dalyviams – suteiktos specializuotos,
aukštos kokybės paslaugos tikslinei grupei, kurios padėjo gyventi savarankiškesnį gyvenimą ir aktyviau
dalyvauti visuomenės gyvenime.
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3.7. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
2021 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. 2021 m. Įstaiga
įgyvendino 3 nacionalinius ir 5 tarptautinius projektus, 3juose iš jų veikė kaip vadovaujanti organizacija ir 5-iuose –
dalyvavo partnerio teisėmis.
Įgyvendinta projektinė veikla ir paslaugų teikimas pagal sutartis ženkliai prisidėjo prie Įstaigos paslaugų ir
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, kokybės kultūros šalyje plėtojimo, platesnės apimties paslaugų gavėjų
teisių įgyvendinimo, tarptautiškumo, tyrimų bei inovacijų plėtojimo, visuomenės apie neįgaliųjų integraciją
švietimo bei informavimo.
2021 m. Įstaiga įgyvendino 2 strateginius projektus, vieną iš jų skirtą jaunimo, turinčio negalią,
integracijos skatinimui bei vieną projektą, skirtą socialinių paslaugų kokybės gerinimui Lietuvoje.
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.
2021 m. atlikti pagrindiniai darbai:
EQUASS konsultantai suteikė konsultacijas 54 įstaigoms EQUASS diegimo klausimais pagal
parengtus EQUASS diegimo planus;
suorganizuoti darbuotojų praktiniai ir teoriniai įvadiniai mokymai apie EQUASS kokybės sistemą,
dalyvavo 58 asmenys;
EQUASS išorės auditas įgyvendintas 68-iose socialinių paslaugų įstaigose;
suorganizuotos 4 apskrito stalo diskusijos aktualiais socialinių paslaugų kokybės klausimais;
vykdomas EQUASS diegimo poveikio socialinių paslaugų kokybei įvertinimo tyrimas;
informuota visuomenė video filmais, straipsniais, pranešimais internete ir socialiniuose tinkluose.
Projektui einant į pabaigą, buvo aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
dėl veiklos tęstinumo, pateikti pasiūlymai dėl įstaigų poreikių galimo projekto įgyvendinimo kaštų.
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.
2021 m. įgyvendintos pagrindinės projekto veiklos:
suorganizuotos 3 savipagalbos grupių sesijos tėvams (globėjams), kuriose dalyvavo 15 asmenų, ir
sukurta savipagalbos grupė Facebook platformoje;
toliau plėtojamas remiamo įsidarbinimo paslaugas teikiančių įstaigų tinklas Lietuvoje;
suorganizuoti 2 informaciniai renginiai darbdaviams, personalo atrankų specialistams, visuomenei;
į projekto veiklas per 3 metus jau įtraukta 140 jaunuolių, kuriems teikiamos pagalbos įsidarbinant,
įsitraukiant į savanorišką veiklą, išsilaikymo darbo vietoje paslaugos, iš jų: 36 jaunuoliai įsidarbino,
33 – įsitraukė į kvalifikacijos kėlimo veiklas, 10 įsitraukė į savanoriškas veiklas;
LEAD projekto sėkmės istorijos pristatytos tarptautiniame renginyje „Regioninių fondų savaitė“.
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Portugalijos, Rumunijos, Didžiosios Britanijos. Daugiau
informacijos: www.lead-project.eu/ .
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Įstaiga įgyvendino kitus tarptautinius ir nacionalinius projektus.
Įgyvendinamas ERASMUS+ programos projektas „Artability+“, skirtas asmenų, turinčių negalią, įtraukimui į
menines veiklas, taip skatinant jų savarankiškumą, įgalinimą, sprendimų priėmimą. 2021 m. meniniai savaitiniai
užsiėmimai vyko Įstaigos Kauno skyriuje, užsiėmimus lankė 12 dalyvių. Per 2021 m. buvo parengti ir publikuoti
video filmukai apie įvairių meno technikų naudojimą, įtraukiant ir pačius projekto dalyvius, 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. Šis projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Ispanijos, Graikijos ir
Rumunijos.
Įgyvendinamas 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
specialistams, kurie dirba asmenų, turinčių negalią, profesinės reabilitacijos ir integracijos srityse. Atsižvelgus
į pandeminę situaciją dėl COVID-19 ligos, projekto įgyvendinamas buvo pratęstas iki 24 mėn. ir stažuotės
perkeltos į 2022 m.
Įgyvendinamas Erasmus+ programos KA2 projektas „Mano karjera svarbi!“, 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. Projekto metu parengti 2 dokumentai:
Darbo rinkos informacijos vadovas ir Karjeros informacijos mokymo paketas, kurie buvo išbandomi praktikoje ir
po išbandymo koreguojami. Projektas įgyvendinamas su partneriais iš Portugalijos, Ispanijos, Didžiosios
Britanijos ir Rumunijos.
Kartu su partneriais iš Estijos, Suomijos ir Farerų salų sėkmingai užbaigtas Nordplus Adult programos
projektas „Įgūdžiai“ (angl. „SKILLS - Skills and Knowledge In Life Long Learning“). Projekto tikslas –
bendradarbiaujant su skirtingų šalių profesinio mokymo ir reabilitacijos centrais, suteikti galimybę paslaugų
gavėjams išmokti naujų įgūdžių, kurie reikalingi kasdieniame gyvenime. Projekto metu buvo ugdomi projekto
dalyvių įgūdžiai: viešo kalbėjimo, savo nuomonės išsakymo, adaptacijos ir orientacijos užsienio šalyje, užsienio
kalbų įgūdžiai ir kt. 2021 m. dėl pandemijos ir paskelbto karantino paskutinis projekto susitikimas, kuris turėjo
vykti Farerų salose, buvo perkeltas ir įgyvendintas nuotoliniu būdu lapkričio mėn. Dviejų dienų susitikimo metu
projekto partnerių dalyviai turėjo galimybę pristatyti save, atstovaujamas šalis, papasakoti, ko mokosi ir kokių
įgūdžių įgijo dalyvaudami skirtingose veiklose bei besiruošdami susitikimui.
Sėkmingai įgyvendintas Erasmus+ programos projektas „Work4all“, kuriuo buvo 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 sukurti daugiau darbo vietų neįgaliesiems. 2021 m.
suorganizuotas baigiamasis projekto renginys, subūręs darbdavius ir įmonių atstovus. Projektas įgyvendintas
su partneriais iš Portugalijos, Olandijos, Austrijos, Ispanijos, Italijos, Norvegijos ir Lietuvos.
Sėkmingai įgyvendintas 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. Projekto metu parengta informacinė medžiaga apie traumų prevenciją bei metodinė
priemonė – pratimų kompleksas. Taip pat suorganizuotos 3 sveikatingumo stovyklos Vilniuje, Nemenčinėje ir
Trakuose, parengti ir viešinami informaciniai filmukai ir lankstinukai bei plakatai.
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3.8. NAUJŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ RENGIMAS
2021 m. Įstaiga sistemingai siekė paslaugų plėtros bei kokybės gerinimo rengdama naujas paraiškas
valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų fondų remiamiems projektams bei dalyvaudama paslaugų
pirkimo konkursuose. Siekiant toliau tobulinti ir plėtoti Įstaigos paslaugas, 2021 m. buvo parengtos ir
pateiktos vertinimui šios paraiškos:
Erasmus+ programos projektas „MOODbites“;
„Kūrybiška Europa” programos projektas “Fashion Forward";
Erasmus+ programos partnerysčių projektas „Sport for revitalising Quality of Life of
persons with a disability“;
Erasmus+ programos „Digital tools for supporting and upskilling informal dementia
caregivers“;
Erasmus+ programos projektas „Empowering Adult Educators For Improvement Of
Accessibility And Quality Of Learning Opportunities For People With Functional Diversity”;
Erasmus+ programos partnerysčių projektas „Re-SportS project“;
Sporto rėmimo fondo paraiška “Tu ir aš judam kartu”;
Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo trumpalaikis projektas „Savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymo neįgaliesiems, auginantiems vaikus, Kauno mieste iniciatyva“;
Paraiška LEAD projekto pratęsimui su nauja tiksline grupe nuo 2023 m. (Active Youth
restricted call for additional funding EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment).
Įstaiga dalyvavo ir laimėjo įvairiuose viešųjų pirkimų konkursuose. 2021 m. sudaryta paslaugų teikimo sutartis
3 metams dėl B kategorijos transporto priemonės vairavimo mokymo (kursų) judėjimo negalią turintiems
asmenims vairavimo mokykloje. Taip pat buvo teikiamos įvairios mokymų, konsultavimo ir kitos paslaugos.

