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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, profesijos mokytojai, plėtros 

skyriaus specialistai ir kitų sričių diplomuoti profesionalai. 

2019 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. 

Džiaugiuosi, kad per 2019 metus mums pavyko medicininės reabilitacijos pacientų skaičių 

Įstaigoje padidinti 25 proc., ir tuo pačiu sugebėjome išlaikyti aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Tą 

įrodo Įstaigos paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – 96 proc.  

Galime didžiuotis sėkmingai įgyvendinamais projektais. Per 2019 m. Įstaiga įgyvendino 11 

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.  

Didžiausias iššūkis, su kuriuo teko susidurti pastaraisiais metais – profesinės reabilitacijos 

dalyvių skaičiaus sumažėjimas. Siekdami kompensuoti mažėjančias pajamas ir plėsti paslaugų 

spektrą, aktyviai dalyvavome naujuose projektuose ir viešuosiuose pirkimuose, 2019 m. buvo 

pritraukti 7 nauji finansavimo šaltiniai, pasirašytos 6 partnerystės sutartys dėl 2020 m. planuojamų 

finansuoti paslaugų neįgaliesiems. 

Esu dėkinga kiekvienam Įstaigos darbuotojui už profesionaliai atliekamus darbus, už 

atsidavimą savo profesijai, už kiekvieno svarų indėlį siekiant bendrų Įstaigos tikslų. Ateinančiais 

2020 metais, Įstaigai minint 20-ąsias įkūrimo metines, 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 2019 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, mobilumo ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 

suaugusiems asmenims, sergantiems psichine liga, socialinės globos (pagalbos namuose) paslaugos 

Kauno miesto gyventojams. 

 

2.1. Profesinė reabilitacija 
 

Profesinės reabilitacijos (toliau – PR) programoje 2019 m. iš viso dalyvavo 56 negalią 

turintys asmenys (Vilniuje – 50, Kauno skyriuje – 6). Per 2019 m. į profesinės reabilitacijos 

programą atvyko 18 neįgaliųjų, jie visi PR programoje dalyvavo Vilniaus skyriuje. Ataskaitiniu 

laikotarpiu PR programą sėkmingai baigė ir įgijo naują kompetenciją 37 negalią turintys 

asmenys, iš kurių 31 baigė Vilniaus skyriuje, 6 – Kauno skyriuje. 2019 m. PR programa nutraukta 

9 asmenims (žr. 1 pav.). Profesinės reabilitacijos dalyvių skaičius mažėjimą nuo 2017 m. lėmė tai, 

kad šios paslaugos buvo perkamos viešojo pirkimo būdu nustatant trims metams maksimalius 

dalyvių kiekius (kvotas), kuriuos dalinai išnaudojus Įstaiga neteko galimybės priimti naujų 

profesinės reabilitacijos programos dalyvių. 
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1 pav. Profesinės reabilitacijos dalyvių skaičius 2017 – 2019 m. 

 

Profesinės reabilitacijos programą 2019 m. baigę dalyviai dažniausiai rinkosi 

profesinio mokymo programas, susijusias su informacinėmis technologijomis (pvz., internetinės 

svetainės administratoriaus, tinklo administratoriaus, internetinio programavimo) ir dailiųjų medžio 

dirbinių gamintojo programą (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. PR programą 2019 m. baigusių dalyvių pasiskirstymas pagal mokymo programas 
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asmenų, baigusių PR programą, įsidarbino 3 neįgalieji. Nuo 2016 m. negalią turinčių asmenų, 

baigusių PR programą, įsidarbinimo rodikliai kasmet viršija 60 proc. (žr. 2 pav.). 

 

 
 

2 pav. Neįgaliųjų, baigusių PR programą, įsidarbinimo rodikliai  2015 – 2019 m. 

 

Siekiant padėti įsidarbinusiems asmenims išsilaikyti darbo rinkoje buvo teikiamos 

palaikymo darbo vietoje paslaugos. Per 2019 m. palaikymo darbo vietoje paslaugos buvo 

suteiktos 10 įsidarbinusių neįgaliųjų. Baigusiems PR programą 2019 m., tačiau neįsidarbinusiems 

asmenims bus ir toliau teikiamos pagalbos įsidarbinant paslaugos.  

 

2.2. Medicininė reabilitacija 
 

2019 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.  

MR pacientų skaičius Įstaigoje kasmet didėjo: nuo 684 pacientų 2015 m. iki 990 

pacientų 2019 m. Per metus medicininės reabilitacijos pacientų skaičius Įstaigoje išaugo apie 25 

proc., per penkis metus – 45 proc. (žr. 3 pav.).  
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3 pav. Medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus 2015 – 2019 m. 
 

Ataskaitiniu laikotarpiu 86 proc. padidėjo pacientų, kuriems buvo teikiamos 

ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos, 2018 m. šios paslaugos buvo suteiktos 138 pacientams, 

2019 m. – 257 pacientams. Lyginant su 2018 m. Įstaigos pacientų, kuriems buvo teikiamos 

reabilitacijos II paslaugos, skaičius išaugo apie 7 proc. – nuo 614 pacientų 2018 m. iki 659 

pacientų 2019 m. Palaikomosios reabilitacijos II pacientų skaičius kasmet išlieka panašus, 2018 m. 

buvo 40 pacientų, 2019 m. – 45 pacientai (žr. 4 pav.).  

 
 

4 pav. MR pacientų skaičiaus pasiskirstymas 2015 – 2019 m. pagal reabilitacijos rūšis. 
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MR pacientų lovadienių skaičius 2019 m. lyginant su 2018 m. padidėjo apie 16 proc. ir 

sudarė 18939 lovadienius. Lyginant su 2015 m. MR pacientų lovadienių skaičius padidėjo beveik 

45 proc. – nuo 13032 lovadienių 2015 m. iki 18939  lovadienių 2019 m. (žr. 5 pav.).  

 

 
 

5 pav. Medicininės reabilitacijos lovadienių skaičius 2015 – 2019 m.  

 

Nemažą medicininės reabilitacijos paslaugų dalį sudaro kineziterapijos ir ergoterapijos 

paslaugos. Suteiktų ergoterapijos paslaugų skaičius kasmet didėjo – 2015 m. buvo suteikta 12410 

ergoterapijos paslaugų, 2019 m. suteikta 15173 ergoterapijos paslaugos (žr. 2 lentelę). Lyginant su 

2018 m. ergoterapijos paslaugų skaičius 2019 m. išaugo apie 6 proc.  

 

2 lentelė. Ergoterapijos paslaugų apimtys 2015 – 2019 m. 

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

Bendras ergoterapijos paslaugų 

skaičius 
12410 12416 12607 14320 15173 

Techninės pagalbos priemonių  

parinkimo paslaugų skaičius 
219 80 157 204 277 

Fizioterapijos (parafino/šiluminių 

aplikacijų) procedūrų skaičius 
1078 1143 1400 898 1193 

* Vienos ergoterapijos paslaugos teikimo trukmė – 30 min. 

 

Suteiktų kineziterapijos paslaugų skaičius taip pat kasmet didėjo – 2015 m. buvo 

suteikta 31183 kineziterapijos paslaugos, 2019 m. suteikta 44136 kineziterapijos paslaugos (žr. 3 

lentelę). Lyginant su 2018 m. kineziterapijos paslaugų skaičius 2019 m. išaugo apie 13 proc. 

  

13032 12285 13117 

16258 

18939 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Medicininės reabilitacijos lovadienių skaičius  



VšĮ Valakupių reabilitacijos centro 2019 m. veiklos ataskaita 

9 

 

3 lentelė. Kineziterapijos paslaugų apimtys 2015 – 2019 m. 

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

Bendras kineziterapijos paslaugų 

skaičius 
31183 29506 35869 38871 44136 

Kineziterapijos paslaugos salėje 

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

Elektrostimuliacija 766 1285 1306 990 952 

Kineziterapijos paslauga 

terapiniame baseine 
426 494 638 665 1207 

Hidromasažas terapiniame baseine 311 393 599 636 1159 

* Vienos paslaugos teikimo trukmė – 20 min. 

2.3. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymas 
 

Įstaiga sėkmingai tęsė 2011 m. įsteigtą Neįgaliųjų vairavimo mokyklos veiklą ir vykdė 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą 2019 

metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

projektą (toliau – mobilumo projektas), kuris jau 4 metus vykdomas Įstaigos Kauno skyriuje. 

Projektas vyko nuo 2019 m. gegužės 5 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. 

Mobilumo projekto tikslas – lavinti judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinį 

pajėgumą, reikalingą saugiai vairuoti automobilį, ir mokyti vairuoti B kategorijos transporto 

priemonę didinant jų mobilumą ir galimybes dalyvauti socialinėje, visuomeninėje veikloje ar dirbti. 

