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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 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).2016 metais įstaigoje įvyko
vienas visuotinis Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro dalininkų susirinkimas.
Darbuotojai: darbuotojų – 19; etatų – 24; laisvų etatų – 7,625. Darbuotojų kvalifikacija
atitinka pareigybės reikalavimams.
Darbuotojų kaita: priimti – 2, atleisti – 3.
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.
Sveikatingumo veikla (vykdytoja Irena Perminienė).
Organizuotos mankštos, relaksaciniai užsiėmimai, individualūs pokalbiai ir diskusijos
sveikatingumo klausimais, mokymai aktyviai naudoti kompensacinę techniką, mankšta baseine,
užsiėmimai netradicinėje aplinkoje: Respublikinė sveikatingumo stovykla prie Dubysos
irMonciškėse; pažintinė išvyka į gamtą „Atgimkime kartu su gamta“;sveikatingumo diena stovykla
„Gamtos vaikai“ kaimo turizmo sodyboje.
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Rezultato įvertinimas.
Veikla skatino neįgaliuosius tapti kuo savarankiškesniais, mažiau priklausomais nuo artimųjų.
Siekiant palaikyti ir ugdyti kasdienės veiklos įgūdžius vyko praktiniai ir teoriniai namų ruošos
mokymai, supratimo apie higienos reikalavimus formavimas, sveikos gyvensenos skatinimas,
mokymasis naudotis kompensacinės technikos priemonėmis.
Bendravimo užsiėmimų, pokalbių apie negalios keliamas problemas metu buvo sprendžiamos
psichologinės, emocinės problemos, dalinamasi patirtimi bei patarimais, kaip lengviau įveikti
negalios sukeltus nepatogumus.
Veikla buvo vykdoma 5 kartus per savaitę po 5 valandas. Dienos užimtumo veiklą organizavo
du darbuotojai, veikloje dalyvavo 53 asmenys, iš jų 2 neįgalūs vaikai ir 51 suaugusysis 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“,
vykdytoja Danguolė Jocienė).
Dailės darbų užsiėmimai (origami, sagių iš organzos gaminimas; mezgimas virbalais;

stiklainių dekoravimas linu; veltinio darbai, dekupažas, siuvimas, atvirukų, gėlių iš foamirano,
paveikslų ant lininio tinklo, vilnos, džiovintų augalų paveikslų gaminimas, nėrimas vašeliu,
šventinių dekoracijų, dovanėlių gamyba ir kita;
Parodos: Vasario 16-osios, Motinos dienos, didžiųjų metų švenčių progomis; Kalėdinė mugė
Raseinių kultūros centre, mugė neįgaliųjų dienai paminėti Kauno sporto halėje, šventės „Tau,
Vilniau“ neįgaliųjų darbų mugė Katedros aikštėje Vilniuje ir kt.;
-

edukaciniai užsiėmimai už Centro ribų:

tarptautinis kojinių mezgimo čempionatas Radviliškyje;edukacinės išvykos į Birštoną, Zyplių ir
Gelgaudiškio dvarus, Sudargo piliakalnių kompleksą; pažintinę-edukacinė kelionė į Stakliškes,
Užutrakį ir Vievį; susitikimas su Dakaro ralio dalyviais Sauliumi Jurgelėnu ir Vaidotu Žala bei jų
komanda;
1.

