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VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro
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VŠĮ RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO
2014 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.
Įstaigos 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.
Savo veikloje Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Centro įstatais ir kt. teisės aktais.

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)
2014 metais įstaigoje įvyko vienas visuotinis Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro
dalininkų susirinkimas.
III. ĮSTAIGOS VEIKLA 2014 METAIS
2014 m. centro teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 526 asmenys, iš jų 477 suaugusieji
neįgalieji, 4 neįgalūs vaikai ir 45 neįgaliųjų šeimos nariai. 2014 metais buvo suteiktos 3298
paslaugos.
2014 m. suteiktų paslaugų/užsiėmimų skaičius
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1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas
1.1. Neįgaliųjų savarankiškumo didinimas per pasyvios gimnastikos ir kineziterapijos
veiklą.
2014 m. vyko tęstinė veikla ugdant ir palaikant neįgaliųjų socialinius ir savarankiško
gyvenimo įgūdžius. Veiklą organizavo ir paslaugas vykdė kineziterapeutė – masažuotoja. Ji vedė
mokymus neįgaliesiems bei jų šeimos nariams apie sveikatinimo būdus ir priemones, mokė
savimasažo, padėjo neįgaliesiems bei jų šeimos nariams stiprinti sveikatą, atstatyti ligonių fizinę
sveikatą po ligų, traumų. Neįgalieji 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).
Veikla buvo vykdoma penkias dienas per savaitę po 5 val. per dieną.
Projekto lėšos buvo naudojamos kineziterapeutės - masažuotojos darbo užmokesčiui.
2014 m. savarankiškumo didinimas per pasyvios gimnastikos ir kineziterapijos veiklą
paslaugas gavo 98 suaugusieji neįgalieji ir 20 jų šeimos narių.
1.2. Asmens higienos ir priežiūros paslaugų teikimas
Šiomis paslaugomis naudojosi rajono neįgalieji, gyvenantys sunkiomis buitinėmis sąlygomis
ar/ir dėl sunkios sveikatos būklės negalintys savarankiškai apsitarnauti.
Veikla buvo vykdoma penkias dienas per savaitę, 7 val. per darbo dieną. Paslaugas teikė
skalbėja. Centre įrengtoje skalbykloje veikia 4 skalbimo mašinos ir skalbinių lyginimo volas.
Kasdien asmens higienos paslaugomis pasinaudodavo 8-10 neįgaliųjų. Už skalbimo, skalbinių
lyginimo, dušo paslaugas neįgalieji atsiskaitė pagal visuotinio Centro dalininkų visuotinio
susirinkimo patvirtintus įkainius: skalbimas – 6 Lt/mašina, skalbinių lyginimas – 4 Lt, dušas – 6 Lt.
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Vykdant šią veiklą neįgalieji buvo mokomi savitvarkos, saviruošos, slaugomo žmogaus
asmens higienos. Lankytojai buvo mokomi išsirūšiuoti skalbinius, naudoti tinkamas skalbimo,
asmens higienos priemones. Du kartus per savaitę asmens higienos ir priežiūros paslaugos buvo
organizuojamos ir Ariogalos seniūnijos. Skalbiniai pirmadieniais būdavo surenkami Centro
kabinete Ariogaloje ir atvežami į Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą. Trečiadienį
skalbiniai buvo išdalinami klientams. Skalbinių surinkimą ir išdalinimą Ariogaloje organizavo
projekto vykdytoja. Vyko bendradarbiavimas su VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centru dėl
skalbinių atvežimo. Projekto lėšos buvo naudojamos skalbėjos darbo užmokesčiui.
2014 m. asmens higienos ir priežiūros paslaugomis pasinaudojo 203 asmenys, iš jų 199
suaugusieji neįgalieji ir 4 neįgalūs vaikai.