4.TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS,
ĮGALINIMAS IR DALYVAVIMAS
Vienas iš Įstaigos strateginių tikslų yra paslaugų gavėjų teisių įgyvendinimas, jų
visapusiškas dalyvavimas ir įgalinimas, kuris siejasi su Įstaigoje taikomos EQUASS
kokybės sistemos Teisių ir Dalyvavimo principais. Įgyvendinant EQUASS kokybės
sistemos dalyvavimo principą, paslaugų gavėjai buvo skatinami aktyviai dalyvauti
Įstaigos paslaugų planavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo procesuose bei
visuomeniniame gyvenime.
Siekiant pamatuoti pagrindinius veiklos ir paslaugų teikimo rezultatus, buvo atliekama
kasmetinė paslaugų gavėjų apklausa įgalinimo, teisių užtikrinimo, gyvenimo kokybės ir
paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą temomis. Geriausi
rezultatai pasiekti paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą
srityje, net 97 – 99 proc. paslaugų gavėjų atsakė, kad jaučiasi įtraukti į jiems teikiamų
paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą.
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Taip pat labai aukšti rezultatai pasiekti teisių užtikrinimo srityje, 96 – 98 proc. paslaugų gavėjų nurodė, kad
žino savo teises ir jų teisės Įstaigoje yra užtikrinamos. Gauti įgalinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo rezultatų
įverčiai svyruoja atsižvelgiant į teikiamas paslaugas: įgalinimo rezultatai nuo 85 proc. iki 97 proc., gyvenimo
kokybės gerinimo rezultatai nuo 81 proc. iki 98 proc. (žr. 10 pav.).
Medicininė reabilitacija
Pagalba priimant sprendimus
Pagalba įsidarbinant
Socialinės dirbtuvės
Dienos centras Kaune
Pagalba į namus
85%
94%
96%
97%
97%
95%

