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VŠĮ RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. BENDROJI DALIS

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 paslaugas bei dienos ir trumpalaikės socialinės globos
paslaugas.
Centro veiklos tikslinė grupė – Raseinių rajono neįgalieji bei jų šeimų nariai.

II. DALININKAI
Šiuo metu Centro dalininkais yra 5 juridiniai asmenys:
*Raseinių rajono savivaldybė (50 % balsų, dalininko kapitalas 445383 Lt)
*Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (12,5 % balsų, dalininko kapitalas 100 Lt)
*Lietuvos neįgaliųjų draugija (12,5 % balsų, dalininko kapitalas 100 Lt)
*Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (12,5 % balsų, dalininko kapitalas 100 Lt)
*Lietuvos kurčiųjų draugija (12,5 % balsų, dalininko kapitalas 100 Lt)
2015 metais įstaigoje įvyko vienas visuotinis Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro
dalininkų susirinkimas.
III. ĮSTAIGOS VEIKLA 2015 METAIS
2015 m. centro teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 354 asmenys, iš jų 334 suaugusieji
neįgalieji, 5 neįgalūs vaikai ir 15 neįgaliųjų šeimos nariai. 2015 metais buvo suteiktos 2804
paslaugos.
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Paslaugų/užsiėmimų
skaičius Raseiniuose
Paslaugų/užsiėmimų
skaičius Ariogaloje
Iš viso

