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1. VADOVO ŽODIS 
 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (toliau – Įstaiga) jau 19 metų aktyviai veikia neįgaliųjų 

profesinės, medicininės ir socialinės reabilitacijos srityje. Kasdieniniame darbe vadovaujamės 

misija – užtikrinti visapusišką ir lygiateisį įstaigos klientų dalyvavimą visuomenės gyvenime, 

ilgalaikę jų integraciją į darbo rinką ir geresnę jų gyvenimo kokybę teikiant, tobulinant ir plėtojant 

medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas neįgaliesiems bei 

kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar turintiems sveikatos sutrikimų asmenims. Siekdami 

įgyvendinti savo misiją, 2018 metais užtikrinome vykdomos veiklos tęstinumą ir tikslinę plėtrą, 

gerinome teikiamų paslaugų kokybę, tobulinome gyvenamąją aplinką, plėtėme medicininės 

reabilitacijos ir socialinių paslaugų apimtis. 

Svarbiausi mūsų pasiekimai 2018 m.:  

• klientai ir suinteresuotos šalys teigiamai įvertino Įstaigos veiklą, bendras klientų 

pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybe lygis sudarė – 96 proc., suinteresuotų šalių – 93 proc.; 

• medicininės reabilitacijos pacientų skaičius Įstaigoje nuo 2014 m. iki 2018 m. išaugo 

apie 20 proc.;  

• pasiektas aukštas neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, įdarbinimo 

rezultatas – 69 proc. 

Vienas iš svarbiausių mūsų tikslų – užtikrinti klientų dalyvavimo ir įgalinimo procesų 

įgyvendinimą Įstaigoje, skatinti visapusiškai įsitraukti į paslaugų teikimo procesą, Įstaigos veiklą 

bei visuomenės gyvenimą. Klientai 2018 m. aktyviai dalyvavo paslaugų planavimo, įgyvendinimo, 

vertinimo ir tobulinimo procesuose bei visuomeniniame gyvenime. Didelis dėmesys buvo skiriamas 

ne tik paslaugų suteikimui, bet ir sociokultūrinėms veikloms. Džiaugiamės, kad Įstaigos klientai 

kartu su specialistais sudalyvavo 25 renginiuose: koncertuose, mugėse, parodose, ekskursijoje, tokiu 

būdu  visapusiškai ir lygiateisiškai dalyvavo visuomenės gyvenime. 

Didžiuojamės, kad per 2018 m. Įstaiga sėkmingai įgyvendino 12 tarptautinių ir 

nacionalinių projektų ir tęsė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo 

projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ 

įgyvendinimą. 

Didžiausias iššūkis, su kuriuo teko susidurti 2018 m. – profesinės reabilitacijos dalyvių 

skaičiaus sumažėjimas. Siekdami kompensuoti mažėjančias pajamas ir plėsti paslaugų spektrą, 

aktyviai dalyvavome įvairiuose naujuose projektuose ir viešuosiuose pirkimuose. Išanalizavus 

trūkstamų socialinių paslaugų poreikį Vilniaus ir Kauno miestuose, pradėjome orientuotis į 

paklausą turinčių socialinių paslaugų plėtrą, todėl Įstaigai 2018 m. rugsėjo mėn. 18 d. suteikta 

licencija dienos socialinei globai asmens namuose teikti, Kauno skyriuje pradėtos teikti socialinių 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos asmenims, sergantiems psichinėmis ligomis. 

Artimiausi 2019 m. veiklos metai – įstaigai bus nelengvų naujų iššūkių metas, tačiau 

nuoširdžiai tikiu, kad kartu su darnia, aukštą kvalifikaciją ir ilgametę patirtį turinčia komanda 

sugebėsime įveikti sunkumus bei  laiku ir kokybiškai suteiksime kompleksines paslaugas mūsų 

paslaugų gavėjams. Dėsiu dideles pastangas esamos komandos išlaikymui ir naujų specialistų 

pritraukimui, skatinsiu jų iniciatyvą, teikiant naujas idėjas bei nuolatinį tobulėjimą. Visi kartu 

sieksime, kad mūsų klientai jaustų nuoširdų ir profesionalų specialistų darbą, aktyviai įsitrauktų į 

visuomenės gyvenimą ir darbo rinką.  

 

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

 

Įstaiga 2018 m. vykdė veiklą, vadovaudamasi šiais strateginiais tikslais: 

1. užtikrinti įstaigoje teikiamų reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugų tęstinumą 

bei tikslinę jų plėtrą;  

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

3. dalyvauti tobulinant profesinės reabilitacijos bei kitų socialiniame sektoriuje teikiamų 

paslaugų kokybę Lietuvoje; 

4. užtikrinti klientų teisių įgyvendinimą ir visapusišką jų dalyvavimą bei įgalinimą; 

5. didinti neįgaliųjų užimtumo lygį; 

6. gerinti personalo valdymą; 

7. tobulinti personalo kvalifikaciją; 

8. racionaliai naudoti įstaigos išteklius; 

9. užtikrinti papildomų finansinių ir materialinių išteklių pritraukimą. 

Įstaiga savo veiklą grindė Europoje pripažintais socialinio sektoriaus paslaugų kokybės 

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

rezultatus, Dalyvavimas, Kompleksiškumas, Nuolatinis tobulinimas. 

Įgyvendindama strateginį tikslą – „Užtikrinti įstaigoje teikiamų reabilitacijos ir 

profesinio mokymo paslaugų tęstinumą bei tikslinę jų plėtrą”, efektyviai teikė kompleksinės 

reabilitacijos – medicininės, profesinės reabilitacijos, profesinio mokymo paslaugas 

neįgaliesiems bei kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar sveikatos sutrikimų turintiems 

asmenims bei vykdė tikslinę šių paslaugų plėtrą, kurdama naujas ir tobulindama esamas programas. 

Plėtojant teikiamų paslaugų spektrą šalia minėtų paslaugų buvo teikiamos ir žmonių, turinčių fizinę 

negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos bei socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugos suaugusiems asmenims, sergantiems psichine liga. 

Įstaiga toliau sėkmingai įgyvendino Profesinės reabilitacijos metodinio centro bei 

EQUASS vietinio licencijų centro veiklas, aktyviai vykdė projektinę veiklą, tokiu būdu 

užtikrindama neįgaliųjų užimtumo didinimą ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimą bei plėtrą 

įstaigos ir šalies mastu.  

Kompleksinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugos buvo teikiamos vykdant 

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, Nacionalinę neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013 – 2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius Įstaigos veiklą. 

 

2.1. Profesinė reabilitacija 
 

2018 m. PR programoje dalyvavo 135 negalią turintys asmenys (iš kurių 74 pradėjo 2017 

m.), iš jų 89 asmenys dalyvavo PR programoje Vilniaus skyriuje ir 46 – Kauno skyriuje. 2018 m. į 

PR programą atvyko 61 negalią turintis asmuo, iš kurių 46 asmenys atvyko į Vilniaus skyrių ir 15 – 

į Kauno skyrių. PR programa 2018 m. nutraukta 17 asmenų (12 asmenų – Vilniaus skyriuje, 5 

asmenims – Kauno skyriuje). Ataskaitiniu laikotarpiu PR programą sėkmingai baigė ir įgijo naują 

kompetenciją 78 asmenys, iš kurių 45 baigė Vilniaus skyriuje, 33 – Kauno skyriuje (žr. 1 pav.). PR 

dalyvių skaičius sumažėjimą 2018 m. lyginant su 2017 m.  lėmė tai, kad PR paslaugos 2017 m. 

buvo perkamos viešojo pirkimo būdu nustatant trims metams maksimalius kiekius perkamoms 

programoms, kuriuos išnaudojus netekome galimybės į tas vietas priimti naujų PR programos 

dalyvių. 
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1 pav. Profesinės reabilitacijos dalyvių skaičius 2017 – 2018 m. 

 

PR programą 2018 m. baigę dalyviai dažniausiai rinkose šias profesinio mokymo 

programas: apsaugos darbuotojo padėjėjo, naudojančio IT, staliaus, reklamos maketuotojo ir 

internetinės svetainės administratoriaus (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. PR programą 2018 m. baigusių dalyvių pasiskirstymas pagal mokymo programas. 
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2018 m. 

VRC 3 2 1 4 2 5 4 1 6 6 6 0 2 2 1 0 0 45 

KRC 0 1 1 5 1 3 3 3 2 3 0 2 0  1 2 2 4 33 

Viso: 3 3 2 9 3 8 7 4 8 9 6 2 2 3 3 2 4 78 

 

Per ataskaitinį laikotarpį iš 78 asmenų, baigusių PR programą, per 6 mėnesius po 

programos baigimo įsidarbino 54 neįgalieji (69 proc. PR programą baigusių dalyvių). Iš 45 

asmenų, baigusių PR programą Vilniaus skyriuje, įsidarbino 39 neįgalieji, kas sudarė 86,6 proc., o 

Kauno skyriuje iš 33 asmenų, baigusių Įstaigoje PR programą, per 6 mėnesius po programos 

baigimo įsidarbino 15 neįgaliųjų, arba 45,5 proc. visų PR programą baigusių dalyvių (žr. 2 pav.). 
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2 pav. PR programos dalyvių įsidarbinimo rodikliai Vilniaus ir Kauno sk. 2018 m. 

 

Po PR programos baigimo Vilniaus skyriuje iš 39 įsidarbinusiųjų 22 asmenys įsidarbino 

pagal darbo sutartį (56 proc.), 17 asmenų pradėjo dirbti pagal individualios veiklos pažymą arba 

verslo liudijimą (44 proc.). Kauno skyriuje iš 15 įsidarbinusiųjų 5 įsidarbino pagal darbo 

sutartį (33 proc.), 10 pradėjo dirbti pagal individualios veiklos pažymą (67 proc.) (žr. 3 pav.). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. 2018 m. PR programos dalyvių įsidarbinimo rodikliai Vilniaus ir Kauno sk. pagal 

įsidarbinimo sritis. 

 

Nuo 2015 m. negalią turinčių asmenų, baigusių PR programą, įsidarbinimo rodikliai 

kasmet nežymiai augo, nuo 54 proc. 2015 m. iki 69 proc. 2018 m. (žr. 4 pav.). 
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4 pav. Neįgaliųjų, baigusių PR programą, įsidarbinimo rodikliai  2015 – 2018 m. 

 

Tarp įsidarbinusių po PR programos baigimo neįgaliųjų didžiausią skaičių sudarė asmenys, 

baigę internetinio puslapio administravimo (8 asm.), staliaus (8 asm.), dailiųjų dirbinių iš odos 

gamintojo (6 asm.) ir apsaugos darbuotojo padėjėjo, naudojančio IT (6 asm.) PR mokymo 

programas (žr. 5 pav.). 
 