Projektą sudaro asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, įvertinimo ir 

lavinimo paslaugos bei B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 28 asmenimis buvo atliktas funkcinio pajėgumo, 

reikalingo saugiai vairuoti automobilį, įvertinimas, kuris apėmė: 

 vairavimui reikalingų įgūdžių praktinį įvertinimą pritaikytame automobilyje; 

 apatinių galūnių funkcijų ir liemens funkcijų įvertinimą taikant kineziterapines priemones; 

 vairavimui reikalingų rankų funkcijų vertinimą taikant ergoterapines priemones; 

 vairavimo įgūdžių įvertinimą „Autoadapt“ įranga; 

 psichoemocinės būklės bei sutrikimų ir kognityvinių gebėjimų įvertinimą.  

Atlikus vertinimo rezultatų analizę atrinkti 24 asmenys dalyvauti mobilumo projekte, 

kuriems buvo teikiamos funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, lavinimo 

paslaugos taikant: 

 kineziterapines ir ergoterapines priemones;  

 ugdant ir lavinant praktinius vairavimo įgūdžius imitavimo priemonėmis (pvz., automobilio 

durelių atrakinimas, užrakinimas raktu/signalizacijos pulteliu, durelių atidarymas, persėdimas į/iš 

automobilio); 

 psichologinio poveikio – psichemocinės būklės (stabilumo, emocijų kontrolės, emocinės 

sferos ypatumai) ir kognityvinių gebėjimų (reakcijos greitis, atmintis, dėmesys), reikalingų saugiai 

vairuoti automobilį, lavinimą individualių ir/ar grupinių užsiėmimų metu. 

Daugiau nei 9 m. vairavimo mokymo ir 13 m. vairavimo įgūdžių įvertinimo patirtis 

rodo, kad neįgaliųjų saugaus vairavimo mokymui ir vairuotojo pažymėjimo įgijimui būtinas ne tik 

vairavimo teorijos ir praktinių įgūdžių mokymas, bet ir funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai 

vairuoti automobilį, įvertinimas ir lavinimas bei psichologo paslaugos. 2019 m. teorijos egzaminą 

VĮ „Regitra“ išlaikė 88 proc. mokymų dalyvių, praktinio vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“ 

išlaikė 46 proc. dalyvių (žr. 4 lentelę). Įgiję vairuotojo pažymėjimą, neįgalieji tapo savarankiškesni, 

pagerėjo jų gyvenimo kokybė. Automobilio vairavimas daugumai jų atvėrė kelią į darbo rinką, 

mokymo, gydymo įstaigas, sudarė didesnes galimybes dalyvauti įvairiuose renginiuose, kitose 

veiklose, būti aktyviems visuomenės piliečiams. 
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4 lentelė. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

projekto metu pasiekti rezultatai 

Pasiekto rezultato pavadinimas Reikšmė  

Suorganizuotų neįgaliųjų mokymų vairuoti B kategorijos motorinę transporto 

priemonę skaičius (mokymai) 
2 

Mokymuose dalyvavusių neįgaliųjų skaičius  24 

Mokymus baigusių neįgaliųjų skaičius 24 

Teorijos egzaminą VĮ Regitra išlaikiusių asmenų skaičius 21 

Praktinio vairavimo egzaminą VĮ Regitra išlaikiusių asmenų skaičius 11 

 

Su asmenimis, kurie neišlaikė teorinio ar praktinio vairavimo egzamino VĮ „Regitra“, 

toliau bendradarbiaujama ir jiems padedama, siekiant įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto 

priemonę. Planuojama, kad per metus po mokymų baigimo įgis teisę vairuoti transporto priemonę 

80 proc. mokymų dalyvių (šio rezultato pasiekimo galutinė data – 2020 m. lapkričio 29 d.). 

 

2.4. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos suaugusiems asmenims, 

sergantiems psichine liga 
 

Įstaigos Kauno skyriuje nuo 2018 m. teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos suaugusiems asmenims, sergantiems psichine liga. Šios paslaugos teikiamos 

pagal pasirašytą sutartį su Kauno miesto savivaldybės administracija. Socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugų teikimo tikslas – teikti visumą paslaugų, sudarant sąlygas suaugusiems 

asmenims, sergantiems psichine liga (toliau – dalyviams), lavinti kasdienio gyvenimo ir darbinius 

įgūdžius, pagal galimybes dirbti, atskleisti savo stiprybes, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės 

gyvenime (toliau ši veikla vadinama – dienos centras). 

Asmenims, sergantiems psichine liga, buvo teikiamos konsultavimo, tarpininkavimo ir 

atstovavimo paslaugos, taip pat paslaugos, susijusios su įvairių gebėjimų lavinimu, ugdymu ir 

laisvalaikio organizavimu bei fizinė ir psichologinė pagalba (žr. 5 lentelę).  

 

5 lentelė. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, suaugusiems asmenims, 

sergantiems psichine liga 

Paslaugos pavadinimas Aprašymas 

Konsultavimas 

Įvertinamos dienos centro dalyvių probleminės situacijos, socialiniai 

bei užimtumo poreikiai ir ieškoma galimų problemos sprendimo 

būdų. 

Tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

palydėjimo paslaugos 

Suteikiama pagalba sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, 

sveikatos, ūkines, buitines) tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo 

aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). 

Socialinių įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas 

Dienos centro dalyviams organizuojami grupiniai užsiėmimai, kurių 

metu siekiama stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, 

prisitaikant prie naujų situacijų ir pan.). 

Kasdieninio gyvenimo, 

higienos įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas 

Remiantis kiekvienam dienos užimtumo centro dalyviui sudarytu 

individualiu planu buvo lavinami buitiniai, savitvarkos ir savitarnos 

įgūdžiai. Dalyviai buvo mokomi planuoti ir atlikti namų ruošos 

darbus, apsipirkti bei kitų kasdienių įgūdžių. 
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Paslaugos pavadinimas Aprašymas 

Darbinių įgūdžių 

ugdymas 

Pagal sudarytus tvarkaraščius dalyviai lankėsi siuvimo, kompiuterių 

mokymo klasėse, taip pat lankė rankdarbių užsiėmimus, kurių metu 

gamino atvirukus, knygų skirtukus, savo meninius gebėjimus galėjo 

atskleisti piešdami bei spalvindami mandalas. 

Psichologinė pagalba 

Buvo teikiamos individualios psichologo konsultacijos ir vedami 

grupiniai relaksacijos užsiėmimai. Psichologiniai užsiėmimai padėjo 

mažinti agresijos ir autoagresijos protrūkius, vyko psichosomatinių 

sutrikimų priežiūra ir prevencija. 

Fizinės reabilitacijos 

paslaugos 

Dienos centro dalyviams buvo teikiamos individualios ir grupinės 

kineziterapijos ir ergoterapijos paslaugos. 

Sociokultūrinės 

paslaugos 

Dienos centro dalyviai lankėsi įvairiuose kultūriniuose renginiuose, 

buvo švenčiamos valstybinės šventės, dienos užimtumo centro 

dalyvių gimtadieniai ir kitos šventės. Asmenims įstaigoje sudarytos 

sąlygos knygų, laikraščių, žurnalų skaitymui. Laisvalaikio 

organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių 

problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant dienos centro 

dalyvius. 

Maitinimo įgūdžių 

ugdymas 

Buvo teikiamas maitinimas du kartus per dieną. Dalyviai buvo 

mokami pasigaminti pusryčius, maitintis atsižvelgiant į sveikatos 

problemas. 

Parama drabužiais ir 

maistu 

Atsižvelgiant į Įstaigos galimybes asmenims buvo teikiama įvairi 

parama drabužiais ir maistu. 

 

2019 m. Įstaigos Kauno skyriuje šios paslaugos buvo teikiamos 15 asmenų.  
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2.5. Socialinės priežiūros paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems 

asmenims su negalia jų namuose 

 
Įstaigos Kauno skyriuje nuo 2019 m. balandžio mėnesio pagal pasirašytą preliminarią 

sutartį su Kauno miesto savivaldybės administracija pradėtos teikti socialinės priežiūros (pagalbos į 

namus) (toliau – pagalbos į namus) paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims 

su negalia jų namuose. Per 2019 metus pasirašytos 6 pagalbos į namus paslaugų teikimo sutartys 

dėl paslaugų teikimo 154 senyvo amžiaus ar negalią turintiems asmenims, tačiau per 2019 m. 

paslaugos buvo pradėtos teikti 74 asmenims, nes dalis paslaugų gavėjų sustabdė arba atsisakė 

pagalbos į namus paslaugų, nes išvyko gyventi pas giminaičius, persikėlė gyventi į globos įstaigas 

ar gydosi slaugos ligoninėse ir pan. 

Pagalbos į namus paslaugų teikimo tikslas – padėti asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje 

bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslaugos vienam asmeniui buvo teikiamos 

iki 10 val. per savaitę. Neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims buvo teikiamos įvairios pagalbos 

į namus paslaugos, kurių pagalba siekiama didesnio asmens savarankiškumo jo namuose (žr. 6 

lentelę).  

 

6 lentelė. Pagalbos į namus paslaugos, teikiamos Kauno mieste 

Eil. 