Įgalinimas

98%
97%
96%
98%
96%
96%

Teisių užtikrinimas

89%
81%

Gyvenimo kokybės gerėjimas

98%
95%
93%

98%
99%
97%
97%
97%

Paslaugų gavėjų įtraukimas į planavimą, teikimą, vertinimą

0

25
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10 pav. Paslaugų gavėjų įgalinimo, teisių užtikrinimo, gyvenimo kokybės gerinimo ir įtraukimo į paslaugų
planavimą, teikimą ir įvertinimą rodikliai (proc.) pagal Įstaigoje teikiamas paslaugas 2021 m.
2021 m., kai 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. Įstaigoje paslaugų gavėjai:
dalyvavo įvairiuose susitikimuose su Įstaigos svečiais ir partneriais (pvz., susitikime su socialiniais
darbuotojais iš Lenkijos);
bendravo su žiniasklaidos atstovais pristatant save ir Įstaigoje gaunamas paslaugas (pvz., LRT
radijo laidoje „Draugystė veža“);
dalyvavo sporto renginiuose ir padėjo įrengti basų pėdų taką Įstaigos teritorijoje, skirtame skatinti
neįgaliųjų sveiką gyvenseną ir aktyvesnį gyvenimo būdą;
prisidėjo prie įvairių švenčių minėjimo (pvz., Vasario 16-osios minėjimas);
organizavo ir dalyvavo kituose Įstaigos renginiuose.
Paslaugų gavėjai taip pat aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose bendruomenėje:
prisijungė prie tokių socialinių akcijų, kaip "Maisto bankas";
dalyvavo Vilniaus ir Kauno savivaldybių organizuotose Kalėdinėse mugėse, pristatant Įstaigos veiklą,
socialinių dirbtuvių gaminius;
lankėsi kitose įstaigose, teikiančiose panašias paslaugas, siekiant pasidalinti gerąja patirtimi,
užmegzti naujas pažintis, aptarti bendradarbiavimo galimybes (pvz., lankytasi Trakų neįgaliųjų
užimtumo centre, VšĮ Panemunės socialinės globos namuose, Kauno „Arkos“ bendruomenėje);
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plėtra“

pagalbos

priimant

sprendimus dalyviai dalyvavo susitikime su Neįgaliųjų reikalų departamento atstovais, šio susitikimo
metu buvo aptartos projekto vykdomos veiklos, sveikatos paslaugų prieinamumas asmenims,
turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalia, ir kitoms aktualijos;
vyko į išvykas kituose Lietuvos miestuose, pvz., Druskininkuose, Šventojoje, Anykščiuose;
lankėsi įvairiuose muziejuose, ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose, pvz., Kauno zoologijos
sode, Kauno botanikos sode, Dūmų fabrike, Martyno Mažvydo bibliotekoje, Pinigų muziejuje ir
daugelyje kitų vietų ir renginių (žr. 11 pav.).
Socialinės akcijos

5
2

Mugės
Išvykos į kitas įstaigas

7
1

Susitikimas su NRD

6

Išvykos į kitus miestus

15

Ekskursijos, edukacijos

26

Kiti kultūros ir laisvalaikio renginiai
0

10

20

30

11 pav. Paslaugų gavėjų dalyvavimas veiklose už Įstaigos ribų (veiklų skaičius) 2021 m.
Pastebėta, kad sociokultūrinių paslaugų teikimas padeda integruoti neįgaliuosius į visuomenę, praplėsti jų
akiratį, mažina socialinę atskirtį bei aktyvina bendruomenę.

5. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS
UŽTIKRINIMAS IR TOBULINIMAS
5.1. 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
sistemos

LST

EN

ISO

9001:2015

reikalavimams.