 

5 pav. 2018 m. įsidarbinusiųjų PR dalyvių skaičiaus pasiskirstymas pagal įgytas kompetencijas. 

 

Siekiant padėti įsidarbinusiems asmenims išsilaikyti darbo rinkoje buvo teikiamos 

palaikymo darbo vietoje paslaugos. Per 2018 m. palaikymo darbo vietoje paslaugos buvo sutektos 

68 įsidarbinusiems neįgaliesiems. Baigusiems PR programą 2018 m., tačiau neįsidarbinusiems, 

bus ir toliau teikiamos pagalbos įsidarbinant paslaugos. Dažniausiai neįgaliųjų neįsidarbinimą lemia 

darbdavių, veikiančių atviroje darbo rinkoje, baimės neįgaliųjų atžvilgių, informacijos trūkumas, 

taip pat neįgaliųjų motyvacijos stoka ir (ar) sveikatos pablogėjimas. 
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Neįgaliuosius, baigusius PR programą 2018 m., sėkmingai įdarbino įmonės, pateiktos 2 

lentelėje. Dalis įsidarbinusių PR programos dalyvių pradėjo individualią veiklą pagal verslo 

liudijimus ar individualios veiklos pažymas. 
 

2 Lentelė. Įmonės 2018 m. įdarbinusios PR programos dalyvius. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu iš viso buvo sudaryta 18 praktikos sutarčių, kas sudaro 33 proc. 

lyginant su bendru PR dalyvių skaičiumi, baigusiu 2018 m. PR programą. Galimybė atlikti praktiką 

realioje darbo vietoje suteikia PR programos dalyviams pasitikėjimą savimi, praktikos metu PR 

dalyviai sėkmingai gali išbandyti naujai įgytas žinias. 

 

2.2. Profesinis mokymas 
 

2018 m. Įstaiga ir toliau teikė profesinio mokymo (toliau – PM) paslaugas bedarbiams bei 

kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar turintiems sveikatos sutrikimų asmenims. 2018 m. PM 

dalyvavo 37 dalyviai, iš kurių 32 – Vilniaus skyriuje, 5 – Kauno skyriuje (žr. 6 pav.).  

 

 
6 pav. PM klientų skaičiaus pasiskirstymas Vilniaus ir Kauno sk. 2017 – 2018 m. 

 

24

6

32

5
0

5

10

15

20

25

30

35

Vilniuje Kaune

PM klientų skaičius 2017 - 2018 m.

2017 m.

2018 m.



VšĮ Valakupių reabilitacijos centro 2018 m. veiklos ataskaita 

9 

 

Populiariausiomis PM programomis kaip ir 2017 m. išliko juvelyro ir masažo 

pagrindų mokymo programos (žr. 3 lentelėje). 

 

3 lentelė. Asmenų, dalyvavusių PM, pasiskirstymas pagal mokymo programas 2018 m. 
 Juvelyro Masažo 

pagrindų 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

kompiuterizuotos 

buhalterinės 

apskaitos sistemos 

Meninių 

odos 

dirbinių 

gamintojo 

Tinklo 

administratoriaus 

Viso: 

VRC 14 15 1 1 1 32 

KRC 2 2 1 0 0 5 

Viso: 16 17 2 1 1 37 

 

2.3. Medicininė reabilitacija 
 

Pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos 2012 m. išduotą licenciją Nr. 2415, Įstaiga turi teisę verstis asmens sveiktos 

priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:  

• antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos II pacientams, sergantiems nervų 

sistemos ligomis, ir su judamojo-atramos aparato pažeidimais; 

• antrinės stacionarinės palaikomosios reabilitacijos II, pacientams, sergantiems nervų 

sistemos ligomis, ir su judamojo-atramos aparato pažeidimais; 

• suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II pacientams, sergantiems nervų sistemos 

ligomis, 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 teritorinėmis ligonių kasomis.  

MR pacientų skaičius Įstaigoje kasmet didėjo nuo 662 pacientų 2014 m. iki 792 pacientų 

2018 m. Nuo 2014 m. iki 2018 m. šis rodiklis išaugo apie 20 proc. (žr. 7 pav.).  

 

 
7 pav. Medicininės reabilitacijos pacientų skaičiaus dinamika 2014 – 2018 m. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant nuo 2014 m. Įstaigos pacientų, kuriems buvo teikiamos 

reabilitacijos II paslaugos, skaičius išaugo apie 10 % – nuo 561 pacientų 2014 m. iki 614 

pacientų 2018 m. Pacientų, kuriems buvo teikiamos palaikomosios reabilitacijos II paslaugos, 

skaičius 2018 m. sumažėjo iki 40 pacientų, 2014 m. šios paslaugos suteiktos – 64 pacientams, o 

2017 m. – 47 pacientams, tačiau beveik keturis kartus padidėjo pacientų, kuriems buvo teikiamos 

ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos: 2014 m. – 37 pacientams, 2018 m. – 138 pacientams 

(žr. 8 pav.).  

 

 
8 pav. MR pacientų skaičiaus pasiskirstymas 2014 – 2018 m. pagal reabilitacijos rūšis. 
 

MR pacientų lovadienių/apsilankymų skaičius 2018 m. lyginant su 2017 m. padidėjo apie 

12% ir sudarė 15281 lovadienių/apsilankymų. Lyginant su 2014 m. MR pacientų 

lovadienių/apsilankymų padidėjo beveik 24 proc. – nuo 12285 lovadienių/apsilankymų 2014 m. iki 

15281  lovadienių/apsilankymų 2018 m. (žr. 9 pav.).  
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9 pav. Medicininės reabilitacijos lovadienių/lankadienių skaičius 2014 – 2018 m.  

 

Nemažą dalį MR paslaugų komplekto sudaro kineziterapijos ir ergoterapijos paslaugos. 

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

paslaugų, 2018 m. suteikta 14320 ergoterapijos paslaugų (žr. 10 pav.). Lyginant nuo 2015 m. 

ergoterapijos paslaugų skaičius išaugo daugiau nei 15 proc. Vienos ergoterapijos paslaugos teikimo 

trukmė – 30 min. 

 

 
10 pav. Ergoterapijos paslaugų skaičius dinamika 2015 – 2018 m. 

 

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

30318 kineziterapijos paslaugų, 2018 m. suteikta 37330 kineziterapijos paslaugų (žr. 11 pav.). 
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11 pav. Kineziterapijos paslaugų skaičius dinamika 2015 – 2018 m. 

 

2.4. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymas 

 

Siekiant neįgaliųjų savarankiškumo ir didinant jų galimybes aktyviai dalyvauti 

visuomeniniame gyvenime, Įstaiga sėkmingai tęsė 2011 m. įsteigtą Neįgaliųjų vairavimo mokyklos 

veiklą ir vykdė Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(toliau – Departamentas) finansuojamą 2018 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektą (toliau – Projektas), kuris jau 3 metus vykdomas 

Įstaigos Kauno skyriuje. Teikiamos mokymo vairuoti paslaugos yra pritaikytos judėjimo negalią 

turinčių asmenų poreikiams tuo, jog suteikiamos kompleksinės paslaugos, apimančios funkcinio 

pajėgumo įvertinimą ir lavinimą, būtiną saugiam vairavimui, teikiamos psichologo paslaugas, 

mokoma savarankiškumo (pvz., praktinės įsėdimo į automobilį ir išlipimo iš jo technikos ir pan.). 

Projektas vyko nuo 2018 m. gegužės 28 d. iki 2018 m. gruodžio 7 d. 

Projekto tikslas – lavinti judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinį pajėgumą, 

reikalingą saugai vairuoti automobilį, ir mokyti vairuoti B kategorijos transporto priemonę didinant 

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

sudarytas iš asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, įvertinimo ir 

lavinimo paslaugų bei B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 26 asmenimis buvo atliktas funkcinio pajėgumo, 

reikalingo saugiai vairuoti automobilį, vertinimas, kuris apėmė: 

• vairavimui reikalingų įgūdžių (pvz., automobilio durelių atidarymas, persėdimas iš 

vežimėlio į automobilį) praktinį įvertinimą pritaikytame automobilyje; 

• apatinių galūnių funkcijų (pvz., raumenų jėga, judesių amplitudė, asmens sensoriniai 

gebėjimai) ir liemens funkcijų įvertinimą taikant kineziterapines priemones; 

• vairavimui reikalingų rankų funkcijų vertinimą (pvz., sugriebimo funkcija, dilbio rotaciniai 

judesiai, plaštakos deviacija) taikant ergoterapines priemones; 

• vairavimo įgūdžių įvertinimą „Autoadapt“ įranga (pvz., vairo pasukimo jėga, koordinacija, 

ištvermė; pedalo paspaudimo jėga bei koordinacija); 

• psichoemocinės būklės (pvz., stabilumo lygis, emocijų kontrolės lygis, emocinės sferos 

ypatumai) sutrikimų ir kognityvinių gebėjimų (reakcijos greitis, atmintis, dėmesys) įvertinimą.  
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Atlikus vertinimo rezultatų analizę atrinkti 24 asmenys dalyvauti projekte, kuriems buvo 

teikiamos funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, lavinimo paslaugos taikant 

šias priemones: 

• kineziterapines – fizinių gebėjimų, reikalingų saugiai vairuoti automobilį, lavinimas 

kineziterapijos salėje; 

•   ergoterapines – vairavimui reikalingų rankų funkcijų lavinimas ergoterapinėmis 

priemonėmis; 

• praktinių vairavimo įgūdžių lavinimas taikant imitavimo priemones (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, lavinimas individualių ir/ar grupinių užsiėmimų metu, psichoedukacijos, 

savireguliacijos užsiėmimai. 

Apie sėkmingą Vairavimo mokyklos veiklą liudija 2018 m. pasiekti rezultatai: iš pirmo 

karto egzaminą VĮ „Regitra“ išlaikė 10 asmenų iš 24 (41,7 proc.), per metus – 11 asmenų (45,8 

proc.) (žr. 4 lentelę).  

 

4 lentelė. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

projekto metu pasiekti rezultatai. 

Eil.