Nr. 
Pagalbos į namus paslaugos 

1. Asmens higienos paslaugos 

2. Maitinimo organizavimas 

3. Pagalba buityje ir namų ruošoje 

4. Asmens sveikatos priežiūros organizavimas 

5. Skalbimo paslaugos 

6. Lydėjimas į įvairias institucijas (ėjimas kartu su vaikštančiu asmeniu į įvairias įstaigas) 

7. Vandens, malkų ir anglių atnešimas ir krosnies iškūrenimas 

8. Kultūrinės paslaugos (knygų skaitymas, bendravimas, palydėjimas į muziejų, teatrą ar 

kt.) 

9. Kompensacinės technikos pristatymas į asmens namus 

10. Dokumentų tvarkymas (tik vienišiems senyvo amžiaus asmenims ar asmenims, 

turintiems negalią, dėl kompensacijos už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį, dėl 

kompensacinės technikos gavimo ir kt.) 
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2.6. Projektų įgyvendinimas 
 

2019 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. 2019 m. Įstaiga 

įgyvendino 1 nacionalinį ir 10 tarptautinių projektų, viename jų veikė kaip vadovaujanti 

organizacija ir 10-tyje – 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. 6 pav.).  

 

                                                                                
6 pav. Įstaigos įgyvendinamų projektų sritys ir finansavimo programos 2019 m. 

 

2019 m. Įstaiga įgyvendino 2 strateginius projektus, skirtus jaunimo, turinčio negalią, 

integracijos skatinimui bei 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. 120 įstaigų dalyvaus 

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

galimybę 3 metų laikotarpiui įgyti EQUASS kokybės sistemos sertifikatą.  

2019 m. atlikti pagrindiniai darbai: 

 įgyvendinti 3  atrankų dalyvauti projekte etapai įstaigoms, kurių metu atrinktos 72 

naujos įstaigos, kurios sėkmingai pradėjo EQUASS diegimo darbus. Atranką atliko atrankos 

komisija, kurią sudarė SADM, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD), Įstaigos atstovai.   

 suorganizuoti II-IV etapo įstaigų vadovų, koordinatorių įvadiniai mokymai apie 

EQUASS kokybės sistemą, dalyvavo daugiau nei 140 asmenų; 

 suorganizuoti II-IV etapo įstaigų darbuotojų praktiniai ir teoriniai mokymai, kurių 

metu kvalifikaciją gyvenimo kokybės ir  įgalinimo temomis pakėlė daugiau nei 70 asmenų;  

 EQUASS konsultantai suteikė konsultacijas 67 įstaigoms EQUASS diegimo 

klausimais pagal parengtus EQUASS diegimo planus; 

 vasario – balandžio mėn. įgyvendintas EQUASS išorės auditas 19-oje įstaigų, visoms 

joms EQUASS apdovanojimų komitetas suteikė EQUASS standarto atitikimą įrodantį EQUASS 

Assurance sertifikatą; 

(1) 9% 

(7) 64% 

(2) 18% 

(1) 9% 

Projektų finansavimo programos  

Europos struktūriniai
fondai

Erasmus+ programa

Šiaurės ministrų
tarybos programa

Islandijos,
Lichtenšteino ir
Norvegijos fondų

(5) 46% 

(4) 36% 

(1) 9% 

(1) 9% 

Įgyvendintų projektų sritys 

Neįgaliųjų
integracijos

Kvalifikacijos
tobulinimo srities

Socialinių paslaugų
kokybės

Administracinis
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 gegužės mėn. baigtas įgyvendinti projekto 2017 – 2019 m. vykusio I–ojo projekto 

etapo tyrimas, kuriame dalyvavo 20 socialinių paslaugų įstaigų. Remiantis šio įvertinimo rezultatais 

galima daryti prielaidas dėl projekto poveikio 3 srityse: įstaigų dokumentacija, įstaigų paslaugų 

teikimo turinys ir forma, veiklos efektyvumo matavimas. Spalio – gruodžio mėn. vykdytas 

EQUASS diegimo poveikio socialinių paslaugų kokybei įvertinimo tyrimas; 

 suorganizuoti EQUASS auditorių ir konsultantų kalibravimo bei apsikeitimo patirtimi 

mokymai, siekiant užtikrinti, jog įstaigoms paslaugas teiktų aukštos kvalifikacijos konsultantai ir 

auditoriai. Mokymuose dalyvavo 20 asmenų; 

 gegužės 9 d. suorganizuota konferencija „Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, 

taikant EQUASS kokybės sistemą, galimybės ir rezultatai“, kurios metu projekto rengėjai, 

ekspertai, SADM, SPPD ir EQUASS įdiegusių įstaiga atstovai pristatė socialinių paslaugų 

gerinimo, taikant EQUASS sistemą, eigą ir iššūkius, pasidalino praktine patirtimi. Renginio metu 

EQUASS Assurance sertifikatus įstaigoms įteikė Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. 

Kukuraitis bei Įstaigos direktorė T. Ulbinienė. 

 parengti ir publikuoti 5 straipsniai žiniasklaidoje (spaudoje Bičiulystė, Akiratis, 

interneto portaluose Lrytas.lt, Kaunodiena.lt, sekunde.lt, tv3.lt ir kt.), sukurtas ir nuolatos 

atnaujinamas projekto portalas www.equass.lt, skleidžiama informacija Facebook socialiniame 

tinkle. 

 

2. 2019 m. pradėtas 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.  

Įgyvendintos projekto veiklos: 

 atliktas neįgalaus jaunimo situacijos darbo rinkoje tyrimas bei tėvų, auginančių 

neįgalų jaunimą, apklausa; 

 pradėtas kurti Remiamo įdarbinimo paslaugas teikiančių įstaigų tinklas Lietuvoje; 

 suorganizuoti 4 informaciniai renginiai darbdaviams, personalo atrankų specialistams, 

visuomenei;  

 vyko mokymai neįgaliam jaunimui, 32 jaunuoliams teikiamos pagalbos įsidarbinant, 

įsitraukiant į savanorišką veiklą, išsilaikymo darbo vietoje paslaugos, iš jų 12 jaunuolių įsidarbino, 

3 – įsitraukė į kvalifikacijos kėlimo veiklas, 6 – į savanoriškas veiklas);  

 vyko įdarbinimo konsultantų kvalifikacijos mokymai, kurių metu kvalifikaciją 

tobulino 15 specialistų. 

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

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

 

Įstaiga įgyvendino kitus tarptautinius projektus: 

1. Erasmus+ programos KA2 projektas „Žmonių, turinčių klausos sutrikimų, 

įsidarbinimo galimybių gerinimas – proHear“ (angl. ,,Improving the Employability of people  

with Hearing Impairments – proHear”) veiklos. Projekto tikslas – teikti integruotą pagalbą, 

pritaikytą žmonių, turinčių klausos sutrikimus, poreikiams ir ypatumams, kuriant novatoriškas 

mokymo priemones ir medžiagas, siekiant padidinti motyvaciją ir savimonę, kurti paskatas įgyti 

naujų įgūdžių, reikalingų veiksmingai ieškoti darbo ir užimtumo, taigi ir skatinti veiksmingą 

klausos sutrikimų turinčių žmonių integraciją į darbo rinką. Projekto trukmė: 2017 m. lapkričio – 

2019 m. gruodžio mėn. Daugiau informacijos: http://prohear.eu/  

2.  Sėkmingai baigtas įgyvendinti 2 m. trukmės Erasmus+ programos KA2 projektas “Būk 

teisingas: žmogaus teisių mokymo programos specialistams, dirbantiems socialinės ir 

sveikatos priežiūros sektoriuje“ (angl. „Be Right: Training Program in Human Rights for 

http://www.equass.lt/
https://www.lead-project.eu/
http://prohear.eu/
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Professionals working in social and health sector“) veiklos. Projekto tikslas – sumažinti stigmą ir 

didinti sąmoningumą psichinės sveikatos klausimais bei gerinti žinias apie paslaugų teikėjus, 

dirbančius su psichinės sveikatos problemų turinčiais žmonėmis, apie paslaugų gavėjų teises ir 

patirtį teikiant socialines ir sveikatos paslaugas. Projektas skirtas sveikatos priežiūros ir socialinių 

paslaugų specialistams bei asmenims, sergantiems psichikos ligomis ir/ar turintiems psichikos 

negalią. Projekto veiklose dalyvavo 10 paslaugų gavėjų, 18 specialistų iš10 įstaigų. Pasiekti 

projekto rezultatai: sukurtas mokymo kursas ir atvira e-mokymosi platforma, kurie buvo išbandyti 

su specialistais iš organizacijų, kurios dirba socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

srityse, vėliau platforma patobulinta atsižvelgiant į jų pastabas; sukurtas lavinamasis stalo žaidimas 

apie žmogaus teises, kuris skirtas asmenims, sergantiems psichikos ligomis. Projekto trukmė: 2017 

m. lapkričio – 2019 m. spalio mėn. Daugiau informacijos: http://www.beright-mh.eu/  