- konkursai: kalėdinio atviruko konkursas, kurį organizavo Lietuvos specialiosios kūrybos
draugija „Guboja“.
- kita veikla: kepurėlių Raseinių bažnyčios sumos mišių procesijos dalyviams mezgimas (19
kepuraičių, kurias mezgė 5 neįgalios moterys ir 2 savanorės); trispalvių kepurėlių Dakaro ralio
dalyviams ir fanams mezgimas (per 50 kepurėlių, kurias mezgė 6 mezgėjos); išvažiuojamieji
užsiėmimai kaimų bendruomenėse.
Rezultato įvertinimas.
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Užimtumo amatais veikla buvo paremta darbo terapijos metodais, kartu buvo lavinamos
neįgaliųjų emocinė, pažintinė, socialinė, fizinė, jutiminė funkcijos. Neįgalieji buvo skatinami
užsiimti prasminga veikla pagal savo gebėjimus ir pomėgius. Užimtumo specialistai veiklą
organizavo taip, kad ji ne tik teiktų malonumą, bet ir didintų asmens fizinį ir socialinį
funkcionalumą.
Lankytojai aktyviai įsitraukė į veiklas dėl jų įvairovės ir nesunkiai pasiekiamo rezultato bei
galimybės dirbinius eksponuoti, džiaugiasi galimybe bendrauti ir bendradarbiauti, plėsti akiratį,
palaikyti turimus ir ugdyti naujus darbinius ir meninius įgūdžius.
Užimtumo amatais buvo vykdoma 5 kartus per savaitę po 6 val. per dieną Raseinių neįgaliųjų
dienos užimtumo centre ir 5 kartus per savaitę po 4 val. Ariogaloje.
2016 m. užimtumo amatais veikloje dalyvavo 99 asmenys, iš jų 3 neįgalūs vaikai ir 96
suaugusieji su negalia.
* Uždavinys įgyvendintas iš dalies – būtina ieškoti naujų užimtumo formų bei siekti didesnio
lankytojų pritraukimo į veiklas.
1.3.Uždavinys. Įtraukti neįgaliuosius į kultūrinę veiklą, skatinant lavinti kūrybines, menines
ir intelektines galias.
Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose (vykdytoja Vika
Masalskienė).
* Literatų klubas:
- susitikimai su rajono literatais ir dalyvavimas kūrybos ir dailyraščio konkursuose, šventėse,
Lietuvos rašytojų eilių skaitymai, skaitytos literatūros ar savos kūrybos aptarimai prie arbatos
puodelio ir kt.
* Smalsuolių klubas: „Kas? Kur? Kada?“:
- tradiciniai renginiai (Sausio 13-oji, Užgavėnės, Vasario 16 – oji, Kovo 11 – oji, Atvelykis,
Motinos diena, Šeimos diena, Joninės, Žolinės, Kalėdinė sveikatingumo šventė ir kt.),
- virtualios kelionės po Lietuvą ir kitas pasaulio šalis, filmųperžiūros ir aptarimai;
- smagurių rytmečiai;
- stalo žaidimai, kryžiažodžių sprendimams.
* Būrelis „Kultūra tai – mes“ :
- susitikimai su įdomiais žmonėmis;
- paskaitos, „proto mankštos“, popietės, fotografijų parodos;
- edukacinės išvykos į Raseinių krašto istorijos muziejų, Kauno botanikos sodą, Birštoną,
Naisius, Kaune ir Vilniuje vykusius Tarptautinei neįgalių žmonių dienai skirtus renginius;
- įvairios medžiagos rinkimas, pasiruošimas veikloms, individualūs pokalbiai ir užsiėmimai
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su lankytojais.
Rezultato įvertinimas.
Vykdant meninių gebėjimų lavinimo veiklą daug dėmesio buvo skiriama neįgaliųjų socialinės
integracijos proceso plėtotei per meną ir kultūrą. 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 Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre vyko 5 kartus per savaitę po 6 val.,
Ariogaloje 5 kartus per savaitę po 2 val., joje dalyvavo179 asmenys, iš jų 174 suaugusieji neįgalieji
ir 5 neįgalūs vaikai.