Nr. 
Pasiekto rezultato pavadinimas Reikšmė 

1. Neįgaliųjų, kurių funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti automobilį, 

vertintas, skaičius (asmenys) 
26 

2. Neįgaliųjų, kurių funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti automobilį, 

lavintas, skaičius (asmenys) 
24 

3. Suorganizuotų neįgaliųjų mokymų vairuoti B kategorijos motorinę transporto 

priemonę skaičius (mokymai) 
2 

4. Mokymuose dalyvavusių neįgaliųjų skaičius (asmenys) 24 

5. Mokymus baigusių neįgaliųjų skaičius (asmenys) 24 

6. Praktinio vairavimo egzaminą iš pirmo karto išlaikiusių asmenų skaičius 

(asmenys) 
10 

7. Per metus, baigus mokymus, teisę vairuoti B kategorijos motorinę transporto 

priemonę įgijusių asmenų skaičius (asmenys) 
11 

 

Su asmenimis, kurie neišlaikė 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 procentų mokymų dalyvių (šio rezultato pasiekimo galutinė data – 2019 m. gruodžio 7 d.). 

 

2.5. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos suaugusiems 
asmenims, sergantiems psichine liga 

 

Įstaigos Kauno skyriuje nuo 2018 m. liepos 9 d. pradėtos teikti socialinių įgūdžių ugdymo 

ir palaikymo paslaugos suaugusiems asmenims, sergantiems psichine liga, pagal 2017 m. liepos 7 d. 

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 įgūdžius, 

pagal galimybes dirbti, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime (toliau 

ši veikla vadinama – dienos centras). 
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Asmenims, sergantiems psichine liga, buvo teikiamos šios paslaugos: 

• konsultavimas. Šių paslaugų teikimo metu socialinis darbuotojas atliko asmens probleminės 

situacijos bei galimų problemos sprendimo būdų analizę, atliko dienos užimtumo centro dalyvių 

socialinių, užimtumo poreikių įvertinimą; 

• tarpininkavimas ir atstovavimas, palydėjimo paslaugos. Buvo suteikta pagalba sprendžiant 

dienos centro dalyvių problemas (sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, 

užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.) bei tarpininkaujant tarp asmens ir jo 

aplinkos;  

• maitinimo įgūdžių ugdymas. Dienos centro dalyviams buvo teikiamas maitinimas du kartus 

per dieną, taip pat organizuojamas maitinimo įgūdžių ugdymas. Dalyviai buvo mokami pasigaminti 

maisto, sudaryti valgiaraštį, sveikai ir kokybiškai maitintis. Siekiant ugdyti asmenų socialinės 

komunikacijos įgūdžius, pietūs buvo organizuojami kavinėje „Apynėlis“ (A. Juozapavičiaus g. 20, 

Kaunas); 

• bendravimas. Įstaigos specialistai organizavo diskusijas, grupinius užsiėmimus, kurių metu 

dienos centro dalyviai aptardavo jiems rūpimus klausimus, pasidalindavo savo problemomis, 

sulaukdavo patarimų problemų sprendimo paieškos situacijose; 

• 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 

parduotuvėje ar turguje; 

• darbinių įgūdžių ugdymas. Pagal sudarytus tvarkaraščius dalyviai lankėsi medžio, 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. Siekiant dalyviams sukurti komfortišką, saugią fizinę ir emocinę 

aplinką, sumažinti nesaugumo jausmą buvo organizuojama psichologinė pagalba: vyko 

individualios konsultacijos ir grupiniai relaksacijos užsiėmimai. Psichologas padėjo mažinti 

agresijos ir autoagresijos protrūkius, vykdė psichosomatinių sutrikimų priežiūrą ir prevenciją. 

• fizinės reabilitacijos paslaugos. Dienos centro dalyviams buvo teikiama fizinė reabilitacija, 

taikant individualius ir grupinius kineziterapijos ir ergoterapijos užsiėmimus; 

• socialinės – kultūrinės paslaugos. Dienos centro dalyviai dalyvavo šalies mastu vykusioje 

akcijoje „Aš ir TU – tai MES“, Kauno sporto halėje rengiamoje parodoje – mugėje, skirtoje 

paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, kur prekiavo savo pagamintais rankdarbiais ir pan.  

• laisvalaikio organizavimas. Kartu su dienos užimtumo centro dalyviais buvo švenčiamos 

valstybinės šventės, dienos užimtumo centro dalyvių gimtadieniai, Šv. Kalėdos ir kitos šventės. 

Asmenims įstaigoje sudarytos sąlygos knygų, laikraščių, žurnalų skaitymui, televizoriaus žiūrėjimui 

bei radijo klausymui. 

• parama drabužiais ir maistu. Atsižvelgiant į Įstaigos galimybes asmenims buvo teikiama 

įvairi parama drabužiais ir maistu.  

2018 m. Įstaigos Kauno skyriuje šias paslaugas gavo 13 asmenų. 1 asmuo nutraukė 

paslaugų teikimą dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje. 
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2.6. Projektinė veikla 
 

2018 m. Įstaiga siekė vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų plėtros, efektyvumo bei 

kokybės gerinimo, įgyvendindama Lietuvos Respublikos biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų fondų 

remiamus projektus bei dalyvaudama paslaugų pirkimo konkursuose. Per ataskaitinį laikotarpį 

Įstaiga įgyvendino 12 tarptautinių ir nacionalinių projektų/teikė paslaugas pagal pasirašytas 

pirkimų sutartis, iš jų 5-iuose projektuose Įstaiga dalyvavo kaip vadovaujantis partneris/ teikė 

paslaugas ir 7-iuose dalyvavo partnerio teisėmis. Įgyvendinta projektinė veikla/paslaugų teikimas 

pagal sutartis ženkliai prisidėjo prie įstaigos paslaugų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, 

kokybės kultūros ugdymo, platesnės apimties klientų teisių įgyvendinimo, tarptautiškumo, tyrimų 

bei inovacijų plėtojimo, visuomenės apie neįgaliųjų integraciją švietimo bei informavimo, naujų 

veiklų įgyvendinimo. 

Siekiant toliau tobulinti ir plėtoti Įstaigos paslaugas, 2018 m. buvo parengta ir pateikta 

vertinimui 11 paraiškų:  

1. Nordplus Adult programos projektas „SKILLS - Skills and Knowledge In Life Long 

Learning“ (lt. ĮGŪDŽIAI) – skirtas finansavimas ir pasirašyta sutartis; 

2. Neįgaliųjų reikalų departamento organizuotas Kompleksinių socialinės reabilitacijos 

paslaugų akliesiems teikimo, finansuojamo valstybės biudžeto lėšomis, pirkimas; 

3. Neįgaliųjų reikalų departamento finansuojamo 2018 m. Žmonių, turinčių fizinę negalią, 

mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto paraiška – skirtas finansavimas ir 

pasirašyta sutartis; 

4. ERASMUS+ programos KA2 projekto „Work4all“ paraiška – skirtas finansavimas ir 

pasirašyta sutartis; 

5. ERASMUS+ Sporto programos projekto „E+SPORT“ „Specialized Sport-Instructor 

Qualification For You“ (lt. „Specializuoto sporto instruktoriaus kvalifikacija jums“) paraiška – 

skirtas finansavimas ir pasirašyta sutartis; 

6. Neįgaliųjų reikalų departamento organizuotas Profesinės reabilitacijos metodinių centrų 

paslaugų pirkimas – skirtas finansavimas ir pasirašyta sutartis; 

7. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projekto „Saugus ir sveikas darbe“ 

paraiška; 

8. “Neįgalaus jaunimo įdarbinimas atviroje darbo rinkoje” paraiška (angl. Labour market 

Employment for young Adults with a Disability – LEAD); 

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

negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto paraiška; 

10. Pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-

ESFA-V416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ jungtinės veiklos sutartis su Kauno miesto 

savivaldybės administracija ir VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centru bei kitais 

partneriais dėl projekto „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinimo – skirtas 

finansavimas ir pasirašyta sutartis; 

11. Valstybės vaiko teisių apsaugo ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos organizuotas viešasis pirkimas Įdarbinimo su pagalba paslauga asmenims, 

turintiems proto ir (ar) psichikos negalią Vilniaus ir Kauno mieste. 

 

2018 m. baigtas įgyvendinti 1 tarptautinis projektas:  

1. 2018 m. birželio mėn. Įstaiga baigė įgyvendinti Švietimo 

mainų ir paramos fondo finansuotą projektą „Neįgaliųjų įgalinimą 

ir dalyvavimą užtikrinantis profesinės reabilitacijos ir mokymų 

paslaugų modelis“ („POWER“) (liet. GALIA), kuriuo buvo 

siekiama, kad PR specialistai, dirbantys su asmenimis turinčiais 

negalią, nuolat tobulintų savo kvalifikaciją. Projekto tikslas – 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt3KqKtZbZAhWMlSwKHVGfAzMQjRwIBw&url=http://smpf.lt/lt/svietimo-mainu-paramos-fondas-iesko-projektu-koordinatoriaus-es&psig=AOvVaw07PRbtvJcCc1rp-f67GczM&ust=1518182607518278
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sudaryti galimybes nuosekliai tobulinti socialinės integracijos ir PR specialistų kvalifikaciją, 

asmenų įgalinimo, individualių paslaugų teikimo, gyvenimo kokybės gerinimo srityse perimant 

gerąją patirtį ir pritaikant ją Lietuvoje. Projekto veiklos: PR specialistų vizitai į Norvegijos 

Promenaden organizaciją ir Portugalijos Fundação afid Diferença neįgaliųjų šeimų integracijos 

asociaciją. Projekte dalyvavo 12 specialistų, tiesiogiai teikiančių paslaugas asmenims, turintiems 

negalią, bei atsakingi už PM programų rengimą, mokymo koordinavimą, PR  metodinio centro 

veiklų įgyvendinimą. 

 

2018m. buvo įgyvendinami šie projektai: 

2. Tęsiamos 2017 m. lapkričio mėn. pradėto ERASMUS+ 

programos projekto “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. spalio mėn. 

Daugiau informacijos: http://prohear.eu/  

3. Tęsiamos 2017 m. lapkričio mėn. pradėto ERASMUS+ programos projekto “Būk 

teisingas: žmogaus teisių mokymo programos specialistams, dirbantiems socialinės ir 

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

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. Projekto trukmė: 2017 m. 

lapkričio – 2019 m. spalio mėn. Daugiau informacijos: 

http://www.beright-mh.eu/  

4. Tęsiamos 2017 m. lapkričio mėn. pradėto ERASMUS+ programos 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. Projekto 

tikslai:  

• sukurti naują visapusišką karjeros orientavimo ir paramos 

sistemą Europos lygiu, grindžiamą glaudžiu visų pagrindinių 

neįgaliųjų, darbdavių, profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir socialinių 

paslaugų įstaigų, dalyvaujančių įtraukiant darbo rinką, 

bendradarbiavimu; 

• išplėsti neįgalių bedarbių įsidarbinimo galimybes taikant 

JobCircuit modelį kaip geros praktikos pavyzdį visoje ES; 

• toliau stiprinti karjeros konsultantų, atvejo vadybininkų, darbo instruktorių, mentorių ir kt. 