3. Tęsiamos Erasmus + programos KA2 projekto „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)) veiklos. Projektas 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. Paslaugų gavėjų skaičius – 10 paslaugas 

teikiančių įstaigų. Daugiau informacijos: http://www.jobcirquit.eu  

4.  Sėkmingai baigtas įgyvendinti Erasmus+ programos KA2 projektas “Profesinio 

mokymo mokymosi bendruomenės” (angl. „The VET Learning Community“ (TVLC)). Projekto 

tikslas – tobulinti paslaugų teikimo kokybę ir kultūrą tarp bendrojo lavinimo ir specialiųjų 

profesinio mokymo paslaugų teikėjų, atliekant sisteminę lyginamąją analizę ir mokymąsi, bei 

prisidėti prie inkliuzinio ugdymo, sukuriant tvarias partnerystes. Įvertinant tarpkultūrinį kontekstą 

ir rizikas bei atlikus galimybių analizę, projekto metu buvo siekiama identifikuoti sėkmės faktorius 

besimokančiųjų inkliuziniam ugdymui (kai sudaromos sąlygos visiems vienodai tenkinti 

individualius poreikius ir atsiskleisti ugdymo procese). 2019 m. 3 Įstaigos specialistai dalyvavo 

baigiamajame projekto partnerių susitikime ir konferencijoje Olandijoje. Pagindiniani projekto 

įgyvendinimo rezultatai: parengta mokymo programa paremta EQAVET pagrindais ir TVLC 

projekto partnerių poreikiais, ; parengta „Lyginamosios analizės metodika profesinio rengimo ir 

mokymo sektoriuje“, remiantis partnerių patirtimi parengtos rekomendacijos „Link įtraukiojo 

mokymo“. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su partneriais iš Estijos, Slovėnijos, Portugalijos, 

Olandijos, Belgijos ir Lietuvos. Daugiau informacijos: https://www.tvlc.eu/lt/ 

5. Kartu su partneriais iš Estijos, Suomijos ir Farerų salų buvo įgyvendinamas tarptautinis  

projektas „ĮGŪDŽIAI“ (angl. „SKILLS - Skills and Knowledge In Life Long Learning“), 

finansuojamas Nordplus Adult programos lėšomis. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su 

skirtingų šalių profesinio mokymo ir reabilitacijos centrais suteikti galimybę paslaugų gavėjams 

išmokti naujų įgūdžių, kurie reikalingi kasdieniame gyvenime. Projekto metu ugdomi pagrindiniai 

projekto dalyvių įgūdžiai: viešo kalbėjimo, savo nuomonės išsakymo, kasdienių įgūdžių, 

padedančių orientuotis svetimoje šalyje, užsienio kalbų tobulinimo įgūdžiai ir kt. 2019 m. įvyko 3 

susitikimai, į kiekvieną vyko po vieną darbuotoją ir vieną asmenį, turintį negalią, iš viso 6 

asmenys.  

6. 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. 

2019 m. įvyko 2 partnerių susitikimai, buvo atliktos užduotys apie barjerų ir palengvinančių 

priemonių įtaką neįgaliųjų įsidarbinimui Lietuvoje ir užsienio šalyse, buvo rengiama Inclusive Job 

Design mokymo programa. Projektas bus įgyvendinamas: 2018 m. lapkričio – 2020 m. spalio mėn. 

Projektas įgyvendinamas su partneriais iš Portugalijos, Olandijos, Austrijos, Ispanijos, Italijos, 

Norvegijos ir Lietuvos. 

http://www.beright-mh.eu/
http://www.jobcirquit.eu/
https://www.t/#vlc.eu/lt/
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7. „Erasmus+“ programos sporto srities projektas „Specializuoto sporto instruktoriaus 

kvalifikacija jums“ (angl. „Specialized Sport-Instructor Qualification For You“) , kuriuo 

siekiama sukurti ir išbandyti neįgaliųjų sporto instruktoriaus mokymo programą, paskleisti 

projekto rezultatus sporto klubams, reabilitacijos centrams, sporto specialistus ruošiančioms 

mokymo įstaigoms. Projektą įgyvendina 4 reabilitacijos ir sporto paslaugas teikiančios įstaigos iš 

Italijos, Lietuvos, Estijos, Ispanijos. Projekto trukmė: 2018 m. lapkritis – 2020 m. birželis. 2019 m. 

du specialistai rengė neįgaliųjų sporto instruktoriaus mokymo programą ir dėstė tarptautinių 

mokymų metu, 5 specialistai dalyvavo tarptautiniuose neįgaliųjų sporto instruktoriaus mokymuose 

bei įgijo specializuotų sporto instruktoriaus žinių. 2 dienų trukmės mokymuose Įstaigos 

kineziterapeutai ir projektą įgyvendinanti komanda gilino žinias kaip organizuoti sporto ir fizinio 

aktyvumo veiklas įvairias negalias turintiems asmenims, mokėsi bendravimo ypatumų, etinių 

dilemų sprendimo, įgalinimo keisti gyvenimo būdą technikų bei praktiškai mokėsi organizuoti 

sportines veiklas. 

8. Pradėtas įgyvendinti ERASMUS+ programos projektas „Artability+“ skirtas asmenų, 

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

sprendimų priėmimą. Įvyko pirmasis partnerių susitikime Ispanijoje, Santiago de Kompostela 

mieste, kurio metu buvo aptarti projekto darbai, laukiami rezultatai ir partnerių užduotys. Šis 

projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Ispanijos, Graikijos ir Rumunijos. 

9. Nordplus Adult programos projektas „Benchmarking digital well-being and 

collaboration tools” suteikė galimybes 2 įstaigos specialistams dalyvauti parengiamajame vizite 

Suomijoje ir kartu su kitomis projekte dalyvaujančiomis įstaigomis aptarti ir parengti paraišką 

jaunuolių, turinčių negalią, integracijos tikslais. 

 

2.7. Naujų paraiškų rengimas 

 

2019 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, 2019 m. buvo parengtos ir pateiktos vertinimui šios 

paraiškos: 
1. Sporto rėmimo fondui (2019 m. sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai 

priežiūrai ir remontui) paraiška „Baseinas visiems“, kurioje planuojamas Įstaigos baseino ir 

persirengimo patalpų pritaikymo neįgaliesiems modernizavimas. Paraiška buvo pripažinta tinkama 

finansuoti, tačiau, sudarius paraiškų finansavimo eilę pagal vertinimo metu surinktą balų skaičių 

(balų mažėjimo tvarka), paraiškos finansavimui Fondo lėšų nepakako.  

2. Erasmus+ programos KA2 projektas „Artability+“. Projektas skirtas neįgaliųjų 

integracijai meninių veiklų, įgalinimo pagalba. Paraiškai skirtas finansavimas ir pasirašyta 

įgyvendinimo sutartis; 

3. Erasmus+ programos KA2 Strateginių partnerysčių projektas „Soft Skills for Upskilling 

Unemployed and Low Skilled Adult Workers“; 
4. Nordplus Adult programos parengiamojo vizito paraiška „Benchmarking digital well-

being and collaboration tools”. Paraiškai skirtas finansavimas ir pasirašyta sutartis; 

5. 6 paraiškos būti Neįgaliųjų reikalų departamento partneriu, įgyvendinant struktūrinės 

paramos projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Visos 

paraiškos patvirtintos ir pasirašytos partnerystės sutartys (žr. 7 lentelę). 

 

 

 

 



VšĮ Valakupių reabilitacijos centro 2019 m. veiklos ataskaita 

17 

 

 

 

 

7 lentelė. Patvirtintos projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ 6 

paraiškos 

Paslaugos Regionas Dalyvių skaičius 

Įdarbinimas su pagalba  Vilniaus 15 

Kauno 15 

Pagalba priimant sprendimus Vilniaus 20 

Kauno 20 

Socialinių dirbtuvių paslauga Vilniaus 10 

Kauno 10 

 

6. Neįgaliųjų reikalų departamento organizuoto konkurso 2019 m. Žmonių, turinčių fizinę 

negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto paraiška. Paraiškai 

skirtas finansavimas ir pasirašyta sutartis suteikti vairavimo mokyklos paslaugas 24 dalyviams; 

7. Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikti pasiūlymai viešuosiuose pirkimuose 

dėl socialinės priežiūros (pagalbos namuose) paslaugų teikimo. Laimėti pirkimai ir sudarytos 6 

sutartys. Kiekvienos sutarties objektas – socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimas 

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia jų namuose. 

8. Kauno miesto savivaldybės administracijai pateiktas pasiūlymas viešajame pirkime teikti 

Dienos socialinės globos paslaugas institucijoje asmenims su negalia. Laimėtas pirkimas ir 

sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kurioje numatyta teikti paslaugas 30 asmenų. 

9. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos organizuotam konkursui pateikta paraiška dėl mokymo paslaugų „Savivaldybių 

socialinių paslaugų srities darbuotojų, kurie vertins asmens savarankiškumo lygį specialiųjų 

poreikių nustatymo procese“ pirkimo. Paraiškai skirtas finansavimas ir pasirašyta sutartis suteikti 

mokymo paslaugas 130 mokymų dalyvių. 

