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1. Bendra informacija:
Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras (toliau – Centras) yra viešoji įstaiga, įsteigta
2004 m. liepos 28 d. Įstaigos adresas - V. Kudirkos g. 6, Raseiniai.
Centro veiklos tikslas - siekti neįgaliųjų socializacijos ir integracijos į visuomenę, teikiant
bendrąsias ir specialiąsias socialines bei socialinės reabilitacijos paslaugas.
Centro veiklos tikslinė grupė – Raseinių rajono suaugę neįgalieji bei jų šeimų nariai.
Centro dalininkai: Raseinių rajono savivaldybė (50 %) balsų, Lietuvos žmonių su negalia
sąjunga (12,5 % balsų), Lietuvos neįgaliųjų draugija (12,5 % balsų), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjunga (12,5 % balsų), Lietuvos kurčiųjų draugija (12,5 % balsų).
2018 metais įstaigoje įvyko du visuotiniai Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro
dalininkų susirinkimai: 2018 m. kovo 28 d; 2018 m. lapkričio 30 d.
Darbuotojai: 2018 m. darbuotojų – 21; etatų iš viso – 24,00; užimta etatų - 17,25.
Darbuotojų kaita: priimtų - 3; atleistų – 4.
2. Pagrindinės veiklos:
2.1. Projektinė veikla:
2.1.1.Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas:
1.Tikslas. Siekti neįgaliųjų socialinės integracijos, užtikrinant socialinių paslaugų
prieinamumą ir socialinių poreikių tenkinimą.
1.1. Uždavinys. Teikti socialinės reabilitacijos paslaugas.
Neįgaliųjų dienos užimtumas (vykdytoja Irena Perminienė).
Užsiėmimų metu vyko praktiniai ir teoriniai namų ruošos žinių mokymai, supratimo apie
higienos reikalavimus formavimas, sveikos gyvensenos propagavimas, mankštos. Vieną kartą per
savaitę buvo organizuojami sveikatos stiprinimo užsiėmimai „Karpynės“ baseine. Veiklos metu
neįgalieji buvo mokomi naudotis kompensacinės technikos priemonėmis. Bendravimo užsiėmimų,
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pokalbių apie negalios keliamas problemas metu buvo diskutuojama fizinio ir emocinio aktyvumo,
streso įveikimo klausimais, sprendžiamos psichologinės, emocinės problemos, dalinamasi patirtimi
bei patarimais, kaip lengviau įveikti negalios sukeltus nepatogumus. Vyko pokalbių ciklai
„Stebėkime save - ugdykime save“, „Pasiekimų suvestinė“, klausytasi paskaitų „Judesiui amžius ne
riba“, „Ar aš jau vegetaras“. Dienos užimtumo veiklos lankytojai dalyvavo sveikatingumo
stovykloje Monciškėse.
Rezultato įvertinimas.
Dalyvaudami veikloje neįgalieji tapo savarankiškesni, mažiau priklausomi nuo artimųjų,
patobulino kasdienės veiklos įgūdžius, praplėtė žinias apie higienos reikalavimų laikymosi svarbą
sveikatai, pradėjo propaguoti sveiką gyvenimo būdą, išmoko naudotis kompensacinės technikos
priemonėmis.
Bendraudami, dalindamiesi patirtimi ir patarimais veiklos lankytojai tapo psichologiškai
tvirtesni, emociškai atsparesni, įgavo ryžto stengtis įveikti negalios sukeltus nepatogumus.
Veikla buvo vykdoma 3 kartus per savaitę po 5 valandas. Dienos užimtumo veiklą organizavo
vienas darbuotojas, veikloje dalyvavo 35 suaugusieji asmenys su negalia.
*Uždavinys įgyvendintas sėkmingai.
1.2. Uždavinys. Organizuoti neįgalių asmenų užimtumą, siekiant jų savirealizacijos ir
socialinės atskirties mažinimo.
Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose (Kūrybinės dirbtuvėlės „Devyni
amatai“, vykdytojos Danguolė Jocienė ir Edita Kruvelienė).
Kūrybinėse dirbtuvėlėse neįgalieji mokėsi rankdarbių gamybos meno, susipažino su įvairių
medžiagų panaudojimo galimybėmis, analizavo ir išbandė tiek tradicines, tiek netradicines darbo
technikas. Užsiėmimų lankytojai mokėsi gaminti dirbinius iš odos (viršeliai užrašų knygutėms,
kosmetinės, papuošalų dėžutės, papuošalai), mokėsi dekoruoti stiklą (piešiama ant vazų, taurių,
stiklinių, butelių stiklo kontūriniais dažais), dekupažo technika dekoruoti medines dėžutes,
pieštukines, puošti keramikinius vazonėlius, piešti ant šilko, siuvinėti, restauruoti senas knygas,
albumus, pakuoti dovanas, megzti mezgimo malūnėlio pagalba, velti iš vilnos (gėlės, sagės,
muiliukai).
Kūrybinių dirbtuvėlių lankytojai dalyvavo akcijoje „Lietuvai 100 – sveikas, mažyli“, kurios
metu mezgė kojinytes kūdikiams.
Kaip ir kiekvienais metais neįgalieji dalyvavo Radviliškyje vykusiame kojinių mezgimo
čempionate „Šimtmečio tradicijos“.
Rugsėjo mėnesį neįgalieji vyko į Vilniaus miesto šventę „Už miestą tau ir man“, kur dalyvavo