1.3. Asmeninio asistento paslaugos
Asmeninis asistentas padėjo įvairiose veiklose dalyvaujantiems neįgaliesiems. Atsižvelgiant į
skirtingas negalias turinčių asmenų specialiuosius poreikius, jiems buvo teikiama pagalba
atvykstant į Centrą ir vykstant atgal į namus, dalyvaujant sportinėje veikloje, atliekant mankštas,
mankštinantis treniruokliais.
Projekto lėšos buvo naudojamos asmeninio asistento darbo užmokesčiui.
Asmeninis asistentas dirbo 5 dienas per savaitę po 2 val. per dieną.
Asmeninio asistento paslaugomis naudojosi 11 neįgaliųjų.
1.4. Veikla klube „Devyni amatai“
Vykdant užimtumo amatais veiklą 2014 metais buvo siekiama lavinti neįgaliųjų vaizduotę,
skatinti kūrybiškumą, suteikti saviraiškos galimybę. Šiais metais veikla buvo pavadinta klubu
„Devyni amatai“. Užsiėmimų metu buvo lavinama lankytojų smulkioji motorika, mokomasi
atsipalaiduoti, nukreipti mintis į kūrybą ir taip bent trumpam pamiršti negalios keliamus sunkumus.
Vykdant užimtumo veiklą buvo organizuojami įvairaus pobūdžio užsiėmimai: darbeliai iš odos
(gaminami viršeliai užrašų knygutėms, kosmetinės, papuošalų dėžutės, papuošalai), dekupažo
(dekoruojamos medinės dėžutės, gaminamos pieštukinės, puošiami keramikiniai vazonėliai), stiklo
dekoravimo (piešiama ant vazų, taurių, stiklinių, butelių stiklo kontūriniais dažais), tapybos ant
šilko (komponuojami piešiniai, paveikslėliai ant šilko, piešiamos skaros kontūriniais ir šilko dažų
liejimu), mezgimo (mezgamos kojinės, šalikėliai), vilnos vėlimo (gėlės, sagės, muiliukai).
Tęsiant praėjusių metų tradiciją, buvo gaminami lietuviški, tautiniai suvenyrai. Tai įvairūs
odiniai ženkliukai, atlasinės ir odinės sagės, riešinės, trispalvės gėlės. Buvo surengta šių darbelių
parodėlė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
Bendradarbiaujant su VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centru buvo organizuojami užsiėmimai
skirti Šv. Velykų ir Motinos dienos paminėjimams. Ta proga vyko šioms šventėms skirtų
rankdarbių gaminimo užsiėmimai.
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Klubo „Devyni amatai“ lankytojai su savo rankdarbiais dalyvavo Tarptautiniame kojinių
mezgimo čempionate, kuris vyko Radviliškyje. Viena centro lankytoja šiame čempionate užėmė
antrąją 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.
Metų pabaigoje minint Tarptautinę neįgaliųjų dieną ir centro veiklos dešimtmetį buvo
organizuota rankdarbių paroda „Viskas mano rankomis“.
Patirties klubo dalyviai sėmėsi stiklo darbų parodoje Kėdainiuose, megztų staltiesėlių parodoje
Palangoje.
Veikla buvo vykdoma penkis kartus per savaitę po 5 val. per dieną.
2014 m. paslaugas gavo 105 asmenys, iš jų 104 suaugusieji neįgalieji ir 1 neįgalus vaikas.
Projekto lėšos buvo naudojamos darbinio užimtumo organizatorės darbo užmokesčiui,
kanceliarinėms prekėms, darbo priemonėms bei ryšių išlaidoms.
1.5. Meninių gebėjimų lavinimo veikla
Vykdant meninių gebėjimų lavinimo veiklą daug dėmesio buvo skiriama neįgaliųjų socialinės
integracijos proceso plėtotei per meną ir kultūrą. Veikla bei užsiėmimai buvo rengiami atsižvelgiant
į lankytojų sveikatos galimybes, pomėgius, pageidavimus.
Užsiėmimų metu lankytojai buvo skatinami pasitikėti savimi, buvo aptariamos neįgaliesiems
kylančios problemos dėl negalios, skatinama aktyviau dalyvauti tiek Centro, tiek viso rajono
kultūriniame gyvenime. Per kultūrinę ir meninę veiklą buvo stengiamasi atskleisti lankytojų
jausmus, mintis, vaizduotę, atstatyti gerą emocinę būseną.
Vykdant veiklą buvo organizuoti literatūriniai rytmečiai, skatinantys tobulėti dvasiškai,