Įstaiga,

standarto

bei

EQUASS

kokybės

vadovaudamasi

EQUASS

kokybės

principais, siekė užtikrinti lygias teises ir galimybes neįgaliesiems, veikė
remiantis

Elgesio

paslaugų

gavėjų

kodekso

principais

dalyvavimą,

bei

įgyvendino

Teisių

chartija,

individualius

skatino
planus,

atsižvelgdama į paslaugų gavėjų poreikius, vertino grįžtamąjį ryšį iš visų
suinteresuotų šalių, o gautą informaciją panaudojo paslaugų kokybės
gerinimui.
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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 bei socialinių paslaugų teikimo bei kūrimo
srityje.
2021 m. birželio 11 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, 2021 m. lapkričio mėnesį buvo vykdomas įstaigos veiklos planinis vidaus
auditas. Audito metu buvo vertinamas teikiamų paslaugų atitikimas kokybės vadybos sistemos pagal LST EN
ISO 9001:2015 standartą ir kokybės sistemos EQUASS reikalavimams. Veiklos vidinio audito metu neatitikčių
nenustatyta, pateiktos rekomendacijos paslaugų kokybės gerinimui.
Siekiant įvertinti medicininės reabilitacijos skyriaus veiklą ir atitiktį sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
reikalavimams, 2021m. spalio 6 d. įstaigoje buvo atliktas medicininis vidaus auditas, kurį atliko MB
„Medicininis auditas“. Audito metu pateiktos paslaugų gerinimo rekomendacijos įgyvendintos.
Vienas pagrindinių kokybės politikos tikslų – užtikrinti ir palaikyti aukštą paslaugų gavėjų ir suinteresuotų šalių
(steigėjo, finansuotojų, socialinių partnerių, tiekėjų ir pan.) pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, todėl
Įstaigoje nuolat atliekamos paslaugų gavėjų ir suinteresuotų šalių anoniminės apklausos. Atlikus apklausos
duomenų

analizę,

nustatyta,

kad

paslaugų

gavėjų

ir

suinteresuotų

šalių

pasitenkinimas

teikiamomis

paslaugomis išlieka aukštas. 2021 m. bendras paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis –
96 proc. ir viršija planuotą paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklį (90 proc.).
Suinteresuotų šalių apklausos rezultatai parodė, jog 2021 m. bendras suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo
rodiklis siekia 95 proc.

5.2. EQUASS NACIONALINIO ATSTOVO VEIKLA LIETUVOJE
2021 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.
2021 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. 2021 m. EQUASS Assurance kokybės ženklu buvo sertifikuotos 49 įstaigos, vykdančios veiklą
socialinių paslaugų srityje.
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standartams,

yra

labiau

konkurencingos, jų paslaugos yra orientuotos į asmens poreikius. Plačiau apie tai skiltyje 3.7. Projektų
įgyvendinimas.
Siekiant didinti EQUASS kokybės ženklo žinomumą, 2021 m. buvo nuolat atnaujinama interneto svetainė
www.equass.lt, kurioje publikuojama informacija apie EQUASS standartą ir Įstaigos rolę vykdant nacionalinio
atstovo veiklas, informacijos sklaida buvo vykdoma ir kitais būdais – Įstaigos interneto svetainėje
www.reabilitacija.lt,

socialinio

tinklo

Facebook

paskyroje,

žiniasklaidoje,

įvairiuose

susitikimuose

ir

konferencijose.

5.3. NARYSTĖ TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE
Nuo 2008 m. Įstaiga yra Europos reabilitacijos platformos (toliau – EPR)
asocijuotas

narys.

EPR

yra

žinomiausias

paslaugų

neįgaliesiems

teikėjų

Europoje forumas, apjungiantis 28 paslaugų neįgaliesiems teikėjus 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. 2021 m. Įstaiga aktyviai bendradarbiavo su EPR, įgyvendinant tarptautinius projektus, teikiant
paraiškas naujiems projektams įgyvendinti, dalinantis gerąja praktika tarp platformos narių.

5.4. ĮSTAIGOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Vienas svarbiausių veiksnių, užtikrinančių teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos kokybę bei nuolatinį jos
gerinimą, yra personalo kompetencija ir nuolatinis jos tobulinimas, todėl 2021 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. 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 atsižvelgiant į Įstaigos poreikius užtikrinti nuolatinį teikiamų paslaugų kokybės bei efektyvumo
gerinimą, saugią ir sveiką aplinką, profesinę etiką, konfidencialumą bei paslaugų gavėjų teises. Per metus 157
kartus specialistai tobulino savo kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose mokymuose sveikatos, reabilitacijos,
pandemijos valdymo, emocinės gerovės, darbo su įvairią negalią turinčiais asmenimis, administravimo,
konsultavimo temomis.