* Uždavinys įgyvendintas iš dalies. Sunkumai:
- nors užsiėmimai gana populiarūs, senyvas lankytojų amžius bei negalia riboja jų
dalyvavimo veiklose galimybes;
- sunku pasikviesti specialistus į renginius, kadangi negalime skirti lėšų jų kelionės išlaidoms
ir honorarui;
- nenoriai su Centro darbuotojais bendradarbiauja neįgaliųjų organizacijų vadovai.
Būtina ieškoti naujų, lankytojams patrauklių veiklos formų bei atnaujinti Centro materialinę
bazę, įsigyjant muzikinį centrą, kompaktinių plokštelių ir kito mažaverčio inventoriaus, padėsiančio
gerinti užsiėmimų kokybę.
Iš viso projekto veiklose dalyvavo 253 asmenys, iš jų 248 suaugusieji neįgalieji ir 5 neįgalūs
vaikai. Projekte dirbo 6 darbuotojai, iš jų 2 neįgalieji.
2.1.2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas:
2.Tikslas. Skatinti neįgaliųjų fizinį aktyvumą ir sportą, įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės
integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektą.
2.1.Uždavinys. Organizuoti neįgaliųjų sportinę veiklą, taikant fizinės reabilitacijos priemones
ir ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
Veikla (vykdytojas Edmundas Viršilas).
Įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektą 9 mėnesius
(kovo 1 d. – lapkričio 30 d.) buvo vykdomos nuolatinio pobūdžio veiklos. Jų metu 4 kartus per
savaitę po 2 val. vykofizinio pasirengimo treniruotės (mankšta baseine, treniruotės sporto salėje), 3
kartus per savaitę po 3 val. – atskirų sporto šakų (stalo teniso, biliardo, bočios, smiginio) technikos
mokymas(is).
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Rezultato įvertinimas.
Sporto projekto vykdymo metu buvo bendradarbiaujama su Raseinių rajone veikiančiomis
neįgaliųjų organizacijomis: Raseinių rajono žmonių su negalia sąjunga, Raseinių rajono neįgaliųjų
draugija,Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Raseinių rajono skyriumi bei rajono pirmine
kurčiųjų organizacija. Jų nariai dalyvavo įvairiose sporto veiklose.
Projekto vykdymo metu buvo bendradarbiaujama su kaimo turizmo sodyba „Karpynė“, poilsio
ir pramogų užeiga „Vėjukai“, Raseinių kūno kultūros ir sporto centru.
*Uždavinys įgyvendintas.
2.2. Uždavinys. Padėti rajono neįgaliesiems pasiruošti varžyboms.
Veikla. Nenuolatinio pobūdžio projekto veiklos buvo vykdomos 7 mėnesius (kovo 1 d. –
rugsėjo 31 d.). 2 kartus per savaitę po 2 val. vyko pasirengimas dalyvavimui Lietuvos neįgaliųjų
sporto federacijos ir sporto klubų organizuojamose žaidynėse.
2016 m. projekto veiklas lankantys neįgalieji dalyvavo šiose varžybose:
šaudymo iš pneumatinio ginklo čempionate;Lietuvos biliardo čempionate; Olimpinėje
dienoje;Šiaulių regiono sporto šventėje;Kauno regiono kurčiųjų sporto žaidynėse;Lietuvos žmonių
su negalia sporto šventėje; Raseinių krašto neįgaliųjų atvirosiose sporto žaidynėse;IX-osiose
Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynėse;Bočios žaidimo turnyre „Santakos“ taurei laimėti;šaudymo
varžybose KKISK „Santaka“ taurei laimėti.
Rezultato įvertinimas.
Nenuolatinio pobūdžio sportinė veikla padėjo tenkinti neįgaliųjų bendravimo, saviraiškos
poreikį, plėsti neįgaliųjų integracijos galimybes. Dalyvavimas sporto šventėse, žaidynėse
neįgaliesiems suteikė galimybę pasitikrinti įgytus įgūdžius, skatino siekti