įgūdžius ir kompetencijas, susijusias su sėkmingu darbo rinkos konsultavimu nepalankioje padėtyje 

esantiems darbo rinkos klientams; 

• tobulinti neįgaliųjų asmenų, ieškančių darbo, įgūdžius ir kompetencijas, teikiant su darbu 

susijusias gaires ir paramą, kuri aktuali dabartiniams darbo rinkos poreikiams. 

Projekto trukmė: 2017 m. lapkričio – 2019 m. spalio mėn. Daugiau informacijos: 

http://www.jobcirquit.eu  

http://prohear.eu/
http://www.beright-mh.eu/
http://www.jobcirquit.eu/
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5. 2018 m. ir toliau buvo įgyvendinamas Erasmus+ programos KA2 finansuojamas projektas 

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

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

specialiųjų PM paslaugų teikėjų, atliekant sisteminę lyginamąją analizę bei mokymąsi. Prisidėti 

prie inkliuzinio ugdymo, sukuriant tvarias partnerystes tarp 

bendrojo lavinimo ir specialiųjų PM paslaugų teikėjų. 

Įvertinant tarpkultūrinį kontekstą ir rizikas bei atlikus 

galimybių analizę, projekto metu bus siekiama nustatyti 

sąlygas, reikalingas klientų inkliuziniam ugdymui (kai 

sudaromos sąlygos visiems vienodai tenkinti individualius 

poreikius ir atsiskleisti ugdymo procese). 2018 m. 3 Įstaigos specialistai dalyvavo partnerių 

susitikimuose Estijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje. Projektas įgyvendinamas su partneriais iš 

Estijos, Slovėnijos, Portugalijos, Olandijos, Belgijos ir Lietuvos. Daugiau informacijos: 

https://www.tvlc.eu/lt/   

6. Pagal 2017 m. liepos 7 d. pasirašytą sutartį su Kauno miesto savivaldybės administracija 

Įstaigos Kauno skyriuje buvo pradėtos teikti Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 

suaugusiems asmenims, sergantiems psichine liga (plačiau 2.5. dalyje). 

7. 2018 m. Įstaigos Kauno skyriuje buvo įgyvendinamas Departamento finansuojamas 

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

projektas (plačiau 2.4. dalyje). 

8. Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos. 2018 m. buvo sėkmingai 

įgyvendintos visos Metodinio centro veiklos, kurių tikslas – užtikrinti ir tobulinti PR paslaugų 

teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims kokybę Lietuvoje (plačiau 4.3. dalyje).  

9. 2018 m. toliau buvo įgyvendinamas 

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas 

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS 

kokybės sistemą“ (plačiau 4.4. dalyje).  

 

2018 m. pradėti įgyvendinti nauji projektai: 

10. Kartu su partneriais iš Estijos, Suomijos ir Farerų salų (autonominė Danijos teritorija) 

2018 m.  pradėtas įgyvendinti 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 labai reikalingi kasdieniame 

gyvenime. Projekto metu vyks keturi susitikimai, į kuriuos vyks po vieną darbuotoją ir vieną 

profesinės reabilitacijos paslaugų gavėją.  

11. Erasmus+ programos projektas „Work4all“. Projekto tikslas – didinti įsidarbinimo 

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

kvalifikacijos. Taikant inkliuzinį darbo dizaino metodą, siūloma darbdaviams perorganizuoti 

darbuotojų užduotis tokiu būdu, kad naudojant tuos pačius finansinius išteklius būtų sukurta 

daugiau darbo vietų išskiriant paprastas užduotis iš kvalifikuotų darbuotojų pareigų ir jas 

perduodant žemesnės kvalifikacijos darbuotojams. Projekto trukmė: 2018 m. lapkritis – 2020 m. 

spalis. 

12. Erasmus+ programos projektas „Specializuoto sporto instruktoriaus kvalifikacija 

jums“ (angl. „Specialized Sport-Instructor Qualification For You“). Projekto tikslas – sukurti 

ir išbandyti neįgaliųjų sporto instruktoriaus mokymo programą, paskleisti projekto rezultatus 

sporto klubams, reabilitacijos centrams, sporto specialistus ruošiančioms mokymo įstaigoms. 

Projekto trukmė: 2018 m. lapkritis – pabaiga 2020 m. balandis. 

 

https://www.t/#vlc.eu/lt/


VšĮ Valakupių reabilitacijos centro 2018 m. veiklos ataskaita 

18 

 

 

3. KLIENTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS, JŲ ĮGALINIMAS IR DALYVAVIMAS 
 

Vienas svarbiausių Įstaigos taikomos kokybės sistemos EQUASS principų yra klientų 

teisių užtikrinimas. Siekiant, kad darbuotojai žinotų ir įgyvendintų klientų teises, asmens duomenų 

konfidencialumą bei etikos principus, 2018 m. buvo vykdomi darbuotojų mokymai, susitikimai su 

klientais, nuolat vykdoma klientų apklausa, atliekamas klientų pasitenkinimo jų teisių užtikrinimu 

vertinimas, remiantis apklausos rezultatais vykdomi tobulinimo veiksmai.  

Įgyvendinant EQUASS kokybės sistemos dalyvavimo principą, klientai buvo skatinami 

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

bei visuomeniniame gyvenime. Klientams buvo pristatomi ir su jais aptariami Įstaigos strateginiai 

tikslai, pasiekti veiklos rezultatai. Didinant klientų dalyvavimą ir įgyvendinant jų sprendimų 

priėmimo teisę, jie buvo skatinami aktyviai dalyvauti savo individualios programos planavimo, 

įgyvendinimo, vertinimo bei tobulinimo procesuose.  

Įstaigos klientams įgalinti buvo naudojamos šios priemonės: 

• individualaus planavimo procesas, kuriame klientai buvo skatinami įsitraukti į savo 

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

• susirinkimai klientams, skatinant juos dalyvauti įstaigos gyvenime, teikti pasiūlymus 

paslaugų tobulinimui, informuoti apie įstaigos veiklą ir rezultatus; 

• pasitenkinimo vertinimo klausimynai, siekiant gauti grįžtamąjį ryšį apie paslaugas, jų 

kokybę ir tobulinti paslaugas; 

• atvejo vadybos metodas, skatinantis klientus aktyviai dalyvauti savo reabilitacijos 

procese, užtikrinant individualiai priskirto specialisto teikiamą pagalbą kiekvienam klientui; 

• skundų valdymo sistema, užtikrinanti kiekvieno kliento teisę skųstis ir gauti skundo 

sprendimo rezultatus. 

2018 m. toliau taikoma Įstaigos klientų dalyvavimo ir įgalinimo metodika, kuri skirta 

reabilitacijos specialistams, teikiantiems medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos paslaugas 

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

turintiems asmenims. Metodikos tikslas – užtikrinti klientų dalyvavimo ir įgalinimo procesų 

įgyvendinimą įstaigoje, skatinant klientus visapusiškai įsitraukti į reabilitacijos procesą, įstaigos 

veiklą bei visuomenės gyvenimą. Ataskaitiniais metais pradėtas taikyti klientų įgalinimo įvertinimo 

klausimynas. 

Per atsiskaitymo laikotarpį didelis dėmesys buvo skiriamas profesinės ir medicininės 

reabilitacijos dalyvių sociokultūrinėms (laisvalaikio) paslaugoms. Įstaigoje organizuojami įvairūs 

renginiai: koncertai, mugės, parodos, ekskursijas ir pan. Pastebėta, kad sociokultūrinių paslaugų 

teikimas padeda integruoti neįgaliuosius į visuomenę, praplėsti jų akiratį. Įstaigoje yra nedidelė 

biblioteka, kuri nuolat papildoma naujomis knygomis, žurnalais, laikraščiais. Antrame aukšte yra 

įrengtas poilsio kampelis, kur klientai gali žiūrėti televiziją, skaityti knygas, žurnalus, laikraščius ar 

susitikti pabendrauti. 

2018 m. klientai turėjo galimybę aktyviai dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose 

Įstaigoje: 

• Vasario 16-osios minėjime, kurio metu pranešimą skaitė Seimo narė Gintarė Skaistė; 

• Užgavėnių ir Šv. Velykų šventėje; 

• drabužių akcijoje, kurios tikslas buvo apsikeisti geros kokybės, bet nebereikalingais 

drabužiais ar daiktais; 

• dainininko A. Pojavis koncerte; 

• akcijoje „Darom“ (Įstaigos aplinkos ir pakrantės tvarkymas) ir dalyvavimas Vilniaus 

regioninio parko tvarkyme;  

• neatlygintinoje kraujo donorystės akcijoje; 

• organizuojamoje „Išsipildymo akcijoje“, kurios metu buvo minima „Pyragų diena“ ir 

surinktos lėšos paaukotos vaikams; 
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• informacinėje paskaitoje „Neįgaliųjų didysis tenisas“; 

• psichoedukacinėje paskaitoje „Humoras, stresas ir psichologinė gerovė“; 

• socialinėje akcijoje Kaune „Aš ir TU – tai MES“; 

• suorganizuotos 2 Dienos centro “Šviesa” klientų darbų parodos. 

Profesinės reabilitacijos dalyviai aktyviai dalyvavo ir už Įstaigos ribų 

organizuojamoje veikloje: 

• mokymuose Valstybinėje mokesčių inspekcijoje apie mokesčių naujoves 2019 m. 

• Respublikinėje neįgaliųjų bendruomenės šventėje „Tau, Vilniau!“; 

• Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamoje Kalėdinėje mugėje; 

• socialiniame šviečiamajame renginyje „Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė 

kiekvienam“ parodų rūmuose Litexpo; 

• Kalėdinėje mugėje prie Katedros įrengtame Kalėdiniame miestelyje. 

• Kauno sporto halėje rengiamoje parodoje – mugėje, skirtoje paminėti tarptautinę 

neįgaliųjų dieną. 

Klientai kartu su Įstaigos specialistais lankėsi muziejuose, renginiuose ir dalyvavo 

ekskursijose:   

• Dichavičiaus paroda „Arkos“ galerijoje; 

• „Ambertrip“ juvelyrikos parodą, Litexpo; 

• Vilniaus knygų mugė, Litexpo; 

• Paroda „Taikomoji dailė ir dizainas 1918-2018 m.“; 

• Ekskursija į socialinę įmonę „Vilnelė“, į Kairėnų botanikos sodą, į Valdovų rūmus ir 

pan.; 

• apsilankymas Operos ir baleto teatre operoje „Manon“. 
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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“ ne tik teikė kompleksinės 

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

tobulinimą, įgyvendindama priemones, užtikrinančias Įstaigoje vykdomos veiklos bei teikiamų 

paslaugų atitikimą LST EN ISO 9001:2015 standarto bei EQUASS Excellence kokybės sistemos 

reikalavimams.  