3

edukaciniuose užsiėmimuose ir rankdarbių parodoje-mugėje.
Lapkričio mėnesį neįgalieji turėjo galimybę aplankyti Marijampolėje vykusią Juozo Šalčiūno
tapybos ir medžio drožinių parodą, pabuvoti Marijampolės kurčiųjų draugijoje, pasigrožėti jų
kuriamais rankdarbiais ir sudalyvauti edukaciniame užsiėmime „Nykštukai iš vilnos audinio“.
Metų pabaigoje kūrybinių dirbtuvėlių lankytojai organizavo savo sukurtų rankdarbių parodąmugę.
Rezultato įvertinimas.
Vykdant užimtumo amatais veiklą buvo taikomi darbo terapijos metodai, kurie padėjo atkurti,
palaikyti neįgaliųjų jutimines, emocines, fizines, socialines funkcijas. Užimtumo specialistų
organizuojama veikla ne tik teikė malonumą, bet kartu didino asmens fizinį ir socialinį
funkcionalumą, padėjo neįgaliesiems bendrauti, bendradarbiauti, plėsti meninį akiratį, palaikyti
turimus ir ugdyti naujus darbinius ir meninius įgūdžius, o kartu lengviau integruotis visuomenėje.
Užimtumo amatais veiklą organizavo darbinio užimtumo organizatorės Raseiniuose ir
Ariogaloje. Veikla buvo vykdoma 5 kartus per savaitę po 5 val. per dieną Raseinių neįgaliųjų
dienos užimtumo centre ir 4 mėn. 5 kartus per savaitę po 5 val. bei 8 mėn. 5 kartus per savaitę po 6
val. Ariogaloje.
2018 m. užimtumo amatais veikloje dalyvavo 61 suaugęs asmuo su negalia.
* Uždavinys įgyvendintas sėkmingai.
1.3. Uždavinys. Įtraukti neįgaliuosius į kultūrinę veiklą, skatinant lavinti kūrybines,
menines ir intelektines galias.
Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose (vykdytoja -Vika
Masalskienė, nuo birželio 1 d. – Lina Urniežiūtė Volfienė).
Būrelis „Kuriame Lietuvai“ veikloje su lankytojais buvo skaitomi ir analizuojami literatūros
kūriniai, vyko dokumentinių ir meninių filmų peržiūros bei aptarimai, mokomasi taisyklingos
eilėdaros, sklandaus minčių dėstymo. Klubo lankytojai viešino savo kūrybą rajoninėje spaudoje,
internetiniuose portaluose, dalyvavo įvairiuose konkursuose.
Kompiuterinio raštingumo klubas „Langas“. Šios veiklos metu neįgalieji buvo mokomi
susikurti savo CV, motyvacinį laišką, pasirengti nedidelius dokumentus. Neįgaliesiems buvo
suteikiama informacija apie atsakingą ir saugų naudojimąsi socialiniais tinklais, elektronine
bankininkyste, apsipirkimą elektroninėse parduotuvėse. Lankytojai mokėsi, kur susirasti ir
perskaityti svarbiausias naujienas, kaip užsiregistruoti pas gydytojus, pateikti deklaracijas.
Būrelis „Kurk, pažink, švęsk“ buvo skirtas istorinių žinių apie Lietuvą atnaujinimui;
valstybinių, kalendorinių, religinių, Centro tradicinių švenčių paminėjimas. Neįgalieji buvo
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įtraukiami į pasiruošimo renginiams procesą, rinko medžiagą renginiams, kūrė pasirodymus,
prisiminė tautinius papročius.
Vasario mėnesį Lietuvos 100-mečio paminėjimui buvo organizuota popietė „Mano jaunystės
Lietuva“. Renginio metu buvo prisiminti lietuvių liaudies šokiai bei žaidimai.
Išvykstamajame užsiėmime klubo lankytojai Sargelių bendruomenėje susipažino su Atvelykio
apeigomis bei papročiais.
Būrelyje dalyvaujantys literatūrinio žodžio mylėtojai dalyvavo respublikiniame poezijos
konkurse „Žydinčios vyšnios šakelė“ Sližiuose (Ukmergės r.).
Tradiciškai kaip ir kasmet buvo paminėtos Motinos, Šeimos dienos, Antaninės, Joninės,
Oninės.
Konstitucijos dienos proga buvo organizuotas susitikimas su Raseinių viešosios bibliotekos
bibliotekininku Jonu Brigiu.
Rezultato įvertinimas.
Dalyvaudami veikloje neįgalieji galėjo atskleisti savo talentus, realizuoti pomėgius, aktyviau
dalyvauti rajono kultūriniame gyvenime, tapo žingeidesni, praplėtė savo meninį akiratį, turiningai
praleido laiką. Užsiėmimai buvo rengiami atsižvelgiant į lankytojų sveikatos galimybes, pomėgius,