5.5. INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS
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, 2021 m. buvo atlikti šie infrastruktūros gerinimo darbai:
1. Vilniaus pastato cokolinio aukšto koridoriaus ir fojė sienų dažymas;
2. automatinių įvažiavimo vartų ir įėjimo vartelių Vilniuje įrengimas;
3. refleksoterapinio takelio Vilniuje įrengimas.
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6. SOCIALINIO SEKTORIAUS PASLAUGŲ
KOKYBĖS LIETUVOJE GERINIMAS
Vieno iš Įstaigos strateginių tikslų – „dalyvauti tobulinant socialinio sektoriaus paslaugų kokybę Lietuvoje“
įgyvendinimas yra išskirtinė Įstaigos veikla, vykdoma jau nuo Įstaigos veiklos pradžios, kuriant ir tobulinant
šalies

metodinę

reabilitacijos

ir

socialinių

paslaugų

teikimo

bazę,

vykdant

specialistų

kvalifikacijos

tobulinimą, rengiant metodinę medžiagą, dalyvaujant teisinės bazės kūrimo bei tobulinimo veikloje, sudarant
galimybes aukštųjų mokyklų, kolegijų ir kitų mokymo įstaigų studentams atlikti praktiką Įstaigoje bei vykdant
kitas priemones, užtikrinančias kompleksinės reabilitacijos, socialinių ir kitų paslaugų kokybės gerinimą
šalyje.
2021 m. Įstaigos atstovai aktyviai dalyvavo Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybių inicijuotose grupėse
socialinių paslaugų kokybės tema:
·Vilniaus miesto bazinio Socialinių paslaugų kokybės standarto projekto rengimo darbo grupėje;
·Kauno miesto Kokybiškų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų plėtros darbo grupėje.
2021 m. Įstaigos specialistai 33 kartus organizavo nuo 3 iki 40 akad. val. trukmės kontaktinius ir nuotolinius
mokymus neįgaliųjų integracijos srityje veikiančioms ir socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms ir
tarptautiniams partneriams, tarp kurių – Nacionalinė švietimo agentūra, VšĮ SOPA, įvairių miestų socialinės
paramos centrai, globos įstaigos, nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos ir kt. Mokymuose dalyvavo beveik
900 specialistų iš įvairių socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų.
2021 m. buvo organizuojami mokymai pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) patvirtintas socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros
personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas:
„Specialistų,

teikiančių

paslaugas

sunkią

negalią

turintiems

ar

senyvo

amžiaus

asmenims,

psichologinis pasiruošimas ir komandinis darbas“ (programos kodas SPPD sistemoje SD20210244);
„Žmogaus teisėmis grįsto požiūrio taikymas dirbant su psichikos ir proto negalios asmenimis“
(programos kodas SPPD sistemoje SD20210231);
„Pokyčių amžiaus šansas: kaip tapti laimingesniu socialiniu darbuotoju“ (programos kodas SPPD
sistemoje SD20210223);
Individualios priežiūros personalo, dirbančio su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis, įžanginio
mokymo programa (programos kodas SPPD sistemoje IPP2020036).
Mokymai buvo organizuojami ir kitomis aktualiomis temomis:
„Veiklos rezultatų matavimai socialinių paslaugų įstaigoje“;
„Emocinės sveikatos gerinimas pandemijos metu“;
„Individualizuotas požiūris į neįgaliųjų įdarbinimą – tvarios integracijos atviroje darbo rinkoje link“;
„Darbinių diagnostikos priemonių IDA ir MELBA, skirtų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
profesiniam kryptingumui įvertinti naudojimas“;
„Psichosocialinių darbinių savybių dokumentavimas taikant MELBA metodą“;
MELBA© ir IDA© metodų naudojimo supervizijos.
Siekiant pasidalinti profesine patirtimi ir žiniomis, prisidėti prie būsimų specialistų rengimo, 2021 m. Įstaigoje
veiklą vykdė 10 savanorių ir praktiką atliko 95 studentai iš įvairių Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų
besimokančių

pagal

šias

masažuotojo,

bendrosios

studijų
praktikos

programas:
slaugytojo,

psichologo, sekretorius ir anglų kalbos filologo.

socialinio

darbuotojo,

slaugytojo

padėjėjo,

socialinio

darbuotojo

kineziterapeuto,

padėjėjo,

ergoterapeuto,
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7. COVID-19 PANDEMIJOS PREVENCIJOS
VYKDYMAS IR VALDYMAS
2021 m. tęsiantis COVID-19 pandemijai Lietuvoje Įstaiga ir toliau veiklą vykdė vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimais, kad būtų užtikrintas
tinkamas paslaugų teikimas ir darbuotojų bei paslaugų gavėjų saugumas. Įstaiga 2021 m. ėmėsi veiksmų ir
priemonių visumos COVID-19 pandemijos prevencijai ir šios pandemijos valdymui:
sutarties su Vilniaus teritorine ligonių kasa pasirašymas, siekiant užtikrinti medicininės reabilitacijos
paslaugų finansavimo stabilumą (pagal vadinamąją vienos dvyliktosios taisyklę);
paslaugų teikimo atnaujinimo plano pandemijos laikotarpiu įgyvendinimas;
tikslinių