Įstaigai 2008 m. nepriklausomų auditorių audito centro buvo suteiktas EQUASS (The 

European Quality in Social Services) Excellence kokybės ženklas, liudijantis, jog Įstaigoje 

teikiamos paslaugos atitinka aukščiausius socialiniam sektoriui keliamus kokybės reikalavimus 

Europos lygmeniu. Įstaiga vadovaujasi EQUASS kokybės principais ir užtikrina lygias teises ir 

galimybes neįgaliesiems, veikia remiantis Elgesio kodekso principais bei Teisių chartija, skatina 

klientų dalyvavimą, įgyvendina individualius reabilitacijos planus, atsižvelgdama į klientų 

poreikius, vertina grįžtamąjį ryšį iš visų suinteresuotų šalių, o gautą informaciją panaudoja paslaugų 

kokybės gerinimui. 

Nuo 2007 m. Įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) ir suteiktas 

kokybės vadybos sistemos sertifikatas pagal ISO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2001 standarto 

reikalavimus, tuo pripažįstant, kad Įstaiga atitinka šio standarto reikalavimus profesinės, 

medicininės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei kūrimo srityje. 2018 m. birželio mėn. 3 

– 4 d. Įstaigoje vyko priežiūros auditas, siekiant perėjimo prie ISO 9001:2015 standarto. 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. Įstaiga vykdo 

tinkamą vadybos sistemos gerinimą ir tobulinimą. Vidaus auditas atliekamas rezultatyviai, 

nustatomos vadybos sistemos taisytinos vietos, numatomi ir įgyvendinami tinkami veiksmai. 

Audito metu neatitikčių nenustatyta, buvo pateiktos rekomendacijos gerinimui. Atsižvelgiant į 

audito rezultatus, kokybės vadybos sistema sertifikuota kaip atitinkanti ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimus.  

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, neatitikčių prevenciją ir reikiamus 

koregavimo bei tobulinimo veiksmus, 2018 m. gegužės ir gruodžio mėnesiais buvo vykdomi 

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

kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 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. Medicininio vidaus 

audito metu neatitikčių nenustatyta, pateiktos rekomendacijos paslaugų kokybės gerinimui. 

Vienas pagrindinių kokybės politikos tikslų – užtikrinti ir palaikyti aukštą klientų 

pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis Įstaigoje, todėl nuolat atliekamos klientų anoniminės 

apklausos. Atlikus klientų apklausos duomenų analizę, nustatyta, kad klientų pasitenkinimas 

teikiamomis paslaugomis išlieka nepakitęs. 2018 m. klientų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis lygis – 96 proc. ir atitinka bendrą planuotą klientų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis rodiklį (95 proc.) (žr. 12 pav.). 
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12 pav. Bendras Įstaigos klientų pasitenkinimo paslaugomis rodikliai (proc.) 2015 – 2018 m.  

 

           2018 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 apklausoje dalyvavo 25 skirtingos šalys. 2018 m. bendras 

suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodiklis siekė 93 proc. (žr. 13 pav.). 

 

 
13 pav. Bendri suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rodikliai (proc.) 2015 - 2018 m. 
 

2018 m. 20 iš 25 apklausoje dalyvavusių respondentų paminėjo, kad jiems yra svarbu, jog 

Įstaigos paslaugos atitinka ISO 9001 standarto ir EQUASS kokybės ženklo reikalavimams.  

Du kartus per metus buvo analizuojami 2018 m. Įstaigos metinio plano įgyvendinimo 

rezultatai, atliekama išlaidų ir pajamų plano įgyvendinimo analizė bei lyginamoji svarbiausių 

Įstaigos vykdomos veiklos bei kokybės užtikrinimo rodiklių analizė, taip pat buvo atliekami 

atitinkami koregavimo ir tobulinimo veiksmai. 

2018 m. buvo taikoma klientų individualių tarpinių ir galutinių paslaugų teikimo rezultatų 

vertinimo sistema. Taikant šią sistemą, matuojami individualūs tarpiniai ir galutiniai klientų 
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pasiektų tikslų įgyvendinimo rezultatai – 2018 m. vidutinis klientų individualių tikslų pasiekimo 

rodiklis siekė – 91 proc. ir viršijo Strateginiame plane numatytam pasiekti rodiklį – 85 proc.  

Siekiant užtikrinti nuolatinį ir tikslingą teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, atliktas 

klientų, baigusių programas, gyvenimo kokybės vertinimas. 2018 m. apklaustų klientų, kuriems 

pagerėjo gyvenimo kokybė bent vienoje srityje, dalis lyginant su visais apklaustais siekė – Vilniaus 

skyriuje 87 proc. Kauno skyriaus klientai gyveno kokybės pagerėjimą įvertino 99 proc. 

 

4.2. Kompleksinės reabilitacijos paslaugų kokybės tobulinimas šalies 
mastu 

 

          Vieno svarbiausių Įstaigos strateginio tikslo – „Tobulinti teikiamų kompleksinės 

reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų kokybę šalies mastu“ įgyvendinimas yra išskirtinė Įstaigos 

veikla, kuri vykdoma jau nuo Įstaigos veiklos pradžios, kuriant ir tobulinant šalies metodinę 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bazę, vykdant PR specialistų kvalifikacijos tobulinimą, 

teikiant jiems metodinę pagalbą, rengiant metodinę medžiagą, dalyvaujant teisinės bazės kūrimo bei 

tobulinimo veikloje bei vykdant kitas priemones, užtikrinančias kompleksinės reabilitacijos 

paslaugų kokybės gerinimą šalyje. Šis tikslas buvo įgyvendinamas vykdant Profesinės 

reabilitacijos metodinio centro veiklas, EQUASS kokybės užtikrinimo sistemos mokymus ir 

sklaidą Lietuvoje socialiniame sektoriuje paslaugas teikiančioms įstaigoms, aktyviai dalyvaujant 

teisinės bazės, reglamentuojančios PR paslaugų teikimą, tobulinimo procese. Kaip ir kasmet, 2018 

m. buvo sudarytos puikios galimybės aukštųjų mokyklų, kolegijų ir kitų mokymo įstaigų 

studentams atlikti praktiką Įstaigoje. 

 

4.3. Profesinės reabilitacijos metodinio centro veikla 
 

Įstaigai laimėjus profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkursą, Neįgaliųjų 

reikalų departamento direktoriaus 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl Profesinės 

reabilitacijos metodinių centrų sąrašo patvirtinimo”, Įstaigai 5 metams suteiktas profesinės 

reabilitacijos metodinio centro statusas. 

Metodinio centro tikslas – tobulinti PR paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą šalyje ir 

gerinti šių paslaugų kokybę. 

Metodinio centro veiklos uždaviniai: 

• kurti ir tobulinti bendrą šalies mastu PR paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinę bazę; 

• tobulinti specialistų, teikiančių PR paslaugas neįgaliesiems, kvalifikaciją; 

• skleisti PR paslaugų teikimo neįgaliesiems gerąją patirtį. 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 

1. vykdytas interneto svetainės www.meskuriame.lt, skirtos informacijos ir neįgaliųjų 

gaminių nuotraukų viešinimui, tęstinis administravimas (patalpintos informacijos atnaujinimas, 

pildymas ir patikslinimas), taip pat buvo atliekami interneto svetainės viešinimo darbai 

(informacinio skydelio talpinimas suinteresuotų įstaigų interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, 

parengtas informacinis pranešimas savivaldybėms, nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms su 

informacija kam skirta svetainė, kaip galima būtų joje patalpinti savo gaminius/paslaugas ir 

nurodoma nuoroda į svetainę). 

2. įvykdyti mokymai specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos srityje (iš viso 

mokymuose dalyvavo 170 specialistų iš skirtingų PR paslaugas teikiančių įstaigų): 

2.1.  „Darbas su negalią turinčias asmenimis sergančiais epilepsija“, 

2.2. „Pagalbos įsidarbinant ir palaikymas darbo vietoje paslaugų teikimas“, 

2.3. „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ypatumai, dirbant su asmenimis, 

turinčiais jutimo (regos, klausos) negalią“, 
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2.4. „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ypatumai, dirbant su proto ir psichikos 

negalią turinčiais asmenimis“, 

2.5. „Efektyvus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų bendravimas ir 

bendradarbiavimas, konfliktinių situacijų sprendimo būdai ir prevencija. Motyvavimo ir skatinimo 

priemonių būdai dirbant su profesinės reabilitacijos dalyviais“. 

3. suorganizuotas supervizijų kursas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems 

specialistams, suteikiant konsultacinę pagalbą šiems specialistams siekiant jų profesinio tobulėjimo 

ir darbo efektyvumo susidūrus su sudėtingomis situacijomis darbe (supervizijose dalyvavo 4 PR 

paslaugas teikiančių specialistų grupės (iš viso 40 specialistų), supervizijos trukmė vienai grupei – 

40 val.). 

4. Suorganizuotas ir įvykdytas bendradarbiavimo vizitas į Estiją, ASTANGU 

reabilitacijos centrą, siekiant susipažinti ir perimti gerąją užsienio patirtį teikiant profesinės 

reabilitacijos paslaugas. Į bendradarbiavimo vizitą vyko 20 specialistų iš skirtingų profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų bei Departamento ir Užimtumo tarnybos atstovai.  

5. Parengtas Individualių asmens poreikių vertinimo klausimynas ir jo naudojimo 

metodika, siekiant įvertinti asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje, galimybes 

dirbti baigus profesinės reabilitacijos programą. 

6. Teiktos konsultavimo profesinės reabilitacijos ir kitais susijusiais klausimais 

paslaugos specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos srityje. 

 

4.4. EQUASS vietinio licencijų centro veikla Lietuvoje 
 

Vykdydama EQUASS Vietinio licencijų centro (toliau – VLC) funkcijas, 2018 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. Projekto veiklos apėmė 5 etapus: EQUASS konsultantų ir auditorių 

paruošimą, projekte dalyvaujančių organizacijų darbuotojų mokymus, socialinių paslaugų kokybės 

sistemos diegimą, poveikio Lietuvos socialinių paslaugų sektoriui įvertinimą, socialinių paslaugų 

kokybės sistemos populiarinimą. Projekto metu EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių 

paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, o mažiausiai 80 proc. jų – sėkmingai sertifikuoti EQUASS 

Assurance kokybės ženklu. 