Kineziterapijos paslaugos

2015 m. suteiktų paslaugų/užsiėmimų skaičius

1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas
1.1. Užimtumo amatais veikla
Vykdant užimtumo amatais veiklą 2015 metais buvo organizuojami užsiėmimai, kurie skatina
vaizduotę, kūrybiškumą, padeda neįgaliajam stiprinti savivertę, pasitikėjimą savo jėgomis, lavinti
sutrikusią motoriką. Veikla vyko kūrybinėse dirbtuvėlėse „Devyni amatai“.
Kūrybinėse dirbtuvėlėse neįgalieji mokėsi gaminti rankdarbius iš odos, dekoruoti stiklą, piešti
ant šilko, siuvinėti, megzti, velti iš vilnos, restauruoti senas knygas, albumus, pakuoti dovanas. Visa
veikla buvo paremta darbo terapijos metodais, kartu buvo lavinamos neįgaliųjų emocinė, pažintinė,
socialinė, fizinė, jutiminė funkcijos. Neįgalieji buvo skatinami užsiimti prasminga veikla, kuri teikia
malonumą bei gerina asmens fizinį ir socialinį funkcionalumą.
Kūrybinių dirbtuvėlių „Devyni amatai“ lankytojai su savo rankdarbiais dalyvavo
tarptautiniame kojinių mezgimo čempionate, kuris vyko Radviliškyje. Mūsų centro lankytoja šiame
čempionate užėmė pirmąją vietą.
Rugsėjo mėnesį tradiciškai centro lankytojai dalyvavo šventėje „Tau, Vilniau“. Už aktyvų
dalyvavimą parodoje-mugėje buvome apdovanoti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės
Algimantos Pabedinskienės padėkos raštu.
Patirties kūrybinių dirbtuvėlių lankytojai sėmėsi Raseinių krašto istorijos muziejuje gamindami
floristikos darbelius, Kėdainiuose Monkutės-Mars muziejuje, pas žolynų dailininkę Laimą Dzigaitę,
stiklo darbų parodoje Kėdainiuose, megztų staltiesėlių parodoje Palangoje.
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2015 m. užimtumo amatais veikloje dalyvavo 101 asmuo su negalia.
1.2. Meninių gebėjimų lavinimas
Vykdant meninių gebėjimų lavinimo veiklą daug dėmesio buvo skiriama neįgaliųjų socialinės
integracijos plėtotei per meną ir kultūrą. Užsiėmimai buvo organizuojami atsižvelgiant į lankytojų
sveikatos galimybes, pomėgius, pageidavimus. Per kultūrinę ir meninę veiklą buvo stengiamasi
atskleisti lankytojų jausmus, mintis, vaizduotę, atstatyti gerą emocinę būseną, dvasinę savijautą,
skatinama aktyviau dalyvauti centro ir viso rajono kultūriniame gyvenime.
Buvo organizuoti literatūriniai užsiėmimai, skatinantys tobulėti dvasiškai, žaidimų valandėlės
lavinančios mąstymą, smagurių rytmečiai, skirti išmokti gaminti įvairius patiekalus ir pasitikėti
savo jėgomis, šokio pamokėlės su Neringa Šlopšniene, apskrito stalo diskusijos plečiančios
kultūrinį akiratį ir kiti užsiėmimai.
Labai aktyviai lankytojai dalyvavo kryžiažodžių, galvosūkių sprendimo valandėlėse, noriai
lankėsi literatūrinio pobūdžio užsiėmimuose, diskutavo apie perskaitytas knygas, analizavo matytus
kino filmus, aptarė įvairius renginius, parodas, ekskursijas.
Daug dėmesio buvo skiriama įvairių kultūros ir meno aktualijų aptarimui. Lankytojai buvo
mokomi internete rasti juos dominančios informacijos apie meną bei kultūrą. Buvo skaitomi
rajoniniai internetiniai puslapiai: www.manoraseiniai.lt, www.raseiniskis.balsas.lt, www.raseiniai.lt.
Ši veikla padėjo lankytojams dalyvauti savo miesto, rajono kultūriniame gyvenime, plėtė
naudojimosi informacinėmis technologijomis galimybes.
Meninių gebėjimų lavinimo veiklos metu taip pat vyko įvairios mokomojo pobūdžio
valandėlės: kalbos kultūros, bendravimo įgūdžių lavinimo, grožio pajautimo, vaizduotės
atskleidimo, savęs priežiūros ir estetikos mokymai.
Vyko susitikimai su įdomiais žmonėmis: lakūnu Stanislovu Algirdu Keparučiu, žveju Vytu
Polmonu, rašytoja Ona Miliukaite-Deloniene, orientacininku, pasaulio kurčiųjų čempionu Tomu
Kuzminskiu. Šių susitikimų metu lankytojai buvo supažindinami su įvairiomis profesijomis,
pomėgiais, kitokiu gyvenimo būdu. Veiklos dalyvius labai sudomino virtualios kelionės - filmų,
vaizdo įrašų apie egzotiškas šalis žiūrėjimas. Šių užsiėmimų metų lankytojai dalinosi mintimis ir iš
savo kelionių.
Literatų klubo lankytojai dalyvavo poezijos šventėje Jurbarke.
Siekiant viešinti veiklą, pritraukti naujus lankytojus buvo organizuojami išvykstamieji
užsiėmimai toliau nuo Raseinių miesto nutolusiose seniūnijose, kaimo bendruomenėse. Užsiėmimų
metų kaimo bendruomenėse neįgaliesiems buvo suteikiama informacija apie centro vykdomą
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, apie šio projekto veiklas.