žaidimų valandėlės, skatinančios mąstyti, smagurių rytmečiai, skatinantys išmokti ir pasitikėti savo
jėgomis bei gaminti pačiam.
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 vienokios ar kitokios juos dominančios informacijos apie meną bei kultūrą.
Buvo skaitomi rajoniniai internetiniai puslapiai: www.manoraseiniai.lt, www.raseiniskis.balsas.lt,
www.raseiniai.lt. Ši paslauga padėjo dalyvauti savo miesto, rajono bendruomeniniame gyvenime.
Vyko įvairios mokomojo pobūdžio valandėlės: kalbos kultūros, bendravimo įgūdžių lavinimo,
informacijos sisteminimo mokymosi, tapybos ir dailės suvokimo, grožio pajautimo, vaizduotės
atskleidimo.
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Organizuotos šventės ir minėjimai: Laisvės gynėjų diena, Nepriklausomybės diena,
Užgavėnės, Velykos, Oninės, Kalėdos ir savaitės renginių ciklas, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų
dienai paminėti. Taip pat šiais metais Centras šventė 10-ties metų gimtadienį, kurio metu buvo
suorganizuota viktorina ,,Mes ir apie mus“.
Centre vyko ir kiti renginiai: rudens šventė, pažintis su gyvūnais, angelų diena, sportiniai
renginiai. Vyko susitikimas su „Misija – Sibiras“ dalyviu Andriumi Bautroniu; su Krašto istorijos
muziejaus darbuotoja Lina Vapsevičiene kalbėjome apie Lietuvos Respublikos Konstituciją.
Organizuotos švietėjiškos paskaitos apie užsienio šalis Lenkiją ir Turkiją. Užsiėmimų
lankytojai dalinosi įspūdžiais ir žiniomis iš asmeninių kelionių.
Organizuotos ekskursijos, švietėjiškos išvykos į Anykščius, Kėdainius, Kauną, Vilnių.
Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos proga organizuota akcija ir prisidėta prie Raseinių
neįgaliųjų organizacijų leidžiamo laikraštuko ,,Mes ir apie mus“.
Ariogaloje taip pat buvo organizuojami įvairaus pobūdžio kultūrinės veiklos užsiėmimai.
Veiklą vykdė du darbuotojai: Centro darbinio užimtumo organizatorė ir projekto vykdytoja
Ariogaloje.
Projekto lėšos buvo panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui, ryšiams, kanceliarinėms
prekėms.
Veikla Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre vyko 5 kartus per savaitę po 5 val. Meninių
gebėjimų lavinimo veikloje dalyvavo 235 asmenys, iš jų 189 suaugusieji neįgalieji, 2 vaikai ir 44
šeimos nariai.
2. Veikla VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro Ariogalos kabinete
Ariogalos kabinetas atidarytas 2012 m. vasario 25 d. Veikla šiame kabinete vyksta pagal
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Vykdant projektą 2014
metais, Ariogaloje buvo teikiamos asmens higienos ir priežiūros paslaugos, organizuojama
užimtumo amatais bei meninių gebėjimų lavinimo veiklos.
Teikiant asmens higienos ir priežiūros paslaugas du kartus per savaitę buvo organizuojamas
skalbinių atvežimas iš Ariogalos seniūnijos. 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. Skalbiniai buvo
vežami 44 kartus, suteikta 260 skalbinių skalbimo ir lyginimo paslaugų.
Vykdant užimtumo amatais veiklą, buvo organizuojami įvairūs rankdarbių gamybos
užsiėmimai. Jų tikslas - domėtis senaisiais amatais, atrasti naujų technologijų. 2014 metais
Ariogalos kabinete vyko nėrimo vąšeliu, mezgimo virbalais, siuvinėjimo kryželiu, odinių
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padėkliukų gaminimo, senų knygų dekoravimo, sagių gaminimo iš vilnos, paveikslėlių iš gamtinių
medžiagų gaminimo, karpinių iš popieriaus, kompozicijų ant tinklinio lino užsiėmimai.
Veikla vyko du kartus per savaitę po 4 val. Organizuojant