2018 m. vyko EQUASS diegimo veiklos 20-yje pilotinių įstaigų. 19 iš jų sėkmingai 

įgyvendino veiklas pagal EQUASS diegimo planą ir pasirengė EQUASS vidaus auditams, kurie 

buvo įgyvendinti 2018 m. gruodžio mėn. Įstaigų darbuotojams buvo suorganizuoti praktiniai 

mokymai gyvenimo kokybės koncepcijos, paslaugų rezultatų matavimo temomis, iš viso 

mokymuose dalyvavo 78 asmenys iš pilotinių įstaigų. 

Per 2018 m. IV ketvirtį vyko socialinių paslaugų įstaigų atranka dalyvauti projekte pagal 

patvirtintą socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarką, buvo gautos 27 paraiškos. 2018 m. gruodžio 

mėn. įstaigų atrankos komisija atrinko 15 įstaigų, su kuriomis buvo pasirašytos dalyvavimo projekte 

sutartys.  

Siekiant tinkamai pasiruošti darbui su naujai atrinktomis įstaigomis, 2018 m. spalio ir 

lapkričio mėn. vyko EQUASS konsultantų mokymai (trukmė 5 dienos), kurių metu 8 dalyviai įgijo 

EQUASS konsultantų sertifikatą. Naujai parengti EQUASS konsultantai, kartu su 2017 m. 

apmokytais 7 konsultantais, teiks paslaugas visoms 120 įstaigų, kurios dalyvaus projekte. 2018 m. 

lapkričio mėn. buvo suorganizuoti ir EQUASS auditorių mokymai (trukmė 4 dienos), kurių metu 5 

dalyviai mokėsi būti EQUASS auditoriais. EQUASS auditorių sertifikatai šiems dalyviams bus 

suteikti iš karto atlikus praktinį (šešėlinį) EQUASS auditą 2019 m. I ketv. konsultantų ir auditorių 

mokymus vedė EQUASS ekspertas iš Olandijos. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomas projekto įvertinimas, EQUASS diegimo procesą 

pradėjus 20 pirmų organizacijų. Ekspertas atliko EQUASS diegimo proceso vertinimo analizę, 

kurioje yra aprašyti vadovų, koordinatorių mokymų vertinimai, konsultantų atsiliepimai, projekto 
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administravimo komandos įvertinimas ir pateiktos rekomendacijos projekto valdymui. 2018 m. 

lapkričio 27-28 d. Lisabonos mieste, Portugalijoje, vykusioje EQUASS konferencijoje “Quality 

Initiatives for Quality of Life and Social Inclusion” (liet. “Kokybės iniciatyvos geresnei gyvenimo 

kokybei ir socialinei įtraukčiai”) buvo pristatytas pranešimas apie socialinių paslaugų kokybės 

gerinimą Lietuvoje. Pranešimas susilaukė teigiamų atsiliepimų.  

Nuo 2010 m. iki 2018 m. Įstaigai įgyvendinant VLC veiklas, EQUASS Assurance 

kokybės ženklu buvo sertifikuotos keturios įstaigos, vykdančios veiklą profesinio mokymo bei PR 

srityje. EQUASS sertifikatą turinčios įstaigos įrodo atitikimą Europos kokybės standartams, yra 

labiau konkurencingos, jų paslaugos yra orientuotos į asmens poreikius.  

Siekiant didinti vykdomo projekto ir EQUASS kokybės ženklo žinomumą, informacijos 

sklaida buvo nuolat vykdoma Įstaigos interneto svetainėje www.reabilitacija.lt, įstaigos socialinio 

tinklo Facebook paskyroje, žiniasklaidoje. 2018 m. gruodžio mėn. buvo sukurta interneto svetainė 

www.equass.lt, kurioje publikuojama informacija apie projekto veiklas, naujienas, vykdomas 

įstaigų atrankas, organizuojamus mokymus ir kitus svarbius įvykius. 

 

5. SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

Vienas svarbiausių veiksnių, užtikrinančių teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos kokybę 

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

aplinkos darbuotojams užtikrinimas, todėl 2018 m., įgyvendinant strateginius tikslus „Tobulinti 

personalo kvalifikaciją“ ir „Gerinti personalo valdymą“, Įstaigos specialistams buvo užtikrintos 

galimybės tobulinti savo profesinę kvalifikaciją kitose įstaigose Lietuvoje bei užsienyje ir, 

atsižvelgiant į darbuotojų poreikius bei galimybes, gerinamos darbo sąlygos, atnaujinant darbui 

reikalingas priemones, apranga, paslaugų teikimo įrangą ir kt.  

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 klientų teises. Darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose 

renginiuose – kursuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose organizuojamuose 

Įstaigoje (žr. 5 lentelę), kitose mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo įstaigose Lietuvoje (žr. 6 

lentelę) ir stažuojantis užsienyje.  

 

5 lentelė. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas 2018 m. Įstaigoje. 

Eil.

Nr. 
Mokymų pavadinimas 

Darbuotojų 

skaičius 

1.  Asmens duomenų apsaugos mokymai 64 

2.  Kliento etikos teisių užtikrinimo mokymai 60 

3.  Kokybė vadybos reikalavimų užtikrinimo mokymai 81 

4.  Darbų ir gaisrinės saugos mokymai 11 

5.  Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ypatumai dirbant su proto ir 

psichikos negalią turinčiais asmenimis 
5 

6.  Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ypatumai, dirbant su asmenimis, 

turinčiais jutimo (regos, klausos) negalią 
3 

7.  EQUASS konsultantų atranka ir mokymai 8 

8.  EQUASS konsultantų apsikeitimo patirtimi mokymai 7 

 

http://www.reabilitacija.lt/
http://www.equass.lt/
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6 lentelė. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas kitose Lietuvos mokymo ir kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigose bei dalyvavimas renginiuose. 
Eil.

Nr. Mokymų pavadinimas 
Darbuotojų 

skaičius 

1.  Kineziterapijos ir ergoterapijos studijų programų studentų tiesioginių 

praktikos vadovų mokymai 
1 

2.  Pragulų profilaktika ir priežiūra 3 

3.  Alkūnės ir dilbio problemos bei jų sprendimo būdai 1 

4.  Universalus dizainas 1 

5.  Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija: daugiau nei žodžiai 1 

6.  Įrodymais grįstos intervencijos strategijos, ugdant vaikų, turinčių autizmo 

spektro sutrikimų, raštingumo gebėjimus 
1 

7.  Technologijų panaudojimu grįstų AAK strategijų vertinimas ir taikymas 

ugdant vaikus 
1 

8.  Manualinė stuburo terapija 1 

9.  Funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos mokslo ir praktikos 

naujovės 
1 

10.  Tarptautinis bendradarbiavimas išsėtine skleroze sergančiųjų sveikatos 

priežiūroje 
1 

11.  Lėtinio skausmo valdymas multidiscilininėje komandoje 1 

12.  2017 metų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodiklių rezultatai. 

Gydymo komplikacijų kodavimas 
2 

13.  Socialinis darbuotojas rytojaus perspektyvoje 1 

14.  Duomenų apsaugos diena pokyčius pasitinkant 2 

15.  Duomenų apsaugos specialistų praktinis pasiruošimas 2 

16.  Mokymosi palaikymas tarptautinės savanorystės (EST) projektuose 2 

17.  Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam 8 

 

2018 m. Įstaigoje dirbantiems specialistams buvo sudarytos sąlygos tobulinti savo 

profesinę kvalifikaciją ir susipažinti su geriausia kitų šalių praktika (žr. 7 lentelę). 

 

7 lentelė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 2018 m. užsienyje. 

Eil.

Nr. 
Mokymų pavadinimas 

Darbuotojų 

skaičius 

1.  EPR platformos partnerių susitikimas Briuselije, Belgijoje. 1 

2.  
Erasmus+ TVLC projekto partnerių susitikimas ir mokymai Taline, 

Estijoje. 
3 

3.  Erasmus+ ProHear projekto partnerių susitikimas Reikjavik, Islandijoje. 2 

4.  
Erasmus+ (KA1) “POWER” projekto mokomasis vizitas Kongsvinger, 

Norvegijoje. 
6 

5.  Erasmus+ Be Right projekto partnerių susitikimas Granada, Ispanijoje. 2 

6.  
Erasmus+ (KA1) „POWER“ projekto mokomasis vizitas Amadora, 

Portugalijoje. 
6 

7.  EQUASS projekto partnerių susitikimas Amadora, Portugalijoje. 1 

8.  Erasmus+ TVLC projekto partnerių susitikimas Estoril, Portugalijoje. 2 

9.  Erasmus+ JobCircuit projekto partnerių susitikimas Maribor, Slovėnijoje. 2 

10.  
Nordplus Adult projekto „SKILLS“ partnerių susitikimas Turku, 

Suomijoje. 
1 
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Eil.

Nr. 
Mokymų pavadinimas 

Darbuotojų 

skaičius 

11.  Erasmus+ proHear projekto partnerių susitikimas Sofija, Bulgarijoje. 3 

12.  
Erasmus+ Work4all projekto partnerių susitikimas ir mokymai Eindhovene, 

Nyderlandų Karalystėje. 
2 

 

Nuo 2014 m. Įstaiga įgijo akreditaciją ir Europos Savanorių tarnybos (toliau – EST) 

priimančios organizacijos statusą. Siekiant užtikrinti papildomus žmogiškuosius išteklius, 2018 m. 

įstaigoje praktiką atliko iš viso 45 studentai ir dirbo 3 savanoriai (nuo 2018 m. kovo mėn. 

Įstaigoje savanorišką veiklą vykdė savanorė iš Armėnijos). 14 studentų buvo iš Lietuvos aukštųjų 

mokyklų, rengiančių socialinius darbuotojus, masažuotojus, bendrosios praktikos slaugytojus, 

ergoterapeutus. Kineziterapijos skyriuje praktiką atliko 31 studentas, iš jų 8 studentai iš užsienio. 

Įstaigos kineziterapeutai aktyviai dalyvauja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių, remiantis Erasmus 

studentų mainų sistema, kineziterapijos studentų mokyme. Kineziterapeutai dalinosi patirtimi su 

Ispanijos, Belgijos ir Maltos 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 trečius metus iš eilės dalyvauja 

Vilniaus kolegijos kineziterapeutų baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje.  