4
Susitikimų dalyviai galėjo dalyvauti darbinio užimtumo ar sportinėje veikloje, kurias organizavo
projekto vykdytojai.
1.3. Sportinių gebėjimų lavinimo veikla
Vykdant sportinę veiklą neįgalieji buvo mokomi taisyklingai mankštintis, valdyti neįgaliojo
vežimėlį ar/ir kitą kompensacinę techniką, buvo taikomos pasyvios gimnastikos priemonės, vedami
jogos užsiėmimai, vyko aktyviosios ir pasyviosios mankštos. Kiekvieną trečiadienį grupė neįgaliųjų
vyko į baseiną kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“, kur atlikdavo specialius pratimus ir mankštą
vandenyje.
Į užsiėmimus buvo kviečiami specialistai, kurie skaitė paskaitas sveikos gyvensenos ir
mitybos, sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos, reabilitacijos klausimais, buvo organizuojami
praktiniai užsiėmimai ir mokymai.
Sveikatingumo salėje vyko kasdieniai sportiniai užsiėmimai (bočia, smiginis, pulas),
mankštinimasis treniruokliais.
Veiklos dalyviams buvo sudaromos sąlygos išvykti į neįgaliųjų sporto varžybas tiek Raseinių
rajone, tiek kituose rajonuose.
Sportinių gebėjimų lavinimo veikloje dalyvavo 97 asmenys, iš jų 87 suaugusieji neįgalieji, 3
vaikai ir 7 šeimos nariai.
2. Veikla VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro Ariogalos kabinete
Veikla Ariogalos kabinete vykdoma nuo 2012 m. vasario 25 d. Per keletą metų kabineto
veikla ženkliai išsiplėtė. 2015 metais veiklos buvo organizuojamos ne tik pagal Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, bet ir vykdoma socialinio darbo
veikla.
2015 metais pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą
Ariogaloje buvo vykdoma užimtumo amatais ir meninių gebėjimų lavinimo veikla.
Vykdant užimtumo amatais veiklą, buvo organizuojami įvairūs rankdarbių užsiėmimai. Jų
tikslas – siekti neįgaliųjų socialinės integracijos per užimtumo veiklą. Ariogalos kabinete neįgalieji
mokėsi nėrimo vašeliu, mezgimo virbalais, siuvinėjimo kryželiu, odinių padėkliukų gaminimo, senų
knygų dekoravimo, sagių gaminimo iš vilnos, paveikslėlių iš gamtinių medžiagų kūrimo, karpinių iš
popieriaus, komponavimo ant tinklinio lino.
Meninių gebėjimų lavinimo veiklos metu buvo organizuojami edukaciniai užsiėmimai,
pokalbiai apie skaitytas knygas, matytus filmus, rajono ir visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Vyko
knygų pristatymai, popietės, susitikimai su literatais, knygos bičiuliais, lektoriais, bendri renginiai
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su Ariogalos kultūros namų darbuotojais. Organizuojant veiklą buvo bendradarbiaujama su
Ariogalos gimnazija, Meno mokykla, seniūnija, miestelio bendruomene.
Socialinis darbuotojas neįgaliesiems teikė informaciją bei konsultacijas socialinių problemų