ir

profilaktinių

tyrimų

dėl

COVID-19

ligos

organizavimo

tvarkos

aprašo

pakeitimas,

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, reglamentuojančius tyrimų atlikimą;
Įstaigos darbuotojų skiepijimo nuo COVID-19 ligos organizavimas;
darbuotojų ir pacientų testavimo schemų įgyvendinimas, siekiant valdyti COVID-19 ligos plitimą (per
2021 m. atlikta 420 PGR testų);
nuolatinė asmens apsaugos priemonių rezervo stebėsena ir įsigijimo organizavimas;
nuotolinio darbo procesų organizavimas ir pagrindinių priemonių įsigijimas;
dėl laikino stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo sustabdymo prastovų (ir dalinių)
paskelbimas;
komunikacijos valdymas, sukūrus kanalus, leidžiančius izoliuotomis sąlygomis darbuotojams greitai ir
tiksliai komunikuoti tarpusavyje;
socialinio tinklo paskyroje ir interneto tinklapyje nuolatinis dalijimasis aktualia informacija susijusia su
paslaugų teikimu COVID-19 pandemijos laikotarpiu, dalijamasi pozityvia informacija gerai pacientų ir
paslaugų gavėjų nuotaikai kurti (pvz. skatinimas sportuoti namų sąlygomis);
kitų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas.

8. VEIKLOS VIEŠINIMAS
Siekiant informuoti visuomenę, skleisti gerąją patirtį bei pasiekimus ir išlaikyti bei stiprinti teigiamą Įstaigos
įvaizdį, 2021 m. aktyviai buvo viešinama informacija apie Įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas. Informacijos
apie Įstaigą viešinimui buvo naudojamos šios priemonės:

Įstaigos interneto svetainė (reabilitacija.lt), kurioje pateikiama naujausia informacijas apie Įstaigos
veiklą, teikiamas paslaugas, įgyvendinamus projektus bei kita aktuali informacija;
Įstaigos Facebook paskyra (facebook.com/reabilitacija.lt/), kurios sekėjų skaičius 2021 m.
pabaigoje siekė 2059 asmenis ar organizacijas.
Įstaigos steigėjų ir finansuotojų interneto svetainėse (socmin.lrv.lt, ndt.lt, pertvarka.lt ir kt.);
Europos reabilitacijos platformos (EPR) interneto puslapyje www.epr.eu ir naujienlaikraštyje;
įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų interneto svetainėse (pvz., equass.lt, lead-project.eu ir kt.).
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Viena iš naujų projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ viešinimo
veiklų buvo EQUASS Assurance sertifikatų įteikimo kampanija socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Šios
kampanijos metu Įstaigos vadovė kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene ir
viceministre Vilma Augiene 2021 m. susitiko su 30 sertifikuotų, socialines paslaugas teikiančių įstaigų
bendruomenių, savivaldybių įstaigų atstovų ir partnerių.
Informacija apie Įstaigos įgyvendinamus projektus taip pat aktyviai buvo viešinta spaudoje ir interneto
portaluose. Buvo parengti ir publikuoti 5 straipsniai spaudoje ir interneto portaluose bei 5 reportažai radijo,
interneto portalų ir televizijos laidose:
straipsnis „Socialiai atsakinga popietė VšĮ Valakupių reabilitacijos centre“ internetinio portalo
lrytas.lt skiltyje „Gyvenimo būdas“;
laikraštyje „Bičiulystė“ publikuotas straipsnis apie Valakupių reabilitacijos centro kineziterapeutų
rekomendacijas kaip išvengti traumų „Paprasti pratimai gali sumažinti riziką patirti traumą“;
laikraštyje „Bičiulystė“ publikuotas straipsnis „Atvejo vadyba padės geriau suprasti žmogaus
poreikius“ apie darbą su negalią turinčiais asmenimis taikant atvejo vadybos metodą;
internetiniame portale pertvarka.lt publikuotas straipsnis apie Įstaigos specialistų patirtį įdarbinant
asmenis su intelekto ar psichosocialine negalia ir teikiant lydimąją pagalbą;
internetiniame