 

6. INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS 
 

          Siekiant tinkamo Įstaigos funkcionavimo ir kokybiško medicininės, profesinės reabilitacijos, 

profesinio mokymo ir kitų paslaugų teikimo buvo atliekami Įstaigos atnaujinimo, remonto ir 

taisymo darbai. Per ataskaitinį laikotarpį remiantis iš Įstaigos darbuotojų ir klientų surinkta 

informacija buvo įvertintas poreikis dėl darbo ir paslaugų teikimo sąlygų gerinimo. 2018 m. buvo 

atlikti šie remonto darbai:  

1. renovuota apie 50 proc. pastato stogo, pakeista 17 stoglangių; 

2. suremontuotos 2 IT mokymų klasės ir masažuotojų mokymo klasė (nudažytos lubos, 

sienos, atlikti kiti smulkūs remonto darbai); 

4. atliktas ventiliacinės šachtos remontas; 

5. suremontuotos 7 pirmo aukšto palatos (perdaryta elektros instaliacija, perdažytos lubos, 

perklijuotos ir perdažytos sienos, pakeista grindų danga, pakeisti roletai, 2 kambariuose apšiltintos 

nišos po langais); 

6. 4 palatose atliktas dalinis remontas (perdažytos sienos ir lubos); 

7. 7 kabinetuose, kuriuose dirba skirtingų sričių specialistai, atlikti įvairūs remonto darbai 

(perdažytos lubos, sienos, pakeisti ir naujai instaliuoti šviestuvai, pakeistos žaliuzės ir pan.); 

8. atlikti remonto darbai kineziterapijos salėje (perdažytos sienos, lubos, pakeisti 

šviestuvai, atnaujinta grindų danga); 

9. pagal poreikį buvo remontuojama mokymo, virtuves įranga, automobiliai, dalis 

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

lietvamzdžių, aplinkos priežiūros darbai.  

 

7. VEIKLOS VIEŠINIMAS 
 

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

bei „Išlaikyti gerą vardą ir stiprinti teigiamą įstaigos įvaizdį“, 2018 m. aktyviai buvo viešinama 

informacija apie Įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas. Informacijos apie Įstaigą viešinimui buvo 

naudojamos šios priemonės:  

1. Įstaigos internetinė svetainė, socialinių partnerių ir neįgaliųjų organizacijų interneto 

svetainės (www.reabilitacija.lt; www.meskuriame.lt; portalas lrytas.lt, www.ndt.lt, www.socmin.lt)  

http://www.ndt.lt/
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2. Europos reabilitacijos platformos (EPR) interneto puslapyje www.epr.eu ir 

naujienlaikraštyje; 

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

www.jobcirquit.eu, www.tvlc.eu, www.beright-mh.eu, http://prohear.eu ir pan.; 

Viešinimas interneto svetainėse: 

4. Pranešimas apie socialinio darbuotojo dienai skirtą akciją „Saulėgrąža“: 

https://sc.bns.lt/view/item/281627;  

5. Lietuvos ryto interneto svetainėje straipsnis „Keli šimtai socialinių darbuotojų Vingio 

parke sustojo į gyvą saulėgrąžą“ 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/09/27/news/keli-simtai-socialiniu-darbuotoju-

vingio-parke-sustojo-i-gyva-saulegraza-7709339/   

6. Lietuvos rytas interneto svetainėje, rubrikoje „Aš galiu“ straipsnis ir video reportažas 

„Vairavimo mokymai neįgaliesiems galimybė judėti savarankiškai“ 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/07/31/news/vairavimo-kursai-neigaliesiems-

galimybe-judeti-savarankiskai-7124572/ 

7. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje straipsnis „Lietuvos socialinių 

darbuotojų dienos proga Vilniaus Vingio parke vyks socialinė akcija“ 

https://vilnius.lt/lt/2018/09/25/lietuvos-socialiniu-darbuotoju-dienos-proga-vingio-parke-vyks-

socialine-akcija/ 

Komunikacija socialiniuose tinkluose: 

8. Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/pg/nrdsadm/posts/?ref=page_internal 

9. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Facebook paskyroje: 

https://www.facebook.com/reabilitacija.lt/: 

• 2018 m. paskyros sekėjų skaičius išaugo 126 asmenimis (nuo 853 iki 979 asmenų);  

• 2018 m. paskyroje buvo paskelbtas 101 naujas pranešimas;  

• 2018 m. didžiausio susidomėjimo susilaukė 2018 m. spalio 26 d. įrašas – Kvietimas 

dalyvauti Kauno skyriaus neįgaliųjų vairavimo mokyklos vairavimo kursuose. Šis įrašas pasiekė 4,6 

tūkst. žmonių.  

Radijas: 

10. 2018-09-27 LRT laidoje „Arčiau manęs” įrašas apie Socialinių darbuotojų dieną. 

Televizija: 

11. LRT televizijos laidoje Panorama 2019-09-27 – vaizdo reportažas apie socialinių 

darbuotojų dienai skirtą akciją „Saulėgrąžos žiedas“;  

12. LRT televizijos laidoje Laba diena Lietuva 2019-09-27 – vaizdo reportažas apie 

socialinių darbuotojų dienai skirtą akciją „Saulėgrąžos žiedas“. 

Vizitai: 

13. 2018 m. Įstaiga buvo pristatoma svečiams iš Latvijos, Lenkijos, Mongolijos bei 

mobilumo programos svečiams iš Turkijos, Slovėnijos, Portugalijos, Bulgarijos bei Lietuvos. 

14. Specialistai pristatė Įstaigą, dalyvaudami projektų susitikimuose, vizituose bei 

bendradarbiavimo veiklų aptarimuose Lietuvoje ir užsienyje. 

Įvairūs renginiai, parodos, mugės: 

1. Gruodžio 3 d. minint Tarptautinę neįgaliųjų dieną Įstaigos teikiamos paslaugos buvo 

pristatytos renginyje "Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam", Litexpo parodų rūmuose. 

15. Gruodžio mėn. Įstaigos atstovai dalyvavo mugėje Vilniaus miesto savivaldybėje, 

kurios metu pristatė Įstaigoje teikiamas paslaugas ir viešino neįgaliųjų pagamintus darbus. 

16. 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. 

http://www.epr.eu/
http://www.jobcirquit.eu/
http://prohear.eu/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/07/31/news/vairavimo-kursai-neigaliesiems-galimybe-judeti-savarankiskai-7124572/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/07/31/news/vairavimo-kursai-neigaliesiems-galimybe-judeti-savarankiskai-7124572/
https://vilnius.lt/lt/2018/09/25/lietuvos-socialiniu-darbuotoju-dienos-proga-vingio-parke-vyks-socialine-akcija/
https://vilnius.lt/lt/2018/09/25/lietuvos-socialiniu-darbuotoju-dienos-proga-vingio-parke-vyks-socialine-akcija/
https://www.facebook.com/reabilitacija.lt/
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17. Įstaigos veikla taip pat buvo viešinama platinant vairavimo mokyklos, profesinės ir 

medicininės reabilitacijos lankstinukus. Įstaigoje,  1 aukšto. Prie registratūros transliuojamas 

reklaminis video klipas apie Įstaigoje teikiamas paslaugas ir aktualius renginius. 

2018 m. Įstaiga bendradarbiavo su šiomis įstaigomis: 

1. Lietuvos darbdavių konfederacija; 

2. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru; 

3. Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centru; 

4. Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centru; 

5. Europos savanorių tarnybos asociacija SALTES; 

6. Vilniaus miesto savivaldybe; 

7. Kauno miesto savivaldybe; 

8. VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centru Kaune; 

9. Labdaros ir paramos fondu ,,Maisto Bankas“ Vilniuje ir Kaune; 

10. Kauno m. Šančių seniūnija; 

11. VĮ „Regitra“; 

12. Vilniaus kolegija; 

13. Vilniaus universitetu; 

14. Lietuvos sporto universitetu; 

15. Žirmūnų darbo rinkos mokymo centru; 

16. BĮ Techninės pagalbos neįgaliesiems centru prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos; 

17. UAB „TEIDA“; 

18. Vidaus reikalų ministerija; 

19. Dailininkų sąjungos galerija. 

 

8. DUOMENŲ APSAUGA 
 

          Siekiant užtikrinti darbuotojų ir klientų duomenų apsaugą ir konfidencialumą, taip pat atitikti 

Europos Sąjungos Bendro duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) principus Įstaigoje buvo 

patvirtinti duomenų apsaugą reglamentuojantys dokumentai, atliktas auditas bei atnaujinti 

susipažinimo su dokumentais patvirtinimo procesai. Iš viso 2018 m. buvo patvirtinti šie duomenų 

apsaugą reglamentuojantys dokumentai: 

• Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika; 

• Asmens duomenų tvarkymo taisyklės; 

• Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės; 

• Pasirašyta duomenų perdavimo sutartis su partneriais. 

Atsižvelgiant į BDAR principus atnaujintos profesinės ir medicininės reabilitacijos 

kliento/paciento valios pareiškimo anketos ir atliktas Įstaigos asmens duomenų auditas.  

Atsižvelgiant į audito išvadas atlikti šie veiksmai: 

• atsisakyta klientų supažindinimo su Vidaus tvarkos taisyklėmis, Elgesio kodeksu, 

profesinės reabilitacijos klientų registrų žurnalų, susipažinimo patvirtinimus įtraukiant į kliento / 

paciento valios pareiškimą; 

• atnaujinta lovų užimtumo lentelė; 

• atnaujintos sutarčių formos, nesant teisiniam pagrindui nenaudojamas asmens kodas; 

• registruojant naujus profesinės reabilitacijos klientus nebedaromos asmens dokumentų 

kopijos.  
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9. NARYSTĖ 
 

          Nuo 2008 m. Įstaiga yra Europos reabilitacijos platformos 

(Toliau – EPR) asocijuotas narys. EPR yra žinomiausias PR paslaugų 

teikėjų Europoje forumas, apjungiantis 31 paslaugų neįgaliesiems 

teikėją iš 18 Europos šalių. EPR tikslas – yra padėti šios platformos 

nariams siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo, perimti gerąją praktiką 

ir tvarų augimą visose paslaugų teikimo neįgaliesiems ar socialinę atskirtį patiriantiems asmenims 

srityse.  

          2018 m. Įstaiga aktyviai bendradarbiavo su EPR. Kartu su kitais EPR nariais tęsė tarptautinių 

projektų įgyvendinimą bei teikė paraiškas naujiems projektams įgyvendinti, iš kurių dviem 

projektams 2018 m. patvirtintas finansavimas.  

          Lietuvos patirtis diegiant EQUASS standartą buvo pristatyta EPR organizuotoje 

konferencijoje 2018 m. lapkričio 27-28 d. Lisabonos mieste, Portugalijoje vykusioje EQUASS 

konferencijoje “Quality Initiatives for Quality of Life and Social Inclusion”. Aktyvus Įstaigos 

darbuotojų dalyvavimas tarptautinėje veikloje suteikė galimybes ne tik dalintis novatoriškomis 

paslaugų teikimo, šių paslaugų kokybės gerinimo idėjomis, bet ir pritaikyti pažangią kitų šalių 

patirtį Lietuvoje, semtis žinių iš šios srities lyderių Europoje.  
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10. 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. 8 lentelę). 

 

8 lentelė. Įstaigos biudžeto pajamų sandara 2018 metais. 