2019 m. gautas finansavimas pagal 2018 m. pateikto projekto “Neįgalaus jaunimo 

įdarbinimas atviroje darbo rinkoje” (LEAD) paraišką. 

 

3. KLIENTŲ 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, 2019 m. buvo vykdomi darbuotojų mokymai, susitikimai su 

paslaugų gavėjais, nuolat vykdoma paslaugų gavėjų apklausa, atliekamas pasitenkinimo jų teisių 

užtikrinimu vertinimas, remiantis apklausos rezultatais, 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. Paslaugų gavėjams buvo pristatomi ir su jais aptariami 

Įstaigos strateginiai tikslai, pasiekti veiklos rezultatai. Didinant paslaugos gavėjų dalyvavimą ir 

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

programos planavimo, įgyvendinimo, vertinimo bei tobulinimo procesuose.  

Įstaigos paslaugų gavėjams įgalinti buvo naudojamos šios 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; 
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 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; 

 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. 

2019 m. toliau taikoma Įstaigos paslaugų gavėjų įgalinimo metodika, kuri skirta 

reabilitacijos specialistams, teikiantiems medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos 

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

sutrikimų turintiems asmenims. Metodikos tikslas – užtikrinti paslaugų gavėjų dalyvavimo ir 

įgalinimo procesų įgyvendinimą įstaigoje, skatinant paslaugų gavėjus visapusiškai įsitraukti į 

reabilitacijos procesą, įstaigos veiklą bei visuomenės gyvenimą. Toliau sėkmingai taikomas 

profesinės reabilitacijos dalyvių įgalinimo įvertinimo klausimynas siekiant pamatuoti Įstaigoje 

naudojamų įgalinimo metodų, priemonių ir veiklų bei įgalinančios aplinkos poveikį. Gauti 

profesinės reabilitacijos dalyvių įgalinimo efektyvumo rezultatai rodo sėkmingą įgalinimo procesą 

teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas:  

 2019 m. atvykusių PR dalyvių įgalinimo lygis buvo 82 proc., o profesinės 

reabilitacijos programą baigusių dalyvių įgalinimo lygis – 95 proc., taigi stebimas įgalinimo lygio 

augimas; 

 PR programos dalyvių pasitenkinimo jų dalyvavimu paslaugų planavimo, teikimo bei 

tobulinimo procese lygis – 95 proc. 

Ataskaitiniais metais pradėti matuoti medicininės reabilitacijos pacientų įgalinimo 

rezultatai. 2019 m. medicininės reabilitacijos pacientų įgalinimo rezultatai siekia 95 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. 

Per ataskaitinį laikotarpį didelis dėmesys buvo skiriamas Įstaigos paslaugų gavėjų 

sociokultūrinėms (laisvalaikio) paslaugoms:  

 Įstaigos paslaugų gavėjai šventė Naujųjų metų šventę, minėjo Sausio 13-tosios dieną, 

dalyvavo Užgavėnių šventėje, minėjo Tarptautinę moterų solidarumo dieną, kartu su darbuotojais 

minėjo Lietuvos socialinio darbuotojo dieną ir kt.; 

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

socialinė akcija „Nenurašyk, o palaikyk“, skirta Pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti, 

neįgaliųjų dienai skirtoje akcijoje „Aš ir TU – tai MES“ ir socialinėje akcijoje „Pyragų diena“; 

 Kauno skyriaus dienos centro dalyviai aktyviai dalyvavo organizuojant Kauno 

skyriaus renginius Kauno miesto bendruomenei, padėjo Įstaigos darbuotojams organizuoti 

„Tarptautinę laimės dieną“ ir „Atvirų durų dieną kitaip“; 

 paslaugų gavėjai taip pat lankėsi muziejuose, dalyvavo išvykose ir ekskursijose: 

aplankė dienos centrą „Šviesa“, esantį Vilniuje; lankėsi Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Forum 

Cinemas kino teatre, ekskursijoje Kauno miesto prezidentūroje, tarptautiniame vaikų ir jaunimo 

teatrų festivalio ,,VivoAvanscena“ spektaklyje, dalyvavo Dž. Butkutės koncerte, Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių Braziliškų šaškių turnyre; paslaugų gavėjai Vilniuje dalyvavo muzikiniame susitikime 

„Šokoladinis Mocartas“ su Sigute Trimakaite; dalyvavo Kalėdų miestelio mugėje Vilniaus miesto 

renginyje „Kalėdos sostinėje 2019“. 

Pastebėta, kad sociokultūrinių paslaugų teikimas padeda integruoti neįgaliuosius į 

visuomenę, praplėsti jų akiratį, mažina socialinę atskirtį bei aktyvina bendruomenę.  
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4. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR 

TOBULINIMAS 
 

4.1. Įstaigos įdiegtų 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, medicininės ir socialinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei kūrimo srityje. 2019 m. birželio 3 – 4 d. Įstaigoje vyko išorės 

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

Lit" auditoriai 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, numatyti ir įgyvendinti 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 

sistemą rekomenduojama pakartotinai sertifikuoti, kaip atitinkančią ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimus.  

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

veiksmingumą bei įgyvendinti įstaigoje keliamus tikslus, 2019 m. gegužės ir gruodžio mėnesiais 

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 nepakitęs lyginant su 2018 m. 2019 m. bendras 

paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – 96 proc. ir viršija bendrą 

planuotą paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklį (90 proc.) (žr. 7 pav.). 
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7 pav. Įstaigos paslaugų gavėjų pasitenkinimas (proc.) teikiamomis paslaugomis 2015 – 2019 m. 

 

           2019 m. buvo atlikta ir suinteresuotų šalių (steigėjo, finansuotųjų, 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 2019 m. bendras 

suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodiklis siekia 93 proc. (žr. 8 pav.). 

 

 
8 pav. Suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodikliai 2015 – 2019 m. (proc.) 
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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, 

kolegijų ir kitų mokymo įstaigų studentams atlikti praktiką Įstaigoje bei vykdant kitas priemones, 

užtikrinančias kompleksinės reabilitacijos ir kitų paslaugų kokybės gerinimą šalyje. 

2019 m. Įstaigai laimėjus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą viešąjį pirkimą dėl mokymo paslaugų Savivaldybių 

socialinių paslaugų srities darbuotojams, kurie vertins asmens savarankiškumo lygį specialiųjų 

poreikių nustatymo procese, buvo organizuojami mokymai „Asmens savarankiškumo lygio 

vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“. Šių mokymų tikslas – apmokyti 130 socialinių 

paslaugų srities darbuotojus, kurie vertins asmens savarankiškumo lygį specialiųjų poreikių 

nustatymo procese. Mokymai vyko 4 skirtinguose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 

ir Panevėžyje. Iš viso mokymuose dalyvavo 132 asmenys. Po kiekvienų mokymų buvo atlikta 

mokymų dalyvių apklausa dėl įvykusių mokymų turinio, metodų, organizavimo, mokymuose 

pateiktos informacijos ir žinių aktualumo, lektorių darbo. Dauguma mokymų dalyvių nurodė, kad 

mokymuose buvo naudingiausia: nauja, aiškiai pateikta, praktikoje pritaikoma informacija; 

pavyzdžiai ir praktiniai užsiėmimai, jų aptarimai bei klausimyno vertinimo kriterijų išsamesnis 

paaiškinimas, klausimyno pildymas. Didžioji dauguma mokymų dalyvių (79 proc.) nurodė, kad 

trūkumų nepastebėjo. Geriausiai mokymų dalyviai įvertino galimybę paklausti ar pareikšti savo 

nuomonę (91,34 proc. mokymų dalyvių skyrė aukščiausią įvertinimą – 5). Mokymų dalyvių bendras 

pasitenkinimo vykusiais mokymais lygis – 4,77 balai (maksimalus balas – 5).  

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos prašymu taip pat buvo 

suorganizuoti mokymai socialinių paslaugų įstaigoje dirbantiems specialistams tema „Asmens, 

turinčio negalią, specialiųjų poreikių ir savarankiškumo vertinimas. Specialistų streso įveikos 

įgūdžių tobulinimas“. Mokymuose dalyvavo ir kvalifikaciją tobulino virš 70 socialinių paslaugų 

įstaigose dirbančių specialistų.  

 

4.3. EQUASS vietinio licencijų centro veikla Lietuvoje 
 

2019 m. Įstaiga aktyviai vykdė  EQUASS Vietinio licencijų centro funkcijas, glaudžiai 

bendradarbiavo su Europos reabilitacijos platforma, kuriai priklauso EQUASS autorinės teisės, bei 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, informuojant apie EQUASS diegimo pažangą socialinių 

paslaugų įstaigose Lietuvoje.  

2019 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. 2019 m. EQUASS Assurance kokybės ženklu buvo 

sertifikuotos 19 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 2.6. Projektų įgyvendinimas. 

Siekiant didinti EQUASS kokybės ženklo žinomumą, 2019 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. 

 

 

http://www.equass.lt/
http://www.reabilitacija.lt/
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4.4. Narystė 
 

Nuo 2008 m. Įstaiga yra Europos reabilitacijos 

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

paslaugų neįgaliesiems teikėjų Europoje forumas, apjungiantis 31 

paslaugų neįgaliesiems teikėją iš 15 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.  