užsiėmimus savanoriškais

pagrindais padėjo tautodailininkė Edita Kruvelienė, naujų gamybos technikos būdų mokė Centro
darbinio užimtumo organizatorė Danguolė Jocienė. Užsiėmimus lankė, noriai į juos rinkosi 89
Ariogalos seniūnijų gyventojai.
Ariogalos kabinete vyko ir tęstinė meninių ir kitų gebėjimų lavinimo veikla, kuri buvo
organizuojama 3 kartus per savaitę, po 2 - 4 val. per dieną. Veikloje dalyvavo 158 lankytojai. Per
2014 metus projekto vykdytoja suorganizavo daug edukacinių išvykų, knygų pristatymų, popiečių,
susitikimų su literatais, knygos bičiuliais, lektoriais. Galima išskirti tokius užsiėmimus kaip:
- Elvyros Vaštakienės paveikslų parodą; Raimondos Lukošienės puokščių parodą;
- Sausio 13-osios ir Vasario 16-osios minėjimus;
- Vieversio šventę, kurioje dalyvavo mūsų bendraminčiai, draugai, Šiluvos kultūros namų
saviveiklininkai ir jų vadovai ir Kauno raj. Liūčiūnų kultūros centro jaunimo dramos būrelio
aktoriai;
- popietę „K. Donelaitis mūsų dienose“, kurioje dalyvavo Ariogalos literatų klubas ir nariai.
Gitara skambino Elvyra Vaštakienė ir Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo kanklininkės;
- poetinę valandėlę su poete - medike Dalia Milukaite – Buragiene;
- Motinos dienos minėjimą, kuriame koncertavo Ariogalos gimnazijos 5 kl. mokiniai;
- ekskursiją į Pažaislio vienuolyną, plaukimą laivu per Kauno marias; ekskursijas į Biržus,
Palangą, Ventspilį, Gelgaudiškio dvarą, Krokuvą;
- Rudens šventę kartu su Ariogalos bendruomene.
- Advento popietė „Prie gerumo šviesos“, į kurią buvo pakviesti ne tik neįgalieji, bet ir miesto
bendruomenių nariai. Ši šventė jau tapo tradicine. Tai puiki proga susirinkti, apmąstyti ir naujai
suvokti, ką mums reiškia adventas.

3. Sveikatingumo veikla
Pagrindinis sveikatingumo veiklos tikslas – aktyvus neįgaliųjų rūpinimasis savo

fizine

sveikata, sveikatos būklės atstatymas ir palaikymas po traumų ar ligų. Šia veikla buvo siekiama
sustiprinti motyvaciją aktyviai judėti, sveikai gyventi, džiaugtis savo pasiekimais.
Sportinę ir sveikatingumo veiklą sudarė kasdien vykstantys užsiėmimai: grupinės mankštos,
mankšta baseine kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“, individualios treniruotės, pulo, smiginio,
bočios, šaudymo treniruotės. Sveikatingumo veiklos lankytojams buvo suorganizuotos sveikatos
stiprinimo stovyklose Dubysos slėnyje ir Monciškių landšafto, terapijos ir rekreacijos centre.
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Veiklos lankytojai aktyviai dalyvavo įvairiuose sportiniuose turnyruose tiek Centre, tiek
kituose miestuose. Centro komanda sėkmingai pasirodė Kauno miesto neįgaliųjų sporto varžybose,
Respublikiniame biliardo čempionate A. Ogoniausko atminimo taurei laimėti, Respublikos
šaudymo iš pneumatinių ginklų (šautuvo ir pistoleto) čempionate, Šiaulių neįgaliųjų sporto šventėje,
VII-iose Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynėse. Iš varžybų neįgalieji beveik visuomet grįždavo su
apdovanojimais.
Skatinant neįgaliuosius sveikai gyventi ir rūpintis savimi bei savo sveikata, buvo
organizuojamos paskaitos, pokalbiai, diskusijos. Lankytojai aktyviai dalyvavo informacinėje
paskaitoje „Mokykimės taisyklingai kvėpuoti“, Raseinių TAU (Trečiojo amžiaus universitetas)
paskaitoje „Priešvėžinė mityba“.
Sveikatingumo veikloje 2014 metais aktyviai dalyvavo 48 neįgalieji. Ši veikla didžiajai daliai
lankytojų padėjo palaikyti gerą sveikatos būklę, sustiprėti po įvairių susirgimų bei traumų, įgyti
žinių apie sveikatos stiprinimo priemones.
4. Socialinės globa
Centras socialinės globos paslaugas vienu metu gali teikti 16 asmenų. Asmenys gali naudotis
dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugomis. Šių paslaugų teikimui 2014 metais buvo
gautos licencijos.
Per ataskaitinį laikotarpį trumpalaikės socialinės globos paslaugomis pasinaudojo 30 asmenų.
Besinaudojančių dienos socialinės globos paslaugomis nebuvo. Didžioji dauguma socialinės globos
paslaugų gavėjų sudarė asmenys su sunkia negalia. Tokių buvo – 28. Be sunkios negalios buvo 2
gyventojai.