sprendimo klausimais, organizavo asmens higienos paslaugų teikimą. Teikiant asmens higienos ir
priežiūros paslaugas du kartus per savaitę buvo organizuojamas skalbinių atvežimas iš Ariogalos
seniūnijos. Skalbiniai pirmadieniais būdavo surenkami ir atvežami į Raseinių neįgaliųjų dienos
užimtumo centrą. Trečiadienį skalbiniai išdalinami lankytojams. Skalbimo paslaugos labai
palengvino neįgaliesiems kasdieninius darbus. Skalbinių surinkimą ir išdalinimą Ariogaloje
organizavo projekto vykdytoja. Vyko bendradarbiavimas su VšĮ Raseinių paslaugų centru dėl
skalbinių atvežimo. Ariogalos neįgaliesiems buvo suteikta 256 skalbimo ir 100 skalbinių lyginimo
paslaugų.
Ariogaloje 2015 metais socialinės reabilitacijos ir socialinio darbo paslaugos buvo suteiktos
166 neįgaliesiems, tame tarpe 3 neįgaliems vaikams.
3.Masažo ir kineziterapijos paslaugos
Siekiant neįgaliųjų fizinės sveikatos gerovės Centre buvo teikiamos masažo ir kineziterapijos
paslaugos. Procedūros padėjo neįgaliesiems pagerinti sveikatos būklę po įvairių susirgimų ar
traumų, sustiprėti fiziškai, išvengti nugaros skausmų. Neįgalieji bei jų šeimos nariai buvo mokomi
fizinės savipagalbos būdų, kurie padėtų įveikti negalios sukeltus nepatogumus ir būtų naudingi
žmogaus sveikatai.
Neįgalieji taip pat galėjo pasinaudoti elektroniniais masažuokliais (masažiniu foteliu, masažine
lova, pėdų masažuokliu).
Kineziterapijos ir masažo paslaugomis pasinaudojo 90 asmenų.
4. Asmens higienos ir priežiūros paslaugos
Rajono neįgalieji, gyvenantys sunkiomis buitinėmis sąlygomis ar dėl sunkios sveikatos būklės
negalintys savarankiškai apsitarnauti, Centre gali naudotis skalbimo, skalbinių lyginimo bei dušo
paslaugomis.
Du kartus per savaitę asmens higienos ir priežiūros paslaugos buvo organizuojamos ir
Ariogalos seniūnijos gyventojams. Skalbiniai pirmadieniais būdavo surenkami Centro kabinete
Ariogaloje ir atvežami į Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą. Trečiadienį skalbiniai buvo
išdalinami klientams.
2015 m. asmens higienos ir priežiūros paslaugomis pasinaudojo 89 asmenys.
4. Socialinės globa
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Centras socialinės globos paslaugas vienu metu gali teikti 16 asmenų. Asmenys gali naudotis
dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugomis.
Per 2015 metus trumpalaikės socialinės globos paslaugomis pasinaudojo 36 asmenys.
Besinaudojančių dienos socialinės globos paslaugomis nebuvo. Didžioji dauguma socialinės globos
paslaugų gavėjų sudarė asmenys su sunkia negalia. Tokių buvo – 33. Be sunkios negalios buvo 3
gyventojai. Socialinės globos paslaugas gavo 26 moterys ir 10 vyrų. Duomenys apie globos
skyriaus gyventojus pateikti lentelėje.