2019 m. Įstaiga aktyviai bendradarbiavo su EPR, įgyvendinant tarptautinius projektus, 

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

2019 m. Lietuvoje lankėsi EPR generalinė sekretorė Laura Jones, su kuria buvo pasidžiaugta 

ilgamečio bendradarbiavimo rezultatais ir aptarti tolimesni planai.  

 

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 2019 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 

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. 8 lentelę). 

 

8 lentelė. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas 2019 m. Įstaigoje 

Eil.

Nr. 
Mokymų pavadinimas 

Darbuotojų 

skaičius 

1.  Elgesio kodekso reikalavimų mokymai 50 

2.  Darbų ir gaisrinės saugos mokymai 51 

3.  EQUASS konsultantų apsikeitimo patirtimi mokymai 12 

4.  EQUASS konsultantų kalibravimo mokymai 14 

5.  EQUASS kokybės sistemos reikalavimai: principai, kriterijai, rodikliai 23 

6.  Bendradarbiavimo su darbdaviais ypatumai 10 

7.  Žmogaus teisių užtikrinimas asmenimis, turintiems psichikos sveikatos 

sunkumų 
4 

 

Darbuotojai taip pat tobulino kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose renginiuose – kursuose, 

seminaruose, konferencijose kitose mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigose Lietuvoje (žr. 9 

lentelę).  

 

9 lentelė. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas kitose Lietuvos mokymo ir kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigose 

Eil.

Nr. Mokymų pavadinimas 
Darbuotojų 

skaičius 

1.  Praktinio mokymo aktualijos studentų praktikos vadovams – mentoriams  2 

2.  Tarp efektyvumo ir socialinio poveikio 2 

3.  Socialinis darbas ir darnaus vystymosi darbotvarkė 2030 1 

4.  2019 metų kardiologijos seminarai 1 
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Eil.

Nr. Mokymų pavadinimas 
Darbuotojų 

skaičius 

5.  Riešo ir plaštakos problemos bei jų sprendimo būdai 4 

6.  Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe 1 

7.  Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo mokymai 5 

8.  Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai 1 

9.  Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo naujovės 2019 m. 1 

10.  Kad visi būtų pasirengę pastebėti savižudybės pavojų 2 

11.  ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento praktinis įgyvendinimas 

sveikatos priežiūros įstaigose 
1 

12.  Darbo tarybų įgyvendinimas praktikoje ir dažniausiai kylantys probleminiai 

klausimai 
1 

13.  Movement Impairments of Every Activities as a Cause of Musculoskeletal 

Pain – The Evidence 
3 

14.  Nepiniginė motyvacija ir motyvuojantys pokalbiai su darbuotojais 

viešajame sektoriuje 
1 

15.  Personalo dokumentų valdymas: supaprastinti administravimo procesai, 

atsižvelgiant į 2019 m. dokumentų valdymo reformą 
1 

16.  Kompleksinių integruotų psichosocialinių paslaugų užtikrinimo galimybės: 

neįgalumo nustatymo tvarkos pokyčiai 
1 

17.  Privalomosios pirmosios pagalbos mokymo programa 2 

18.  Vadovavimo psichologija ir lyderystė 1 

19.  Pagalba priimant sprendimus psichikos ir/arba proto negalią ar sutrikimus 

turintiems žmonėms 
3 

 

2019 m. Įstaigoje dirbantiems specialistams buvo sudarytos sąlygos tobulinti savo 

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

užsienyje (žr. 10 lentelę).  

 

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

konferencijose ir kituose renginiuose, 2019 m. užsienyje 

Eil.

Nr. 
Mokymų pavadinimas 

Darbuotojų 

skaičius 

1.  
Projekto LEAD partnerių susitikimas Didžiosios Britanijos Karalystėje, 

Londone 
2 

2.  
ERASMUS+ programos projekto „Specializuoto sporto instruktoriaus 

kvalifikacija jums“ partnerių susitikimas Ispanijoje, Valadolido mieste 
1 

3.  
Erasmus+ programos projekto „TVLC“  partnerių susitikimas Estijoje, 

Taline 
1 

4.  
ERASMUS+ programos projekto „JobCircuit“ partnerių susitikimas 

Bulgarijoje, Plovdivo mieste 
2 

5.  
ERASMUS+ programos projekto „Be Right“ partnerių susitikimas 

Graikijoje, Atėnuose 
2 

6.  
ERASMUS+ programos projekto „Specializuoto sporto instruktoriaus 

kvalifikacija jums“ susitikimas Estijoje, Taline 
2 

7.  
ERASMUS+ programos projekto „Profesinio mokymo mokymosi 

bendruomenė“ konferencija Nyderlanduose, Arnhemo mieste 
2 

8.  

ERASMUS+ programos projekto „Specializuoto sporto instruktoriaus 

kvalifikacija jums“ partnerių susitikimas, neįgaliųjų sporto instruktorių 

mokymai Italijoje, Veronoje 

5 
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Eil.

Nr. 
Mokymų pavadinimas 

Darbuotojų 

skaičius 

9.  Projekto  „SKILLS“ partnerių susitikimas Estijoje, Taline 1 

10.  
ERASMUS+ programos projekto „Be Right“ partnerių susitikimas Belgijos 

Karalystėje, Briuselio mieste 
2 

11.  
ERASMUS+ programos projekto „Darbas visiems“ partnerių susitikime 

Portugalijoje, Porto mieste 
2 

12.  
ERASMUS+ programos projekto „Artability+“ partnerių susitikime 

Ispanijoje, Santiago de Kompostela mieste 
2 

13.  
ERASMUS+ programos projekto „proHear“ baigiamasis susitikimas ir 

konferencija Lenkijoje, Lodzės mieste 
3 

14.  
Nord Plus projekto partnerių susitikimas parengiamajame vizite Suomijoje, 

Jarvenpės ir Turku mieste 
2 

 

Siekiant užtikrinti papildomus žmogiškuosius išteklius ir pasidalinti profesine patirtimi, 

2019 m. įstaigoje praktiką iš viso atliko 69 studentai ir dirbo 4 savanoriai. Studentai, atlikę 

praktiką, buvo iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų, rengiančių socialinius darbuotojus, 

masažuotojus, bendrosios praktikos slaugytojus, kineziterapeutus, ergoterapeutus, informacinių 

sistemų technologus ir filologus. Kineziterapijos skyriuje praktiką atliko 36 studentai, iš jų 7 

studentai iš užsienio. Įstaigos kineziterapeutai aktyviai dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio 

šalių, remiantis Erasmus studentų mainų sistema, kineziterapijos studentų mokyme. 

Kineziterapeutai dalinosi patirtimi su Belgijos, Maltos, Italijos, Ispanijos studentais. Užsienio 

studentų praktikos metu kineziterapeutai turėjo galimybę ne tik patys pasidalinti savo darbine 

patirtimi, pristatyti Lietuvos medicininės bei profesinės reabilitacijos veiklas, bet ir susipažinti su 

kitos šalies kineziterapijos paslaugų teikimo specifika, pagilinti anglų kalbos žinias. Įstaigos vyr. 

kineziterapeutė J.Veliulytė ketvirtus metus iš eilės dalyvauja Vilniaus kolegijos kineziterapeutų 

baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje.  

 

6. INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS 
 

Siekiant tinkamo Įstaigos funkcionavimo ir kokybiško medicininės, profesinės, socialinės 

reabilitacijos 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 2019 m. buvo atlikti šie remonto darbai:  

1. suremontuotos 4 palatos (perdaryta elektros instaliacija, perdažytos lubos, perklijuotos 

ir perdažytos sienos, pakeista grindų danga) ir vienoje palatoje atliktas dalinis remontas (perdažytos 

sienos ir lubos); 

2. suremontuotas procedūrinis kabinetas (įrengtos pakabinamos lubos, perdažytos sienos, 

pakeista grindų danga);  

3. atliktas dalinis remontas gydytojų kabinete (perdažytos lubos, sienos); 

4. atlikti remonto darbai konferencijų salėje (perdaryta elektros instaliacija, atliktas 

kondicionierių remontas, sutvarkyta ventiliacija, perdažytos sienos, lubos, pakeista grindų danga); 

5. atliktas dalinis remontas sekretoriate, administracijos hole (perdažytos sienos, pakeista 

grindų danga) ir buhalterijos kabinete (perdažytos sienos ir lubos); 

6. pagal poreikį buvo remontuojama mokymo klasių, virtuvės įranga, automobiliai, dalis 

santechnikos įrenginių, dalis šviestuvų buvo pakeisti į ekonominius/automatinius, atlikti 

lietvamzdžių, aplinkos priežiūros darbai. Bendradarbiaujant kartu su Vilniaus miesto tvarkymo ir 

aplinkos apsaugos skyriumi bei Antakalnio seniūnija buvo išgenėti ir išpjauti išdžiuvę medžiai, 

esantys šalia Įstaigos teritorijos.  
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7. VEIKLOS VIEŠINIMAS 
 

Siekiant skleisti gerąją patirtį bei pasiekimus ir išlaikyti bei stiprinti teigiamą 

Įstaigos įvaizdį, 2019 m. aktyviai buvo viešinama informacija apie Įstaigos 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.lrytas.lt 

(skiltis „Aš galiu“)); 

 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.; 

 siekiant plačiau pristatyti medicininės reabilitacijos paslaugas, interneto tinklapyje 

www.anonsas.lt publikuota informacinė medžiaga su Įstaigos veiklos aprašymu, 2 straipsniai 

„Geriausi reabilitacijos centrai Lietuvoje" ir „Geriausi kineziterapijos centrai Vilniuje"; 

 vyko aktyvi komunikacija Įstaigos Facebook paskyroje: 

www.facebook.com/reabilitacija.lt/. Paskyros sekėjų skaičius – 3527, per 2019 m. paskyroje buvo 

paskelbti 145 pranešimai. Didžiausio susidomėjimo sulaukė 2019 m. gruodžio 5 d. įrašas – Tomo 

gyvenimo istorija apie svajonę vairuoti ir dalyvavimą Įstaigos vairavimo mokyklos vairavimo 

kursuose. Šis įrašas pasiekė 4061 asmenį, sulaukė 360 reakcijų, komentarų ir pasidalinimų. 