geresnių rezultatų,

suteikė pasitikėjimo savo jėgomis, gerėjo neįgaliųjų fizinė bei psichologinė būsena.
*Uždavinys įgyvendintas.
Iš viso projekto veiklose dalyvavo 37 neįgalieji. Veiklą vykdė 1 specialistas. Projekto tikslai
pasiekti.
2.1.3. Socialinės paslaugos:
3.Tikslas. Užtikrinti bendrųjų socialinių paslaugų bei trumpalaikės socialinės globos
paslaugų kokybę ir prieinamumą, siekiant neįgaliųjų ir jų šeimos narių socialinės gerovės.
3.1. Uždavinys. Organizuoti 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 bei
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dušo paslaugomis.Du kartus per savaitę asmens higienos ir priežiūros paslaugos buvo
organizuojamos ir Ariogalos seniūnijos gyventojams.
* Masažo paslaugos.
Sunkias ligų pasekmes stengėmės sumažinti masažu, pasyvia ir aktyvia kineziterapija, taip
pat informacija apie ligų profilaktiką, stiprinome savipagalbos įgūdžius,

reguliariai vedėme

individualius pokalbius bei teikėme tikslinę informaciją. Kineziterapijos paslaugomis naudojosi
neįgalūs Centro lankytojai bei jų šeimos nariai, taip pat Globos skyriaus gyventojai ir rajono
gyventojai, neturintys negalios.
*Kitos paslaugos.
Parengta dokumentacija higienos pasui ir sveikatos priežiūros paslaugų licencijai gauti, gautas
higienos pasas ir socialinės globos paslaugų licencija. Nuolat kaupti, apdoroti ir sisteminti 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.
Lankytojams buvo teikiama informacija, konsultacijos bei pagalba sprendžiant įvairias
socialines problemas, tvarkant dokumentus, naudojantis elektroninėmis priemonėmis.
Rezultato įvertinimas.2016 m. asmens higienos ir priežiūros paslaugomis pasinaudojo 87
asmenys.
Per metus masažo paslauga pasinaudojo 68 lankytojai, iš jų - 49 turintys negalią, 9 šeimos
nariai, 10 neturinčių negalios.Masažo foteliu pasinaudojo 2 lankytojai, elektroniniu pėdų
masažuokliu -7, viso – 9 asmenys.
Suteikta 330 masažo, pasyvios ir aktyvios mankštos paslaugų 21 Globos skyriaus gyventojui.
*Uždavinys įgyvendintas iš dalies: būtina tobulinti Centro teikiamų bendrųjų socialinių
paslaugų sistemą ir jų apskaitą bei dokumentavimą, plėsti paslaugų asortimentą, tuo pritraukiant
didesnį paslaugų gavėjų skaičių.
Bendrosiomis socialinėmis paslaugomis (skalbimas, dušas, masažas) pasinaudojo 155
asmenys iš jų 136 neįgalieji.
3. 2. Uždavinys. Organizuoti socialinės globos paslaugų teikimo procesą.
2016 m. eigoje rajono gyventojai pagal poreikį buvo informuojami apie galimybę gauti
socialinės globos paslaugas, atitinkančias jų poreikius ir savarankiškumo lygį. Naujai atvykę
gyventojai ir/ar jų artimieji supažindinti su Globos skyriaus vidaus tvarkos taisyklėmis.
Buvo atliekami asmens socialinių paslaugų ir socialinės globos poreikio vertinimai, visiems
paslaugų gavėjams sudaryti individualūs socialinės globos planai.Teiktos individualios
konsultacijos gyventojams ir jų artimiesiems aktualiais socialinės globos klausimais.
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Gyventojai buvo nuolat aprūpinami slaugos priemonėmis, medikamentais, maisto
produktais, pagal poreikį - techninės pagalbos priemonėmis.
Pagal poreikį organizuotos sveikatos priežiūros paslaugos, vyko traumatologo, chirurgo,
urologo, okulisto, stomatologo bei loristo konsultacijos, pasirūpinta atlikti plaučių rengenogramas,
echoskopijos, gastrofibroskopijos ir kitus būtinus tyrimus.Socialinės globos skyriaus gyventojai
gydyti VšĮ Raseinių ligoninėje bei Kauno universiteto medicinos klinikose.
Rezultato įvertinimas.
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos populiarios, vertinamos palankiai, jomis domimasi,
tačiau Centre nuolat buvo laisvų vietų.
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 paslaugas.
Socialinės globos paslaugomis su daline kompensacija gali naudotis tik sunkią negalią turintys
asmenys. Asmenys, neturintys sunkios negalios, už trumpalaikės socialinės globos paslaugas
privalo mokėti pilną kainą savo lėšomis.
Siekiamybė - ilgalaikės socialinės globos paslaugos, kurios užtikrintų profesionalų sunkią
negalią turinčių asmenų priežiūros tęstinumą nekeičiant jų buvimo vietos.
*Uždavinys įgyvendintas iš dalies. Būtina užpildyti visas Globos skyriaus vietas, siekiant
efektyvaus ir finansiškai palankaus įstaigos funkcionavimo. Privalu ieškoti galimybių, kaip
trumpalaikės socialinės globos paslaugomis su daline mokesčio už jas kompensacija galėtų
pasinaudoti asmenys neturintys sunkios negalios.
3.3.Uždavinys. Organizuoti globos paslaugų gavėjų užimtumą.
Dalyvauta Užgavėnių, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo šventėse. Organizuotas
Šv. Velykų rytmetis, pagal galimybes gyventojai dalyvavo Motinos dienai skirtoje šventėje.
Šeimos dienai paminėti buvo organizuojamas koncertas „Šeima – gyvybės lopšys“.
Susirinkusiems dainavo ir šoko Šiluvos gimnazijos 5 klasės mokiniai. Tėvo dienos proga
pasveikinti Globos skyriuje gyvenantys tėčiai.
Kūčių vakarienei ir Naujųjų metų vakarui buvo užsakyti šventiniai maisto patiekalai.
Metų eigoje, pagal namiškių ir pačių gyventojų pageidavimą organizuotos gimtadienių bei
vardadienių šventės.
2016 m. Globos skyriuje pradėjo lankytis savanorė, kuri seneliams skaitė spaudą.
Organizuota gerumo akcija, kurios metu Šiluvos gimnazijos mokiniai prieš Šv. Kalėdas
papuošė globos skyriaus gyventojų kambarius ir įteikė jiems po mažą dovanėlę, o Raseinių
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viešosios bibliotekos darbuotojos padovanojo keletą knygų. Prieš didžiąsias metų šventes taip pat
buvo atvykę Žaiginio P. Šivickio mokyklos mokiniai su vienuole Regina Edita Teresiūte.
Mokiniai su vienuole giedojo adventines giesmes ir Šv. Kūčių vakarienei seneliams padovanojo
po kalėdaitį.
Rezultato įvertinimas.
Veikla organizuota tinkamai, įvertinant individualią gyventojo sveikatos būklę ir
atsižvelgiant į jo galimybes bei norius. Stengtasi užtikrinti pilnavertį gyventojų laisvalaikį, jų
poreikių tenkinimą. Sudarytos sąlygos klausytis radijo ir žiūrėti televizijos laidas.
*Uždavinys įgyvendintas iš dalies: būtina ieškoti naujų, patrauklių ir įgyvendinamų
gyventojų užimtumo galimybių.
1 lentelė
Centro globos skyriaus gyventojai 2014-2016 m.