1 lentelė

Centro globos skyriaus gyventojai

30

Gyventojai
su sunkia
negalia
28

Gyventojai
be sunkios
negalios
2

36

33

3

Metai

Gyventojų
skaičius

2014
2015

Vyrai

Moterys

6

24

Gyventojų
amžiaus
vidurkis
81,5 metai

10

26

83 metai

Asmenys su sunkia negalia už socialinės globos paslaugas mokėjo pagal Socialinės globos
paslaugų teikimo ir lėšų kompensavimo sutartis. Mokėjimą sudarė 80 proc. pensijos ir 100 proc.
slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos. Likusi socialinės globos paslaugų kainos
dalis buvo apmokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų
savivaldybių biudžetams socialinei globai asmenims su sunkia negalia teikti skirtų lėšų.
Asmenys, kuriems nenustatyta sunki negalia, už socialinės globos paslaugas mokėjo savo
lėšomis, kadangi savivaldybės biudžete lėšų šių asmenų mokėjimui už paslaugas kompensuoti
nebuvo numatyta.
Centre gyventojai gauna visą reikalingą specialistų priežiūrą bei pagalbą. Tie gyventojai, kurių
sveikata stipresnė, dalyvauja užimtumo, sveikatinimo bei kultūrinėje veikloje. Laisvalaikiu
gyventojai gali žiūrėti televizorių, skaityti knygas, spaudą, užsiimti kita mėgstama veikla. Kadangi
didžioji gyventojų dauguma turi nustatytą nuolatinės slaugos poreikį ir yra sunkios sveikatos
būklės, jiems teikiamos slaugos paslaugos.
Organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams buvo bendradarbiaujama su VšĮ
Raseinių socialinių paslaugų centru. Sveikatos priežiūros paslaugas teikė slaugytojas ir
kineziterapeutas, pagal poreikį gyventojus konsultavo šeimos gydytojai. Pagal poreikį buvo
kviečiama greitoji medicinos pagalba.
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Daug dėmesio buvo skiriama gyventojų socialinių ir kultūrinių poreikių tenkinimui. Su globos
paslaugų gavėjais bendravo socialiniai darbuotojai. Jie teikė gyventojams konsultacijas aktualiais
klausimais, bendradarbiavo su artimaisiais, tarpininkavo gyventojams sprendžiant įvairias socialines
problemas, palydėjo pas gydytojus, organizavo globos gyventojų laisvalaikį ir užimtumą. Globos
paslaugų gavėjai buvo aprūpinami spauda, galėjo žiūrėti ir aptarti televizijos laidas, klausytis radijo.
Globotiniams buvo surengtos jaukios Velykų, Kūčių ir Naujųjų metu vakarienės. Visuomet
simboliškai paminimi gyventojų gimtadieniai.
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos užtikrina savimi negalinčių pasirūpinti asmenų
saugumą ir orią senatvę, o šių asmenų artimiesiems sudaroma galimybė pailsėti, skirti laiko sau,
užsiimti darbine veikla.
IV. VEIKLOS VIEŠINIMAS
Veiklos viešinimas yra viena iš priemonių siekti aukštesnių veiklos rezultatų, pritraukti naujus
paslaugų gavėjus bei veiklų dalyvius.
Visa Centro veikla yra viešinama rajoninėje spaudoje savaitraščiuose „Alio, Raseiniai“ ir
„Naujas rytas“, internetinėse svetainėse www.rnduc.lt, www.raseiniai.lt, www.manoraseiniai.lt,
www.raseiniskis.lt. Tai skelbimai apie renginius, informaciniai straipsniai apie Centre teikiamas
paslaugas bei organizuojamas veiklas.
2015 metais įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektą buvo organizuojami išvykstamieji užsiėmimai į atokiau nuo Raseinių nutolusias seniūnijas.
Bendruomenėse neįgalieji buvo supažindinami ir su visomis Centre teikiamomis paslaugomis. Tai
padėjo pritraukti naujų lankytojų iš kaimiškųjų vietovių.
V. CENTRO DARBUOTOJAI
Centre 2015 m. darbuotojų kaitos nebuvo, kolektyvas dirbo darniai, sutelktai siekė veiklos
tikslų įgyvendinimo.
2 lentelė

2015 m. Centro darbuotojai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pareigybės pavadinimas
Direktorius
Buhalteris
Raštvedys
Socialinis darbuotojas
Vyresnysis socialinis darbuotojas
Socialinio darbuotojo padėjėjas (Ariogalos kab.)

Etatų
skaičius
1
1
1
1
0,25
0,75

Išsilavinimas
aukštasis
aukštesnysis
aukštasis
aukštasis
aukštasis
aukštasis

8
aukštasis
neuniversitetinis
8.
Valytojas-kiemsargis
1
vidurinis
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto vykdytojai
10.
Kultūros darbuotojas
0,75
aukštasis
11.
Kultūros darbuotojas Ariogaloje
0,25
aukštasis
12.
Darbinio užimtumo organizatorius
0,75
aukštesnysis
13.
Darbinio užimtumo organizatorius Ariogaloje
0,5
aukštesnysis
14.
Sveikatingumo organizatorius
0,625
aukštasis
Socialinės globos skyriaus darbuotojai
15.
Slaugytojas
0,5
16.
Socialinis darbuotojas
1
aukštasis
17.
Slaugytojo padėjėjai
5
1 – aukštesnysis
5 - vidurinis
18.
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
0,5
vidurinis
19.
Skalbėja
1
vidurinis
Iš viso: 22
9,45
7.