pageidavimus. Per kultūrinę ir meninę veiklą buvo siekiama atskleisti lankytojų jausmus, mintis,
vaizduotę, palaikyti gerą emocinę būseną, dvasinę savijautą, skatinama aktyviau dalyvauti centro ir
viso rajono kultūriniame gyvenime.
Veikla vyko 5 kartus per savaitę po 4 val.
Meninių gebėjimų lavinimo veikloje dalyvavo 70 suaugusių neįgaliųjų.
* Uždavinys įgyvendintas iš dalies. Sunkumai: nors užsiėmimai gana populiarūs, senyvas
lankytojų amžius bei negalia riboja jų dalyvavimo veiklose galimybes; lankytojai labiau pageidauja
vienkartinio pobūdžio užsiėmimų bei renginių ir noriai juose dalyvauja.
Iš viso projekto veiklose dalyvavo 142 suaugusieji neįgalieji. Projekte dirbo 4 darbuotojai, iš
jų- 1 neįgalusis.
2.1.2. Socialinės paslaugos:
2.Tikslas. Didinti bendrųjų socialinių bei trumpalaikės socialinės globos paslaugų
kokybę ir prieinamumą.
2.1. Uždavinys. Teikti bendrąsias socialines paslaugas.
*Asmens higienos paslaugos.
Rajono neįgalieji, gyvenantys sunkiomis buitinėmis sąlygomis ar/ir dėl sunkios sveikatos
būklės negalintys savarankiškai apsitarnauti, Centre gali naudotis skalbimo, skalbinių lyginimo,
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džiovinimo bei dušo paslaugomis. Du kartus per savaitę asmens higienos ir priežiūros paslaugos
buvo organizuojamos ir Ariogalos seniūnijos gyventojams.
* Masažo paslaugos.
Neįgalieji Centre aktyviai naudojosi masažo bei pasyvios gimnastikos paslaugomis. Šios
paslaugomis lankytojams padedama atstatyti po traumų, koreguoti, palaikyti sutrikusias kūno
padėties ir judėjimo funkcijas. Kartu atliekamas ir prevencinis darbas: lankytojams patariama,
kaip saugotis traumų, taisyklingai atlikti fizinius pratimus. Globos skyriaus gyventojams buvo
atliekamos pasyvios ir aktyvios mankštos, padedančios išvengti pragulų susidarymo, kiek
įmanoma ilgiau išlaikyti asmens savarankiškumą, apsitarnavimo funkcijas.
*Kitos paslaugos.
Centro lankytojams nuolat buvo teikiama informacija bei konsultacijos socialinių, socialinės
reabilitacijos paslaugų klausimais, kaupiami, apdorojami ir sisteminami centro lankytojų
duomenys, sudarytas veiklų lankytojų sąrašas. Su SRPNB projekto vykdytojais įgyvendintos
planuotos užimtumo veiklos, nuolat vedama paslaugų apskaita, parengtos projekto vykdymo
ataskaitos, pasiekti numatyti rodikliai.
Rezultato įvertinimas. 2018 m. asmens higienos ir priežiūros paslaugomis pasinaudojo 86
asmenys. Suteikta 1011 asmens higienos ir priežiūros paslaugų.
Per metus suteikta 796 masažo paslaugos. Jomis pasinaudojo 85 lankytojai, iš jų - 52
neįgalieji ir 23 asmenys neturintys negalios.
Suteikta 894 masažo, pasyvios ir aktyvios mankštos paslaugų 29 Globos skyriaus
gyventojams.
*Uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Palyginus su 2017 m. 25 % daugiau suteikta asmens
higienos ir priežiūros paslaugų; 5 % daugiau masažo, pasyvios ir aktyvios mankštos paslaugų
globos skyriaus gyventojams.
Bendrosiomis socialinėmis paslaugomis (skalbimas, dušas, masažas) pasinaudojo 190
asmuo iš jų 167 neįgalieji.
2. 2. Uždavinys. Teikti socialinės globos paslaugas.
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas buvo užtikrintas visiems besikreipusiems
asmenims. Rugsėjo-spalio mėnesiais nesant laisvų vietų pageidaujantieji gauti socialinės globos
paslaugas turėjo 2-3 savaites palaukti, kol atsilaisvins vieta.
Atvykusiems gyventojams buvo atliekami asmens socialinių paslaugų ir socialinės globos
poreikio vertinimai (jei jie nebuvo atlikti kitų institucijų), sudaryti individualūs socialinės globos
planai.
Visiems socialinės globos skyriaus gyventojams užtikrinamas kompleksinis socialinių ir
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sveikatos