Su sunkia
negalia

28; 93%

2; 7%
Be sunkios
negalios

1 pav. Paslaugos gavėjų pasiskirstymas pagal negalią.

Asmenys su sunkia negalia už socialinės globos paslaugas mokėjo pagal Socialinės globos
paslaugų teikimo ir lėšų kompensavimo sutartis. Šiems asmenims mokėjimo dydis neviršijo 80
proc. asmens gaunamų pajamų. Likusi socialinės globos paslaugų kainos dalis buvo apmokama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams
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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.
Socialinės globos paslaugas gavo 24 moterys ir 6 vyrai. Gyventojams įrengti jaukūs dviviečiai
kambariai, kuriuose yra patogios funkcinės lovos, spintelės su staliukais, rūbų spintos. Prie
kambarių įrengti neįgaliesiems pritaikyti higienos kambariai. Gyvenamajame korpuse taip pat
įrengta erdvi vonia su keltuvu.
Centre gyventojai gauna visą reikalingą specialistų priežiūrą bei pagalbą, dalyvauja
užimtumo, sveikatinimo bei kultūrinėje veikloje. Laisvalaikiu gyventojai gali žiūrėti televizorių,
skaityti knygas, spaudą, užsiimti kita mėgstama veikla.
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. Esant rimtesniems
sveikatos sutrikimams buvo kviečiama greitoji medicinos pagalba.
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.
Stipresnės sveikatos gyventojai dalyvavo Centro organizuotose kultūriniuose renginiuose. Gražiai
buvo paminėtos kalendorinės šventės: Šv. Velykos, Motinos, Šeimos diena. Prieš Šv. Kalėdas
gyventojai buvo pakviesti į adventinė popietę, kurios metu koncertavo Šiluvos vidurinės mokyklos
vaikų choras „Šiloja“. Globotiniams buvo surengtos jaukios Kūčių ir Naujųjų metų vakarienės.
Gražia tradicija tapo gyventojų gimtadienių paminėjimai.
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos užtikrina savimi negalinčių pasirūpinti asmenų
saugumą ir orią senatvę, o šių asmenų artimiesiems sudaroma galimybė pailsėti, skirti laiko sau,
integruotis į darbo rinką.
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
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www.raseiniai.lt,

www.manoraseiniai.lt,

www.raseiniskis.lt. Tai skelbimai apie renginius, informaciniai straipsniai apie Centre teikiamas
paslaugas bei organizuojamas veiklas.
2014 metais pradėjo veikti įstaigos internetinė svetainė www.rnduc.lt, kurioje galima rasti
visą informaciją apie įstaigos teikiamas paslaugas, darbuotojus ir jų kontaktus, paskaityti naujienas,
susipažinti su mėnesiniais veiklos planais. Tikėtina, kad patraukli internetinė svetainė padės
pritraukti naujus lankytojus, prisidės prie efektyvaus Centro veiklos viešinimo..

V. CENTRO DARBUOTOJAI

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pareigybės pavadinimas

Etatų
Finansavimo šaltinis
skaičius
Pagal neterminuotas darbo sutartis dirbantys darbuotojai
Direktorius
1
SB
Direktoriaus pavaduotojas
1
SB
Iki 2014 m. rugsėjo 3 d.
Buhalteris
1
SB
Raštvedys
0,5
SB
Socialinis darbuotojas
1
SB
Sveikatingumo organizatorius
0,5
SB
Valytojas – kiemsargis
1
SB
Pagal terminuotas darbo sutartis 2014 m. dirbę darbuotojai
(vykdant socialinės reabilitacijos bendruomenėse projektą)
Darbinio užimtumo organizatorius
0,625
NRD
Kultūros darbuotojas
0,625
NRD
Administratorė projekto vykdytoja
0,5
NRD
Ariogaloje
Skalbėjas
0,5
NRD
Kineziterapeutas
0,875
NRD
Socialinės globos darbuotojai
Slaugytojas
0,5
Socialinės globos lėšos
Socialinis darbuotojas
1
SB
Slaugytojų padėjėjai
5
Socialinės globos lėšos
Pastatų ir įrenginių priežiūros
0,5
Socialinės globos lėšos
darbininkas
VI. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Dėl nepakankamo finansavimo 2014 metais lėšų kvalifikacijos kėlimui nebuvo numatyta,