Masažuotojas

0,5

VI. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Įgyvendindami Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario
13 d. įsakymu Nr. A1-75, nuostatas dalis darbuotojų 2015 metais kėlė kvalifikaciją dalyvaudami
mokymuose ir seminaruose. Centro direktorė dalyvavo mokymuose „Personalo valdymo
psichologiniai ir organizaciniai aspektai“. Buhalterė dalyvavo seminare „Suminės darbo laiko
apskaitos taikymo praktika ir problemos“. Sveikatingumo organizatorė dalyvavo seminare
„Kalanetika“. Globos skyriaus socialinė darbuotoja kėlė kvalifikaciją mokymuose „Vitaminai
savivertei“. Visi darbuotojai išklausė Pirmosios pagalbos mokymus.
Deja, lėšų kvalifikacijos tobulinimui iš Savivaldybės biudžeto skiriama nepakankamai, todėl
negalime užtikrinti visų Centro darbuotojų tesę į kvalifikacijos tobulinimą. Dalis darbuotojų vyksta
į mokymus savo lėšomis.
VII. VEIKLOS POKYČIAI
Didelę Centro veiklos dalį užima Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projekto įgyvendinimas. Šio projekto veiklomis pritraukiamas didžiausias paslaugų
gavėjų skaičius. Neįgaliųjų reikalų departamentas kasmet atnaujina šio projekto nuostatus, keičia
finansuojamas veiklas. 2015 metais tarp finansuojamų veiklų nebeliko neįgaliųjų socialinių ir
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei palaikymo, buvo finansuojamos tik užimtumo amatais,
meninių bei sportinių gebėjimų lavinimo veiklos. Tai sąlygojo mažesnį bendrą projekto veiklų
dalyvių skaičių.
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Teikiant socialinės globos paslaugas išryškėjo tendencija, kad paklausi yra tik trumpalaikė
globa, o dienos socialinės globos poreikio nėra. Gyventojai labai dažnai domisi ir apie galimybę
įstaigoje gyventi ilgiau negu 6 mėnesius per metus. Esant laisvų vietų gyventojai dažnai pasilieka
gyventi ilgiau ir moka pilną socialinės globos paslaugų kainą. Siekiant užtikrinti kokybišką
bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimą siekiama gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugų
licenciją.

2015

m.

bendrosios

praktikos

slaugytojo

paslaugos

buvo

organizuojamos

bendradarbiaujant su Raseinių socialinių paslaugų centru.
Siekiant plėsti teikiamų paslaugų asortimentą, pritraukti naujus lankytojus, patenkinti jų
poreikius, nuolat atnaujinama įstaigos lankytojų duomenų bazė, kaupiami statistiniai duomenys apie
paslaugų gavėjus.
Centras, siekdamas teikti kokybiškas, klientų poreikius atitinkančias paslaugas, nuolat
bendradarbiauja su neįgaliųjų organizacijomis, socialinės globos įstaigomis, rajono savivaldybe,
kaimo bendruomenėmis, seniūnijomis. Aktyviai bendradarbiaujama su Raseinių miesto seniūnija.
Miesto seniūno prašymu Centre yra sudaromos galimybės asmenims be pastovios gyvenamosios
vietos

nemokamai

pasinaudoti

asmens

higienos

paslaugomis.

Su

seniūnija

taip

pat

bendradarbiaujama dėl visuomenei naudingų darbų atlikimo.
Glaudus bendradarbiavimas vyksta su Všį Raseinių socialinių paslaugų centru dėl sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo socialinės globos skyriaus gyventojams. Tęsiama bendradarbiavimo
sutartis su kirpėja, dirbančia pagal individualios veiklos pažymą. Kirpėjai suteiktos patalpos centre,
kur teikiamos kirpimo paslaugos. Pagal sutartį kirpėja yra įsipareigojusi neįgaliesiems taikyti
Centro dalininkų patvirtintus kirpimo paslaugų įkainius. Su VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo
tarnyba yra pasirašyta salės nuomos sutartis. Pagal šią sutartį centro salėje vyksta paskaitos rajono
ūkininkams. Salė taip pat nuomojama jogos užsiėmimams, privataus darželio „Spinduliukas“
renginiams.
VIII. VEIKLOS APIBENDRINIMAS
SSGG analizė:
Stiprybės
 Gausus paslaugų ir veiklos asortimentas.
 Pakankamas kvalifikuotų darbuotojų
skaičius.
 Įstaigos patirtis teikiant paslaugas
neįgaliesiems.
 Socialinės globos ir asmens sveikatos
priežiūros paslaugų licencijos.
 Įstaigos veiklos viešinimas spaudoje,
interneto svetainėje.