              Įstaigos veiklos pajamos per finansinius metus iš viso - 1 541 807 EUR. 

FINANSAVIMO PAJAMOS  460 759 

iš jų pagal finansavimo šaltinius:   

Iš valstybės biudžeto    134 958 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų   308 534 

Iš kitų finansavimo šaltinių   17 267 

PAGRINDINĖS VEIKLOS IR KITOS PAJAMOS    997 640 

Medicininės reabilitacijos pajamos   700 196 

Profesinės reabilitacijos pajamos  253 527 

Profesinio mokymo pajamos  43 917 

KITOS VEIKLOS PAJAMOS  83 408 

 

Įstaigos veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius procentais: 

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

gyvenimą programos finansuojamų projektų (toliau – ES) pajamos – 20,01 %; 

• Valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB) pajamos – 8,75 %; 

• Profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo (toliau – PR) pajamos – 19,29 %; 

• Medicininės reabilitacijos (toliau – MR) pajamos – 45,41 %; 

• Kitos veiklos ir kitas finansavimas (toliau – KT ) pajamos – 6,54 % (žr. 14 pav.). 

 

 
14 pav. 2018 m. veiklos pajamų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius. 

 

20%

9%

19%

45%

7%

Įstaigos veiklos pajamų pasiskirstymas 
pagal finansavimo šaltinius (proc.)

ES

VB

PR

MR

KT



VšĮ Valakupių reabilitacijos centro 2018 m. veiklos ataskaita 

31 

 

          Įstaigos veiklos sąnaudos per finansinius metus iš viso – 1 458 561 EUR, ir šių 

sąnaudų pasiskirstymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

 

VEIKLOS SĄNAUDOS   1 439 803 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo   930 716 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos, nuvertėjimo   93 135 

Komunalinių paslaugų ir ryšių   69 011 

Komandiruočių   31 628 

Transporto   9 507 

Kvalifikacijos kėlimo   18 575 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo   140 024 

Sunaudotų ir parduotų paslaugų savikaina   79 313 

Kitų paslaugų   49 196 

Kitos sąnaudos   18 698 

Kitos veiklos sąnaudos   18 669 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos  89 
   

          Įstaiga per 2018 finansinius metus ilgalaikio turto neperleido. Įstaiga įsigijo ilgalaikį turtą – 

kompiuterines operacines sistemas, stacionarius ir nešiojamus kompiuterius ir trumpalaikį turtą – 

monitorius, medicininio personalo aprangą, šviestuvus, akumuliatorius. 

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

parama medžiagomis, reikalingomis neįgaliųjų užimtumui ar mokymo procesui užtikrinti. 2018 m. 

Įstaiga gavo šią paramą: 

• 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio;  

• anoniminė parama – suteikė paramą kompiuteriais, klaviatūromis, projektoriumi ir kt.;  

• Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – suteikė paramą 

vaistais;  

• UAB „Ditus“ – suteikė paramą pinigais; 

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

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

vienintelio dalininko – Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM 2018 finansinių metų pradžioje 

ir pabaigoje, kapitalo dydis sudarė – 86 914,97 EUR. Įstaiga nepatyrė išlaidų išmokoms, 

susijusioms su Įstaigos dalininkais.  

          2018 m. gruodžio 31 d. Įstaigos ilgalaikį finansinį turtą sudarė investicijos į asocijuotą 

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

Senevita, kurios gryname turte VšĮ Valakupių reabilitacijos centro dalininkų kapitalo dalis sudaro 

529 359,84 Eur. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro investicijos dalis nominale verte – 10 463,30 

Eur. 

          Vidutinis Įstaigos direktorės priskaitytas darbo užmokestis su priedais ir kitomis išmokomis 

per mėnesį 2018 m. sudarė – 2773 Eur.  
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11. 2018 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS 
 

Įstaigos Visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytos (2018 m. balandžio 25 d. 

Protokolas Nr. 1) pagrindinės 2018 m. veiklos užduotys buvo įvykdytos, įstaigos veiklos vertinimo 

rodikliai pasiekti ir pateikti žemiau esančioje lentelėje: 

Eil. 

Nr. 

Planuoti VRC veiklos vertinimo 

rodikliai ir jų dydžiai 

Pasiekti rodikliai Įvykdymo 

laipsnis 

1.  Teigiamas Įstaigos finansinis veiklos 

rezultatas. 

2018 m. finansinis Įstaigos 

veiklos rezultatas yra teigiamas ir 

sudaro 83 246  Eur.  

Įvykdyta 

2.  Racionali darbo užmokesčio dalis 

sąnaudų struktūroje, užtikrinanti 

strateginių tikslų įgyvendinimą, 

vykdomos veiklos efektyvumą bei 

kokybę, sudaranti ne daugiau kaip 70 

proc. visų sąnaudų dalies. 

Darbo užmokesčio dalis veiklos 

sąnaudų struktūroje neviršijo 

patvirtinto rodiklio – 63,81proc. 

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 – 

5,21 proc.  

Įvykdyta 

4.  2018 m. pritraukti ne mažiau kaip 2 

papildomus finansavimo šaltinius (ES 

finansuojami ir kiti tarptautiniai 

projektai, parama ir kiti). 

2018 m. 6 paraiškoms buvo 

skirtas finansavimas bei 

pasirašytos sutartys dėl projektų 

įgyvendinimo. 

Įvykdyta 

5.  Per 6 mėnesius po profesinės 

reabilitacijos programos baigimo 

įdarbinta ne mažiau kaip 60 proc. 

profesinės reabilitacijos programą 

baigusių neįgaliųjų. 

2018 m. įsidarbinusių neįgaliųjų, 

baigusių profesinės reabilitacijos 

programą Įstaigoje, rodiklis – 69 

proc. 

Įvykdyta 

6.  VRC klientų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis rodiklis ne mažesnis kaip 

90 proc. 

2018 m. Įstaigos klientų 

pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis rodiklis – 96 proc. 

Įvykdyta 

7.  VRC suinteresuotų šalių pasitenkinimo 

vykdomos veiklos kokybe rodiklis ne 

mažesnis kaip 90 proc. 

2018 m. suinteresuotų šalių 

pasitenkinimo Įstaigos vykdomos 

veiklos kokybe rodiklis – 93 proc. 

Įvykdyta 

8.  Užtikrintas VRC įdiegtų ISO 9001:2008 

standarto ir EQUASS Excellence 

kokybės sistemos reikalavimų atitikimas 

– atlikta ne mažiau kaip 2 vidaus auditai, 

atliktos 2 vadovybinės analizės, nustatyti 

kokybės gerinimo tikslai ir uždaviniai, 

atliktas išorinis VRC įdiegtos Kokybės 

vadybos sistemos atitikimo ISO 

9001:2015 standarto reikalavimams 

priežiūros auditas. 

Siekiant užtikrinti Įstaigoje 

įdiegtų ISO 9001:2015 standarto 

ir EQUASS Excellence kokybės 

sistemos reikalavimų atitikimą, 

2018 m. atlikti 2 planiniai vidaus 

auditai: gegužės ir gruodžio 

mėnesiais. Rekomendacijos, 

pateiktos gerinimui, įvykdytos. 

Atliktos 2 -  Vadovybinės 

vertinamosios analizės. Įvertinta 

nustatytų kokybės tikslų 

rezultatyvumas, pateiktos veiklos 

kokybės gerinimo 

Įvykdyta 
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rekomendacijos. 

2018 m. birželio mėn. 3 – 4 d. 

Įstaigoje vyko priežiūros auditas, 

siekiant perėjimo prie ISO 

9001:2015 standarto. 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.  Kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų 

skaičius – ne mažiau kaip 50 darbuotojų 

(sumažėjus įstaigos finansavimui, 

numatoma rizika nepasiekti rodiklio). 

50 darbuotojų 2018 m. patobulino 

kvalifikaciją. 

Įvykdyta 

 

12. VEIKLOS KONTROLĖ 
 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 Visuotinio dalininkų susirinkimo posėdžiai ir 2 

Įstaigos Valdybos posėdžiai, taip pat 2018 m. spalio 19 – lapkričio 6 d. vyko valdybos narių 

apklausa elektroniniu paštu, kuria pritarta Įstaigos dalyvavimui Kauno miesto savivaldybės 

administracijos paskelbtame Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia jų namuose paslaugų pirkime. Įstaigos Valdybos bei Visuotinio 

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

• 2017 m. Įstaigos metinė veiklos ataskaita; 

• 2017 m. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys; 

• 2018 m. Įstaigos veiklos vertinimo rodikliai; 

• 2018 m. direktoriaus metinės veiklos užduotys. 

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklą tikrino šios institucijos: 

• Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; 

• Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

• Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

• Vilniaus teritorinė darbo birža (dabar Užimtumo tarnyba); 

• UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ 

• UAB „Bureau Veritas Lit". 
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13. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2019 M. 
 

Įstaiga 2019 m. planuoja parengti ir pateikti visuotiniam dalininkų susirinkimui 

patvirtinti Įstaigos 2019 – 2021 m. strateginį planą, kuriame bus nustatyti tikslai bei uždaviniai 

šiomis prioritetinėmis kryptimis – orientacija į paslaugų gavėją, žmogiškųjų išteklių valdymas ir 

efektyvus veiklos valdymas. 

Pagrindiniai 2019 metams keliami tikslai ir uždaviniai yra – užtikrinti Įstaigoje 

teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos tęstinumą, tikslinę jų plėtrą bei nuolatinį paslaugų kokybės 

gerinimą, siekiant užtikrinti visapusišką ir lygiateisį įstaigos klientų dalyvavimą visuomenės 

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

tobulinant profesinės reabilitacijos bei kitų socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybę 

Lietuvoje, didinti neįgaliųjų užimtumo lygį bei užtikrinti jų teisių įgyvendinimą, nuolat tobulinti 

personalo profesinę kvalifikaciją bei kompetencijas, racionaliai naudoti turimus išteklius bei 

užtikrinti reikalingų finansinių bei materialinių išteklių pritraukimą, išlaikyti bei stiprinti teigiamą 

Įstaigos įvaizdį. 

Pagrindiniai laukiami rezultatai: 

1. Pritraukta ne mažiau kaip 2 papildomi finansavimo šaltiniai; 

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

kokybės sistemos reikalavimams; 

3. Klientų įsidarbinimo per 6 mėnesius po profesinės reabilitacijos programos baigimo rezultatas 

– 50 proc.; 

4. Kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų skaičius per metus – ne mažiau kaip 30 darbuotojų; 

5. Pasiektas bendras klientų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybę rodiklis ne mažesnis kaip 

80 proc., suinteresuotų šalių – ne mažesnis nei 80 proc.; 

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

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

7. 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 
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