todėl darbuotojai tobulinosi tik nemokamuose seminaruose:
- Centro buhalterė dalyvavo mokymuose, skirtuose perėjimui prie kitos valiutos Euro;
- socialinis darbuotojas dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose mokymuose pagal projektą „Socialinių paslaugų
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įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ ir išklausė 16 ak. val. kursą tema “Socialinio darbo su
klientu įgūdžių tobulinimas (kliento įgalinimas)”.

VII. VEIKLOS POKYČIAI
Įgyvendinus projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Raseinių
rajono savivaldybėje (VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro modernizavimas) ir pradėjus
teikti socialinės globos paslaugas ženkliai išsiplėtė centro teikiamų paslaugų asortimentas, padidėjo
darbuotojų skaičius. 2014 metais siekiant teikti kokybiškas ir teisės aktų reikalavimus atitinkančias
socialinės globos paslaugas buvo gautas higienos pasas ir licencijos socialinei globai.
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, rajono savivaldybe, kaimo bendruomenėmis,
seniūnijomis. Įstaigai pradėjus teikti socialinės globos paslaugas, iškilo poreikis užmegzti
bendradarbiavimo ryšius su Raseinių rajono ir kitų rajonų panašaus pobūdžio įstaigomis. Nuolat
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.
Vyko asmeninės konsultacijos ateinantiems lankytojams, jų šeimos nariams apie įstaigos
naujoves. 2014 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Všį Raseinių socialinių paslaugų
centru dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo socialinės globos skyriaus gyventojams. Taip pat
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su kirpėja, dirbančia pagal individualios veiklos pažymą.
Kirpėjai suteiktos patalpos Centre. Pagal sutartį kirpėja yra įsipareigojusi neįgaliesiems taikyti
Centro dalininkų patvirtintus kirpimo paslaugų įkainius, o Globos skyriaus gyventojus kirpti
nemokamai.
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:
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Stiprybės
Silpnybės
 Gausus paslaugų ir veiklos asortimentas.
 Lankytojų aktyvumo stoka.
 Pakankamas kvalifikuotų darbuotojų
 Kompiuterinės įrangos stygius.
skaičius.
 Gyventojų skaičiaus mažėjimas rajone.
 Įstaigos patirtis teikiant paslaugas
 Mažos darbuotojų kvalifikacijos
neįgaliesiems.
tobulinimo galimybės.
 Licencijos socialinės globos paslaugoms.
 Įstaiga neturi transporto.
 Įstaigos veiklos viešinimas spaudoje,
interneto svetainėje.
 Patogi įstaigos buveinės vieta.
Galimybės
Grėsmės
 Paslaugų plėtra seniūnijose.
 Finansinių išteklių stoka.
 Lankytojų atsivežimas į Centrą.
 Neįgaliųjų skaičiaus mažėjimas.
 Nuolatinis bendradarbiavimas ir
 Pakankamai maži darbuotojų
partnerystė su panašaus pobūdžio įstaigomis.
atlyginimai.
 Nauji projektai.
 Konkurencingų įstaigų atsiradimas.
 Aukštas jaunų asmenų emigracijos lygis
didinantis paslaugų poreikį senyvo amžiaus
asmenims ir neįgaliesiems.
 Socialinio darbo organizavimas,
pasitelkiant savanorius, socialinio darbo
praktikantus.

IX. VEIKLOS KRYPTYS 2015 M.


Nuolatinis paslaugų kokybės užtikrinimas ir veiklos efektyvumo skatinimas.



Nuolatinis Centro internetinės svetainės atnaujinimas ir palaikymas.