portale

www.youthemploymentmag.net

publikuotas

straipsnis

apie

užimtumo

rėmimą, Įstaigos vykdomą neįgaliųjų įdarbinimo veiklą „The Lithuanian Employment Service,
member of The National Network of Supported Employment Services Providers“ (Lietuvos
užimtumo tarnyba, Nacionalinio remiamų įdarbinimo paslaugų teikėjų tinklo narė);
naujienų portalo lrytas.lt tinklalaidėje „Berta&Talks“ pokalbis su Įstaigos įdarbinimo su pagalba
specialistu apie neįgaliųjų integraciją į darbo rinką;
„Marijos radijas“ radijo laidoje „Aktualijos” pokalbis su pagalbos priimant sprendimus specialiste
apie projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ pagalbos priimant
sprendimus paslaugos aktualijas ir žmonių su negalia galias bendruomenėje;
naujienų portalo lrt.lt laidoje „Laba diena Lietuva” transliacija apie vyresnio amžiaus asmenų traumų
prevenciją ir kaip gyvenamą aplinką pritaikyti senjorams;
internetinio portalo lrt.lt laidoje „Laba diena Lietuva” pokalbis apie neįgaliųjų savarankiškumą ir
Įstaigos teikiamas pagalbos priimant sprendimus paslaugas;
interneto portalo alfa.lt laidoje „Alfa taškas“ pokalbis apie socialinį verslą ir Įstaigos socialines
dirbtuves.
Informacija apie veiklą ir teikiamas paslaugas buvo viešinama dalyvaujant įvairiuose visuomenę ir bendruomenę
telkiančiuose renginiuose, parodose ar mugėse, pristatoma svečiams iš įvairių Lietuvos ir užsienio įstaigų,
dalyvaujant projektų partnerių susitikimuose, vizituose bei bendradarbiavimo veiklų aptarimuose kitose
įstaigose Lietuvoje ir užsienyje. Įstaigos specialistai skaitė pranešimus ar pristatė Įstaigos veiklą 16 Lietuvos ir
tarptautiniuose renginiuose, susitikimuose, mokymuose ar konferencijose.
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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, fizinių asmenų. Įstaiga finansavimą gavo iš
Užimtumo tarnybos, Europos socialinio fondo agentūros ir kitų projektų finansuotojų bei Neįgaliųjų reikalų
departamento (žr. 1 lentelę).

Įstaigos veiklos pajamos per finansinius metus iš viso – 2 415 501 EUR.

FINANSAVIMO PAJAMOS

1 096 369

iš jų pagal finansavimo šaltinius:
Iš valstybės biudžeto

314 882

Iš savivaldybės biudžeto

10 755

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

753 741

Iš kitų finansavimo šaltinių

16 990

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

1 190 830

Medicininės reabilitacijos pajamos

956 804

Socialinių paslaugų pajamos

234 701

Profesinės reabilitacijos pajamos

10 810

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

128 311

Metodikų mokymų pajamos

62 608

Kitos veiklos kitos pajamos

65 703

1 lentelė. Įstaigos veiklos pajamų sandara 2021 metais.
Įstaigos veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius procentais pateikiamas 12 paveiksle.

Socialinių paslaugų pajamos

10%

Kitos veiklos ir finansavimo pajamos

5,5%

Medicininės reabilitacijos pajamos

40%
31%

ES struktūrinių fondų ir kitų projektų pajamos
Valstybės biudžeto finansavimo pajamos

13%

Profesinės reabilitacijos pajamos

0,5%
0

10

20

30

12 pav. 2021 m. veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius.
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Įstaigos veiklos sąnaudos per finansinius metus iš viso – 2 166 943 EUR, ir šių sąnaudų pasiskirstymas pagal
veiklos sritis pavaizduotos 2 lentelėje.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 046 139

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

1 584 254

Nusidėvėjimo ir amortizacijos, nuvertėjimo

44 137

Komunalinių paslaugų ir ryšių

118 288

Komandiruočių
Transporto

1 5773

Kvalifikacijos kėlimo

7 199

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

8 830

Sunaudotų ir parduotų paslaugų savikaina

66 340

Kitų paslaugų

149 402

Kitos sąnaudos

61 694

Kitos veiklos sąnaudos

120 804

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas(-)

-45

2 lentelė. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos 2021 m.
2021 metais Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto (3 stacionarius kompiuteris, 2 nešiojamus kompiuterius, išmaniąją
kaiščių lentą „Rapael“, baseinų ir antelių plovimo mašiną, įėjimo vartuose įrengė praėjimo sistemos modulį) 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. 2021 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;
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija suteikė paramą antigenų testais.
Iš paramos lėšų buvo įsigytas ilgalaikis turtas ergoterapijos priemonė – išmanioji kaiščių lenta „Rapael“.
Įstaigos valdybos nariams Įstaiga darbo užmokesčio ir kitų išmokų nemokėjo. Įstaigos vienintelio dalininko –
Neįgaliųjų reikalų departamento 2021 finansinių metų pabaigoje, kapitalo dydis sudarė – 28,98 EUR. Įstaiga
nepatyrė išlaidų išmokoms, susijusioms su Įstaigos dalininkais.
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10. 2021 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS
VERTINIMO RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS
Įstaigos Visuotinio dalininkų susirinkimo (2021 m. balandžio 23 d. Protokolas Nr. 1) nustatyti pagrindiniai 2021
m. veiklos vertinimo rodikliai pasiekti ir pateikti 3 lentelėje:
Eil. Nr.

Planuoti Įstaigos veiklos vertinimo
rodikliai ir jų dydžiai
Teigiamas Įstaigos finansinis veiklos rezultatas

1

(dėl karantino metu apribotos pagrindinės
veiklos, numatoma rizika nepasiekti rodiklio).

2

Pasiekti rodikliai
2021 m. finansinis Įstaigos veiklos rezultatas
yra teigiamas ir sudaro 248552,00 Eur.