Silpnybės
 Lankytojų aktyvumo stoka.
 Kompiuterinės įrangos nusidėvėjimas.
 Gyventojų skaičiaus mažėjimas rajone.
 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
galimybių stoka.
 Prie įstaigos finansavimo neprisideda
dalininkai.
 Įstaiga neturi transporto priemonės.
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Patogi įstaigos buveinės vieta.
Galimybės
 Paslaugų plėtra seniūnijose.
 Nuolatinis paslaugų bei veiklų
asortimento atnaujinimas.
 Lankytojų atsivežimas į Centrą.
 Nuolatinis bendradarbiavimas ir
partnerystė su panašaus pobūdžio įstaigomis.
 Nauji projektai.
 Aukštas jaunų asmenų emigracijos lygis
didinantis paslaugų poreikį senyvo amžiaus
asmenims ir neįgaliesiems.
 Veiklos organizavimas, pasitelkiant
savanorius, praktikantus.

Grėsmės
 Finansinių išteklių stoka.
 Neįgaliųjų skaičiaus mažėjimas.
 Pakankamai maži darbuotojų
atlyginimai.
 Naujų, panašaus pobūdžio paslaugas
teikiančių įstaigų atsiradimas.

IX. VEIKLOS KRYPTYS 2016 M.


Naujų lankytojų pritraukimas įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems

bendruomenėje ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus.


Asmens sveikatos priežiūros paslaugų licencijos gavimas.



Centro veiklos viešinimas įvairiose informacijos priemonėse.



Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.



Bendradarbiavimas su neįgaliųjų organizacijomis, seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis.



Lankytojų duomenų bazės kaupimas.



Naujų projektų ir finansavimo šaltinių paieška.

____________________________
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PATVIRTINTA
VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro
2016 m. balandžio 22 d. visuotiniame dalininkų
susirinkime (protokolas Nr. (1.5)DP-5)

VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras
Į. K. 300065727 V. Kudirkos g. 6, Raseiniai
BALANSAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016 01 20 Nr.1.
(data)

(eurais)
TURTAS

A.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
IV.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licenzijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI
IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Pastabų
Nr.

1

Ataskaitinis
laikotarpis
2015 m.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
2014 m.

543380

586444

543380

586444

520191

559699

21061

24008

2128

2737

31902

30976
9

9
11
11
31891

26634

27556
4335

26634
4333
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TURTAS, IŠ VISO:
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.
I.
II.
III.
IV.
1.
2.
D.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
E.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAI
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas
FINANSAVIMAS
Dotacija
Tiksliniai įnašai
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
Kiti tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Pastabų
Nr.

575282

617420

Ataskaitinis
laikotarpis
2015 m.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
2014 m.

116156
129107

124200
129107

-12951
-8044
-4907
459126
432444
23231

-4907
-6630
1723
493220
469853
20628

23231

20628

3451

2739

575282

617420

Direktorė

Asta Cicėnienė

Buhalterė

Vladislava Karpiuvienė
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PATVIRTINTA
VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro
2016 m. balandžio 22 d. visuotiniame dalininkų
susirinkime (protokolas Nr. (1.5)DP-5)

VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras
Į. K. 300065727 V. Kudirkos g. 6, Raseiniai
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016 01 20 Nr.2.
(data)

(eurais)
Eil.
Nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
III.
IV.
V.

Straipsniai

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto
panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Pastabos
Nr.

2

Ataskaitinio
laikotarpio
2015 m.

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
2014 m.

206752
3982
202770

173003
3730
169271

202770

209097

169271
2
179633
3680
947
175006

120322
47237
4366
375

105087
40736
5340
515

36797

2439
20889

-8044

-6630

-8044

-6630

214796
5699

Direktorė

Asta Cicėnienė

Buhalterė

Vladislava Karpiuvienė