priežiūros

paslaugų

teikimas.

Jie

nuolat

aprūpinami

slaugos

priemonėmis,

medikamentais, maisto produktais, techninės pagalbos priemonėmis, esant poreikiui vyko
traumatologo, chirurgo, urologo, okulisto, stomatologo bei loristo konsultacijos, pasirūpinta atlikti
plaučių rengenogramas, echoskopijos, gastrofibroskopijos ir kitus būtinus tyrimus. Esant būtinybei
socialinės globos skyriaus gyventojai gydyti VšĮ Raseinių ligoninėje. Per 2018 metus Greitoji
medicinos pagalba buvo kviesta 31 kartą, iš jų 13 kartų gyventojai buvo hospitalizuoti.
Pagal gyventojų sveikatos galimybes buvo organizuojamas jų užimtumas. Aktyvesni,
galintys judėti gyventojai dalyvauja bendruose centro renginiuose, užsiima mėgstama veikla
kambariuose (bendrauja, žiūri televizorių, spalvina). Su sunkios negalios asmenimis, kurie negali
užsiimti aktyvesne veikla, vyksta bendravimas, emocinis palaikymas.
Rezultato įvertinimas.
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos populiarios ir paklausios. Ištisus metus beveik visos
socialinės globos skyriaus vietos buvo užpildytos. Epizodiškai atsilaisvindavo 1-2 vietos.
Stebima tendencija, kad socialinės globos paslaugomis naudojasi vis sunkesnės negalios
asmenys. Šiems asmenims praktiškai teikiamos ne tik socialinės globos, bet ir slaugos paslaugos.
Socialinės globos paslaugų gavėjams aktualios kineziterapijos/ergoterapijos paslaugos.
Centras šiuo metu gali pasiūlyti tik masažo, pasyvios mankštos paslaugas.
Socialinės globos paslaugomis 2018 metais naudojosi tik sunkią negalią turintys asmenys.
*Uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Visos socialinės globos vietos beveik nuolat užpildytos.
Gyventojams teikiamos kokybiškos, jų poreikius atitinkančios paslaugos. (žr. 1,2 lentelę).
1 lentelė
Centro globos skyriaus gyventojai 2016-2018 m.

Vyrai

Moterys

8

25

Gyventojų
amžiaus
vidurkis
81,4 m.

3

8

28

82,4 m.

-

3

28

83,8 m.

33

Gyventojai
su sunkia
negalia
30

Gyventojai
be sunkios
negalios
3

2017

36

33

2018

31

31

Metai

Gyventojų
skaičius

2016

2 lentelė
Globos skyriaus užpildymas 2017-2018 m. rodiklių palyginimas
Mėnesis

Sausis
Vasaris

Gyventojų skaičius
2017 m.
11
11

2018 m.
16
16

Vienam gyventojui tenkantis globos parų skaičius per
mėnesį
2017 m.
2018 m.
23,6
28,1
21,7
26,1

7
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

11
16
18
17
17
16
17
16
15
15

16
16
16
14
17
16
16
17
17
17

24,2
22,0
24,3
23,8
25,7
28,9
26,5
28,0
27,4
29,7

29,0
27,2
25,3
26,6
22,7
26,0
26,8
26,7
26,5
26,3

3 lentelė
Centro lankytojai ir paslaugos 2016-2018 m.