2021 m. pritraukti ne mažiau kaip 2 papildomi

2021 m. pritraukti 6 papildomi finansavimo

finansavimo šaltiniai (ES finansuojami ir kiti

šaltiniai: pasirašytos 2 sutartys dėl projektų

tarptautiniai projektai, laimėti viešieji pirkimai dėl įgyvendinimo ir 4 paslaugų teikimo sutartys,
paslaugų teikimo ir kt.).

Įvykdymo
laipsnis
Įvykdyta

Įvykdyta

laimėjus viešųjų pirkimų konkursus.

Racionali darbo užmokesčio dalis sąnaudų
3

struktūroje, užtikrinanti strateginių tikslų

2021 m. darbo užmokesčio dalis veiklos

įgyvendinimą, vykdomos veiklos efektyvumą bei

sąnaudų struktūroje neviršijo patvirtinto

kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 80 proc. visų

rodiklio – 73 proc.

Įvykdyta

sąnaudų dalies.
Racionali valdymo išlaidų (direktoriaus, skyriaus
vadovų) dalis darbo užmokesčio sąnaudų
4

struktūroje, užtikrinanti efektyvų Įstaigos
vykdomos veiklos valdymą, sudaranti ne daugiau
kaip 15 proc. viso darbo užmokesčio sąnaudų

2021 m. valdymo išlaidų dalis darbo
užmokesčio sąnaudų struktūroje neviršijo

Įvykdyta

patvirtinto rodiklio – 4,19 proc.

dalies.
5

6

Įstaigos klientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis rodiklis ne mažesnis kaip 90 proc.

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
2021 m. suinteresuotų šalių pasitenkinimo

vykdomos veiklos kokybe rodiklis ne mažesnis

Įstaigos vykdomos veiklos kokybe rodiklis –

kaip 85 proc.

95 proc.

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.

Įvykdyta

rodiklis – 96 proc.

Įstaigos suinteresuotų šalių pasitenkinimo

Užtikrintas Įstaigoje įdiegtų ISO 9001:2015

7

2021 m. Įstaigos paslaugų gavėjų

Įvykdyta

2021-06-11 įvyko išorės 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. 2021 m.

Įvykdyta

spalio ir lapkričio mėn. atlikti 2 vidaus
auditai, įvykdytos jų metu pateiktos
rekomendacijos. Atlikta vadybinė vertinamoji
analizė.

Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo plano įvykdymo,
8

užtikrinant įstaigos darbuotojų profesinės

Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo planas 2021

kvalifikacijos tobulinimą, procentas ne mažesnis

m. įvykdytas 100 proc.

kaip 90 procentų.

3 lentelė. 2021 m. veiklos vertinimo rodikliai.

Įvykdyta
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11. VEIKLOS KONTROLĖ
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 Visuotinio dalininkų susirinkimo posėdžiai ir 2 Įstaigos Valdybos posėdžiai.
Įstaigos Valdybos bei Visuotinio dalininkų susirinkimuose buvo svarstomi ir (ar) patvirtinti šie Įstaigos
dokumentai:
2020 m. Įstaigos metinė veiklos ataskaita;
2020 m. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys;
2021 m. Įstaigos veiklos vertinimo rodikliai;
2022 – 2024 m. Įstaigos strateginis planas.
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklą tikrino šios institucijos:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas;
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas;
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM;
UAB „Bureau Veritas Lit“;
Valstybinė kalbos komisija.

12. VEIKLOS PLANAI IR
PROGNOZĖS 2022 M.
Pagrindiniai 2022 metams keliami tikslai – asmens poreikius atitinkančių paslaugų teikimas, socialinių
paslaugų Lietuvoje gerinimas, efektyvus įstaigos valdymas, siekiant kiekvieno žmogaus geresnės gyvenimo
kokybės, sveikatos ir socialinio dalyvavimo, teikiant kompleksines, į asmenį ir bendruomenę orientuotas
paslaugas.
Pagrindiniai laukiami rezultatai:
Pritraukti ne mažiau kaip 4 papildomi finansavimo šaltiniai;
Užtikrintas Įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės atitikimas ISO 9001 standarto ir EQUASS kokybės
sistemos reikalavimams;
Siekiant užtikrinti Įstaigos darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą mokymo ir kvalifikacijos
kėlimo plano įvykdymo procentas nemažesnis kaip 90 proc.;
Pasiektas bendras paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybę rodiklis ne mažesnis
kaip 90 proc., suinteresuotų šalių – ne mažesnis nei 85 proc.;
Racionali darbo užmokesčio dalis sąnaudų struktūroje, užtikrinanti strateginių tikslų įgyvendinimą,
vykdomos veiklos efektyvumą bei kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 80 proc.;
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.
Socialinių paslaugų ir paslaugų šeimoms, kurioms bus nustatytas poreikis Vilniaus ir Kauno m.
savivaldybėse, tęstinumas.