Aktyviai buvo viešinta informacija apie Įstaigos įgyvendinamus projektus spaudoje ir 

internetiniuose portaluose. Buvo parengti ir publikuoti 2 straipsniai spaudoje ir 3 straipsniai 

interneto tinklapiuose: 

 mėnraštyje „Akiratis“ straipsnis „Socialines paslaugas teikiančiai įstaigai – EQUASS 

sertifikatas“; 

 savaitraštyje „Bičiulytė“ – „Globos įstaigos veiklos kokybė neapsiriboja tai 

patvirtinančiu sertifikatu”; 

 interneto svetainėje www.kauno.diena.lt straipsnis „EQUASS – ambicingas projektas, 

atnešantis pamatuojamus rezultatus“;  

 www.sekunde.lt straipsnis „EQUASS kokybės ženklu sertifikuotas Jaunuolių dienos 

centras: vieta, kur skatinamas savarankiškumas”; 

 interneto svetainėse www.lrytas.lt ir www.tv3.lt publikuotas straipsnis „Įsibėgėja 

socialinių paslaugų kokybės gerinimo iniciatyvos Lietuvoje”; 

  savaitraštyje „Bičiulytė“ straipsnis apie Įstaigos profesinės reabilitacijos programos 

dalyvę „Netekusi sveikatos moteris atrado savo kelią“; 

 ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto interneto svetainėje informacija apie LEAD 

projektą. 

Informacija apie veiklą ir teikiamas paslaugas buvo viešinama ir dalyvaujant 

įvairiuose visuomenę ir bendruomenę telkiančiuose renginiuose, parodose ar mugėse: 

 2019 m. spalio 22 – 23 d. Įstaigos teikiamos paslaugos buvo pristatytos 9-ojoje 

švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2019", Litexpo parodų rūmuose; 

 gruodžio mėn. Įstaiga dalyvavo Kalėdinėje mugėje Vilniaus Katedros aikštėje, kurios 

metu buvo ne tik prekiaujama neįgaliųjų sukurtais dirbiniais, bet ir pristatomos Įstaigos teikiamos 

paslaugos bei viešinama informacija apie neįgaliųjų darbus; 

 Įstaigos veikla buvo pristatoma svečiams iš įvairių Lietuvos ir užsienio įstaigų; 

 specialistai pristatė Įstaigą, dalyvaudami projektų partnerių susitikimuose, vizituose 

bei bendradarbiavimo veiklų aptarimuose kitose įstaigose Lietuvoje ir užsienyje. 

 

Įstaigos specialistai skaitė pranešimus Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, 

susitikimuose, mokymuose ar konferencijose: 

http://www.ndt.lt/
http://www.socmin.lt/
http://www.lrytas.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/
http://www.anonsas.lt/
https://www.facebook.com/reabilitacija.lt/
http://www.kauno.diena.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.tv3.lt/
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 kovo 13 d. Mykolo Riomerio Universiteto organizuotoje IV tarptautinėje viešojo 

valdymo pokyčių konferencijoje „Tarp efektyvumo ir socialinio poveikio“ R. Noreikytės – 

Ustinavičienės pranešimas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas 2019–2022 m. Lietuvoje“; 

 gegužės 9 d. Įstaigos organizuotoje konferencijoje „Socialinių paslaugų kokybės 

gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą, galimybės ir rezultatai“ direktorės T. Ulbinienės 

pranešimas socialinių paslaugų kokybės tema; 

 birželio 10 d. Mykolo Riomerio Universiteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje ir 

praktinėje konferencijoje „International Security In The Frame of Modern Global Challenges“ R. 

Noreikytės–Ustinavičienės pranešimas „Improvement of the Quality of Social Services in 

Lithuania, implementing EQUASS“; 

 rugsėjo 25 – 27 d. neįgaliųjų sporto instruktoriaus mokymuose Italijoje, Veronoje J. 

Veliulytės, R. Noreikytės–Ustinavičienės pranešimai sporto organizavimo neįgaliesiems ir į asmenį 

orientuoto požiūrio įgyvendinimo temomis; 

 spalio 30 d. Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje med. psichologių D. 

Juozapavičienės ir E. Danieliūtės pranešimas apie Be Right projekto metu sukurtą mokymo kursą ir 

atvirą e-mokymosi platformą ir galimybes tai naudoti organizacijoms, kurios dirba socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityse, bei lavinamąjį stalo žaidimą apie žmogaus teises, 

kuris skirtas asmenims, sergantiems psichikos ligomis; 

 lapkričio 21 d. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre ir lapkričio 28 d. Lietuvos 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre projektų koordinatorės M. Markinos ir socialinės 

darbuotojos D. Kuzmaitės pranešimas „proHear e-mokymosi platforma ir Įgalinimo įrankis – 

pagalba asmenų, turinčių klausos sutrikimų, įdarbinimo galimybėms gerinti“; 

 gruodžio 5 d. Socialinių mokslų universitete, Lodzėje (Lenkija) vykusioje tarptautinė 

konferencijoje „Komunikacija be kliūčių“ projektų koordinatorės M. Markinos pranešimas „Darbo 

su kurčiaisiais ir neprigirdinčiaisiais metodų apžvalga Lietuvoje“. 
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8. VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 
 

Pagrindinės veiklos pajamos gaunamos už mokamas paslaugas iš Valstybinės ligonių kasos 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos. Įstaiga finansavimą gauna iš Neįgaliųjų reikalų departamento, Europos socialinio 

fondo agentūros ir kitų projektų finansuotojų (žr. 11 lentelę). 

 

11 lentelė. Įstaigos biudžeto pajamų sandara 2019 metais. 

              Įstaigos veiklos pajamos per finansinius metus iš viso – 1 626 901 EUR. 

FINANSAVIMO PAJAMOS  563 277 

iš jų pagal finansavimo šaltinius:   

Iš valstybės biudžeto    43 871 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų   496 871 

Iš kitų finansavimo šaltinių   22 535 

PAGRINDINĖS VEIKLOS IR KITOS PAJAMOS  
 

 969 845 

Medicininės reabilitacijos pajamos   830 230 

Profesinės reabilitacijos pajamos  127 230 

Profesinio mokymo pajamos  12 385 

KITOS VEIKLOS PAJAMOS  93 779 

 

Įstaigos veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius procentais: 

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

gyvenimą programos finansuojamų projektų (ES) pajamos – 30,54 %; 

 Valstybės biudžeto lėšų (VB) pajamos – 2,70 %; 

 Profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo (toliau – PR) pajamos – 8,58 %; 

 Medicininės reabilitacijos (MR) pajamos – 51,03 %; 

 Kitos veiklos ir kitas finansavimas (KT) pajamos – 7,15 % (žr. 14 pav.). 

 

 
14 pav. 2019 m. veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius. 

30,54% 

2,70% 8,58% 
51,03% 

7,15% 

2019 m. veiklos pajamų pasiskirstymas 
pagal finansavimo šaltinius 

ES

VB

PR

MR

KT
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          Įstaigos veiklos sąnaudos per finansinius metus iš viso – 1 510 908 EUR, ir šių 

sąnaudų pasiskirstymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

 

VEIKLOS SĄNAUDOS   1 423 172 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo   1 036 568  

Nusidėvėjimo ir amortizacijos, nuvertėjimo   84 071 

Komunalinių paslaugų ir ryšių   63 779 

Komandiruočių   18 047 

Transporto   7 723 

Kvalifikacijos kėlimo   5 767 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo   24 683 

Sunaudotų ir parduotų paslaugų savikaina   95 426 

Kitų paslaugų   52 603 

Kitos sąnaudos   34 505 

Kitos veiklos sąnaudos   87 735 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos  1 

   
Įstaiga įsigijo trumpalaikio turto – baldus į poilsio kambarį, robotą langų plovimui, 

popieriaus lapų pjaustiklį, ištraukiamą stendą, mobilius telefonus, medicininio personalo aprangą, 

kraujospūdžio matuoklius, kojų aplikatorius, inhaliatorius, kineziterapeutų įrangą, ūkio įrangą, LED 

šviestuvus, automobilio akumuliatorių ir kitą įrangą.  