Metai
Lankytojų skaičius
Paslaugų, užsiėmimų skaičius

2016 m.
359,
(19 šeimos narių)
2872

2017 m.
334
(41 šeimos narys)
2753

2018 m.
367
(23 šeimos nariai)
2804

2.1.3. Veiklos kokybės užtikrinimas:
3. Tikslas. Užtikrinti efektyvią Centro veiklą.
3.1. Uždavinys. Personalo kompetencijų tobulinimas.
Darbuotojai dalyvavo šiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose:
*privalomoji pirmosios pagalbos tęstinio mokymo programa;
* higienos įgūdžių specialioji programa;
*seminarai: „Geriatrinių pacientų slauga ir priežiūra“; „Socialinis verslas ir socialinės
inovacijos“, „Epale“ ir „Erasmus“ naujienos suaugusiems“; „Savanoriauji – ugdai save“;
„Trigerinių taškų ir raumenų įtampos zonų atpalaidavimas“; „Kauno rajono neformalaus
suaugusiųjų švietimo teikėjų patirtys ir jų pritaikymo galimybės“; „Debesų technologijų taikymas
neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų veiklose“; „Asmens duomenų apsaugos privalomi
reikalavimai įstaigose nuo 2018 m. gegužės 25 d., įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos
reglamentui“; „Projekto rengimo etapas – naujų idėjų paieška“, seminaras, skirtas pasaulinei
darbuotojų saugos ir sveikatos dienai.
Dalyvauta 13 kvalifikacijos tobulinimo renginių, mokymams skirtos 76 akademinės
valandos.
Savišvieta: darbuotojai savarankiškai tobulino savo kvalifikaciją, skaitydami profesinę
literatūrą, ieškodami informacijos socialiniuose tinkluose ir kitoje viešoje erdvėje, dalindamiesi
mokymuose išgirsta informacija su kolegomis, diskutuodami tarpusavyje susirinkimų, vidinių
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įstaigos darbuotojų mokymų metu.
Darbuotojų susirinkimai. 2018 m. vyko 6 darbuotojų susirinkimai, organizuota viena
edukacinė išvyka. Šios priemonės stiprina kolektyvą, didina kolektyvinę atsakomybę ir
motyvaciją, skatina naujų veiklos idėjų paiešką.
Rezultato įvertinimas.
*Uždavinys įgyvendintas iš dalies: dėl nepakankamo įstaigos finansavimo nėra lėšų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, todėl stengiamasi rasti nemokamų seminarų, kuriuos
organizuoja socialiniai partneriai, į mokymus vykstama asmeninėmis lėšomis. Skatinama
darbuotojų savišvieta: komplektuojamas internetinis laikraštis „Slauga ir praktika“, numatyta
įrengti metodinės literatūros lentyną.
Dėl šių aplinkybių Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės
kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo reikalavimai