Nuolatinis Centro veiklos viešinimas įvairiose informacijos priemonėse.



Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.



Aktyvus bendradarbiavimas su neįgaliųjų organizacijomis, seniūnijomis bei kitomis rajono

ir šalies socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis.


Lankytojų duomenų bazės kaupimas.



Naujų projektų ir finansavimo šaltinių paieška.



Centro logotipo sukūrimas.

_____________________

GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER 2014 FINASINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ
PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS
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RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

- 222600 Lt

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas -181300 Lt
darbo užmokestis
- 138238 Lt
socialinio draudimo įmokos - 43062 Lt

Komunalinės paslaugos

- 41300 Lt

šildymas
- 22312 Lt
elektros energija
- 14929 Lt
vandentiekis ir kanalizacija 4059 Lt

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

- 64600 Lt

Darbo užmokestis projekto vykdytojams

- 46400 Lt

darbinio užimtumo organizatorė 0,625 etato
- 8313 Lt
kineziterapeutė 0,625 etato
- 8932 Lt
kultūros darbuotoja 0,625 etato
- 8017 Lt
skalbėja 0,875 etato
- 10841 Lt
administratorė-projekto vykdytoja (Ariogaloje) 0,5 e. - 7302 Lt
Asmeninis sporto organizatorės asistentas 0,25 e.
- 2995 Lt

Socialinio draudimo įmokos
Prekės
kanceliarinės prekės
darbo priemonės

Ryšių paslaugos
KAUNO TERITORINĖ DARBO BIRŽA

- 14400 Lt
- 1831 Lt
- 800 Lt
- 1031 Lt

- 1969 Lt
- 2657 Lt

Išm.už įd.subsidijuojant pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkui 2014 01 01–2014 07 31
PROJEKTAS „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
Finansavimo šaltiniai:
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIAI FONDAI
– 22897 Lt
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA – 4041 Lt
Statybos darbų techninė priežiūra
– 8750 Lt
Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos – 8000 Lt
Statybos darbai
– 10188 Lt
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS – 12881 Lt
Skalbimo paslauga
- 5021 Lt
Lyginimo paslauga
- 384 Lt
Dušo paslauga
- 1029 Lt
Kineziterapijos paslauga
- 4504 Lt
Kopijavimo paslauga
4 Lt
Už termomasažinę lovą ir fotelį - 230 Lt
Patalpų nuomos paslauga
- 1709Lt
GAUTŲ LĖŠŲ UŽ PASLAUGAS PANAUDOJIMAS – 12881 Lt
Komunalinių atliekų tvarkymas
- 788 Lt
Informacija internetinėje svetainėje ir kataloge - 951 Lt
Lifto techninė priežiūra
- 968 Lt
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Skalbimo ir valymo priemonės
Mažavertis inventorius
Kanceliarinės prekės
Patalpų remontas
Kompiuterių ir skalbimo mašinų remontas
Kasos aparato aptarnavimas
Ryšių paslaugos
Kilimėlių nuoma

-

547 Lt
1946 Lt
889 Lt
5035 Lt
411 Lt
242 Lt
181 Lt
923 Lt

TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA
Finansavimo šaltiniai:
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS - 2124 Lt
VALSTYBĖS BIUDŽETAS
- 53340 Lt
ASMENS LĖŠOS
- 124614 Lt
180078 Lt
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas - 117927 Lt
Maitinimo išlaidos
- 32527 Lt
Medikamentai ir sauskelnės
- 14530 Lt
Transporto išlaidos
357 Lt
Kitos prekės
- 3278 Lt
168619 Lt
GAUTA PARAMA – 1074 Lt
2 % GPM – piniginės lėšos
PAGAL PANAUDOS SUTARTIS NAUDOJAMAS TURTAS - 8322 Lt
LIETUVOS ŽMONIŲ SU SU NEGALIA APLINKOS PRITAIKYMO ASOCIACIJA
Skalbimo mašina AEG LAV 76810 - 1 vnt 2100 Lt
Skalbimo mašina AEG LAV 54610 - 1 vnt 1936 Lt
Masažo stalas regul. aukščiu elektrin.- 1 vnt 3867 Lt
Masažo kėdutė regul. krūtinės aukš. - 1 vnt 419 Lt

_________________________________________
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