2019 m. rugsėjo 30 d. susitarimu Nr. 2019/VTP-30 „Dėl 2005 m. kovo 10 d. 

Valstybės turto panaudos sutarties Nr. 18-05/PAN pakeitimo“ Neįgaliųjų reikalų departamentas 

sumažino įstaigos Kauno skyriui panauda perduotų patalpų plotą, didžiąją pastato dalį perduodant 

BĮ Vilijampolės socialinės globos namams. Iš pastato (kurio bendras plotas yra 1581,33 kv.m) 

įstaigai panaudos sutarties pakeitimu perduotos pastato trečiojo aukšto visos patalpos (547,29 

kv.m), antro ir pirmo pastato aukšto bendro naudojamo patalpos (bendras plotas – 116,63 kv.m.). 

Bendras įstaigai perduotų patalpų plotas – 663,92 kv.m., taip pat perduotas mažasis liftas ir mažoji 

laiptinė. Atsižvelgiant į tai Įstaiga 2019 metais, Neįgaliųjų reikalų departamento sutikimu, paliko 

dalį Kauno skyriaus pastato I ir II aukšte esančio ilgalaikio ir trumpalaikio turto BĮ Vilijampolės 

socialinės globos namams (t.y., ritininės užuolaidos, įmontuojamos ir kanceliarinės spintos, prie 

sienos pritvirtinti valgyklos stalai ir pan.). 

Įstaiga nuolat ieško rėmėjų, kurie galėtų suteikti finansinę ar materialinę paramą, kurią 

sudaro parama medžiagomis, reikalingomis neįgaliųjų užimtumui ar mokymo procesui užtikrinti. 

2019 m. Įstaiga gavo šią paramą: 

 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio;  

 Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikė paramą 

vaistais;  

 UAB „Videometra“, MB „Kvadratas“ suteikė paramą pinigais; 

 Labdaros Paramos fondas ,,Maisto bankas“ suteikė paramą maistu. 

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

vienintelio dalininko – Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 2019 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, kapitalo dydis sudarė – 86 914,97 EUR. 

Įstaiga nepatyrė išlaidų išmokoms, susijusioms su Įstaigos dalininkais.  

          2019 m. gruodžio 31 d. Įstaigos ilgalaikį finansinį turtą sudarė investicijos į asocijuotą 

subjektą – UAB „Senevita“. 2016 m. sausio 4 d. UAB ,,Senevita“ pakeitė teisinę formą ir tapo VšĮ 

„Senevita“, kurios gryname turte VšĮ Valakupių reabilitacijos centro dalininkų kapitalo dalis sudaro 
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529 359,84 Eur. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro investicijos dalis nominale verte – 10 463,30 

Eur.  
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9. 2019 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS 
 

Įstaigos Visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytos (2019 m. birželio 4 d. Protokolas 

Nr. 3) pagrindinės 2019 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. 

2019 m. finansinis Įstaigos 

veiklos rezultatas yra teigiamas ir 

sudaro 115993,00  Eur.  

Įvykdyta 

2.  Racionali darbo užmokesčio dalis 

sąnaudų struktūroje, užtikrinanti 

strateginių tikslų įgyvendinimą, 

vykdomos veiklos efektyvumą bei 

kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 80 

proc. visų sąnaudų dalies. 

Darbo užmokesčio dalis veiklos 

sąnaudų struktūroje neviršijo 

patvirtinto rodiklio – 69,27 proc. 

 

Įvykdyta 

3.  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. 

Valdymo išlaidų dalis darbo 

užmokesčio sąnaudų struktūroje 

neviršijo patvirtinto rodiklio – 

7,82  proc.  

Įvykdyta 

4.  2019 m. pritraukti ne mažiau kaip 2 

papildomus finansavimo šaltinius (ES 

finansuojami ir kiti tarptautiniai 

projektai, parama ir kiti). 

2019 m. 7 paraiškoms buvo 

skirtas finansavimas bei 

pasirašytos sutartys dėl projektų 

įgyvendinimo.  

Įvykdyta 

5.  Per 6 mėnesius po profesinės 

reabilitacijos programos baigimo 

įdarbinta ne mažiau kaip 50 proc. 

profesinės reabilitacijos programą 

baigusių neįgaliųjų. 

2019 m. įsidarbinusių neįgaliųjų, 

baigusių profesinės reabilitacijos 

programą Įstaigoje, rodiklis – 

62,16 proc. 

Įvykdyta 

6.  Įstaigos klientų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis rodiklis ne 

mažesnis kaip 90 proc. 

2019 m. Įstaigos paslaugų gavėjų 

pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis rodiklis – 96 proc. 

Įvykdyta 

7.  Įstaigos suinteresuotų šalių 

pasitenkinimo vykdomos veiklos kokybe 

rodiklis ne mažesnis kaip 85 proc. 

2019 m. suinteresuotų šalių 

pasitenkinimo Įstaigos vykdomos 

veiklos kokybe rodiklis – 93 proc. 

Įvykdyta 

8.  Užtikrintas Įstaigoje įdiegtų ISO 

9001:2015 standarto ir EQUASS 

kokybės sistemos reikalavimų atitikimas 

– atlikti ne mažiau kaip 2 vidaus auditai, 

2 vadovybinės analizės, nustatyti 

kokybės gerinimo tikslai ir uždaviniai, 

atliktas išorės Įstaigos įdiegtos Kokybės 

vadybos sistemos atitikimo ISO 

9001:2015 standarto reikalavimams 

persertifikavimo auditas. 

Siekiant užtikrinti Įstaigoje 

įdiegtų ISO 9001:2015 standarto 

ir EQUASS kokybės sistemos 

reikalavimų atitikimą, 2019 m. 

atlikti 2 planiniai vidaus auditai: 

gegužės ir gruodžio mėnesiais. 

Rekomendacijos, pateiktos 

gerinimui, įvykdytos. Atliktos 2 

vadovybinės vertinamosios 

analizės. Įvertintas nustatytų 

kokybės tikslų rezultatyvumas, 

pateiktos veiklos kokybės 

gerinimo rekomendacijos. 

Įvykdyta 
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Eil. 

Nr. 

Planuoti Įstaigos veiklos vertinimo 

rodikliai ir jų dydžiai 

Pasiekti rodikliai Įvykdymo 

laipsnis 

2019 m. birželio mėn. 3 – 4 d. 

Įstaigoje vyko išorės auditas, 

siekiant pakartotinio ISO 

9001:2015 standarto 

sertifikavimo. UAB „Bureau 

Veritas Lit" auditorius vertino 

Įstaigoje vykdomų veiklų atitiktį 

ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimams. Audito metu 

nustatyta, kad įstaigoje vadybos 

sistema ir jos dokumentacija 

atitinka nurodyto standarto 

reikalavimus. Įstaiga vykdo 

tinkamą vadybos sistemos 

gerinimą ir tobulinimą.  

9.  Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo plano 

įvykdymo, užtikrinant įstaigos 

darbuotojų profesinės kvalifikacijos 

tobulinimą, procentas ne mažesnis kaip 

90 procentų. 

Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo 

planas 2019 m. įvykdytas 91,98 

proc. 

Įvykdyta 

 

 

 

10. VEIKLOS KONTROLĖ 
 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 3 Visuotinio dalininkų susirinkimo posėdžiai ir 3 

Įstaigos Valdybos posėdžiai, taip pat 2019 m. liepos 5 – 30 d. vyko valdybos narių apklausa 

elektroniniu paštu, kuria pritarta Įstaigos dalyvavimui Kauno miesto savivaldybės administracijos 

paskelbtame Dienos socialinės globos paslaugų institucijoje (dienos centre) vaikams ir suaugusiems 

asmenims su negalia ir su sunkia negalia pirkime. Įstaigos Valdybos bei Visuotinio dalininkų 

susirinkimuose buvo svarstomi ir (ar) patvirtinti šie Įstaigos dokumentai: 

 2018 m. Įstaigos metinė veiklos ataskaita; 

 2018 m. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys; 

 2019 m. Įstaigos veiklos vertinimo rodikliai; 

 2019 m. direktoriaus metinės veiklos užduotys; 

 2019 – 2021 m. strateginis planas. 

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklą tikrino šios institucijos: 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM; 

 Užimtumo tarnyba prie SADM; 

 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM; 

 UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“; 

 UAB „Bureau Veritas Lit". 
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11. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2020 M. 
 

Pagrindiniai 2020 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. 

Pagrindiniai laukiami rezultatai: 

1. Pritraukti ne mažiau kaip 2 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. 

 

 

 

 

 

Direktorė              Tatjana Ulbinienė 

 

 

 

 

2020 m. balandžio mėn. 9 d. 

 

 

 