įgyvendinami tik iš dalies..
3.2.Uždavinys. Bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės plėtra.
2018 m. buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kėdainių bendruomenės socialiniu
centru, Neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubu „Raseinių motyvas“, Asociacija „Ariogalos
bendruomenė“ .
Tęsiamas bendradarbiavimas su rajono savivaldybės administracija, socialinių paslaugų
įstaigomis, rajono neįgaliųjų organizacijomis, Trečiojo amžiaus universitetu, Raseinių rajono
švietimo tarnyba, Krašto istorijos muziejumi, Raseinių M. Martinaičio viešąja biblioteka, ugdymo
įstaigomis.
Bendrauta ir bendradarbiauta su gydymo įstaigomis, Caritas, Raudonojo kryžiaus, vaistinių,
slaugos priemonių platinimo darbuotojais ir kitais paslaugų teikėjais.
Rezultato įvertinimas.
*Uždavinys įgyvendintas sėkmingai.
3.4. Uždavinys. Viešinti Centro veiklą.
Siekiant informuoti visuomenę bei pritraukti naujus lankytojus nuolat atliekamas Centro
veiklos viešinimas.

Informacinė medžiaga apie Centro veiklą talpinama rajoninėje spaudoje

(„Alio, Raseiniai“, „Naujas Rytas“), internetinėse svetainėse: www.rnduc.lt; www.raseiniai.lt;
www.manoraseiniai.lt; www.raseiniskis.lt, socialiniame tinkle Facebook.
Parašyta 10 straipsnių ir pranešimų apie įvairias Centro veiklas bei užsiėmimus; apie visus
didesnės apimties renginius pateikta informacija įstaigos tinklapyje ir facebook profilyje.
*Uždavinys įgyvendintas sėkmingai.

9

2.1.4. Viešieji pirkimai.
Vykdant pirkimus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu. Visi 2018 metais
atlikti pirkimai buvo mažos vertės ir vykdomi apklausos būdu. Raštu sudarytos sutartys paviešintos
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Atlikti pirkimai ir jų vertės detalizuojamos 4.2.
skyriuje „Veiklos rezultatų ataskaita“. Už 2018 metus Viešųjų pirkimų tarnybai 2019-01-17 pateikta
ataskaita (forma Atn-3).
2.1.5. Finansinė veikla: balansas; veiklos rezultatų ataskaita, gautos lėšos ir jų šaltiniai per
2018 finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis (pridedama).
3. Metų veiklos ataskaitą rengia Centro direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Ataskaita
pateikiama tvirtinti Centro dalininkų visuotiniam susirinkimui metų 1 ketvirtyje.
Už ataskaitoje pateiktų duomenų teisingumą atsako Centro direktorius.

______________________________________