Metai

Gyventojų
skaičius

2014

30

Gyventojai
su sunkia
negalia
28

2015

36

33

2016

33

30

Vyrai

Moterys

6

24

Gyventojų
amžiaus
vidurkis
81,5 m.

3

10

26

83 m.

3

8

25

81,4 m.

Gyventojai
be sunkios
negalios
2

2 lentelė
Centro lankytojai ir paslaugos2014-2016 m.

Metai
Lankytojų skaičius
Paslaugų, užsiėmimų skaičius

2014 m.
526,
(45 šeimos nariai)
3298

2015 m.
354,
(15 šeimos narių)
2804

2016 m.
359,
( 19 šeimos narių)
2872

2.1.4. Veiklos kokybės užtikrinimas:
4. Tikslas. Siekti Centro veiklos kokybės.
4.1. Uždavinys. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją.
Seminarai:dalyvauta dvejuose socialinių darbuotojų mokymuose ir supervizijoje, taip pat
socialinio darbuotojo padėjėjo kursuose,

Globos skyriaus darbuotojai išklausė privalomojo

higienos įgūdžių mokymo programos kursą, direktorė dalyvavo patirties sklaidos seminare
Vengrijoje.
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Savišvieta:darbuotojai savarankiškai tobulino savo kvalifikaciją, skaitydamiprofesinę
literatūrą, dalindamiesi mokymuose išgirsta informacijasu kolegomis, diskutuodami tarpusavyje
susirinkimų, vidinių įstaigos darbuotojų mokymų metu.
Rezultato įvertinimas.
Dalyvauta 5 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: 111 akademinių valandų (≈5,8 ak.v./1
darb.)
Neįgyvendinta darbuotojų vidinių mokymų ciklo „Organizacija ir aš“ idėja. Ją įgyvendinti
numatoma 2017 m.
*Uždavinys įgyvendintas iš dalies: dėl nepakankamo finansavimo įstaiga negali skirti lėšų
darbuotojų

kvalifikacijos

kėlimo

mokymams.

Dėl

šios

priežasties

nėra

pakankamai

įgyvendinamiSocialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos
kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo reikalavimai.
4.2.Uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę.
Plėtojamas bendradarbiavimas su rajono savivaldybės administracija, socialinių paslaugų
įstaigomis, rajono ir šalies neįgaliųjų organizacijomis, seniūnijomis ir kaimų bendruomenėmis,
švietimo įstaigomis, Trečiojo amžiaus universitetu, Rajono švietimo centru, Krašto istorijos
muziejumi, Raseinių M. Martinaičio viešąja biblioteka.Partneriams buvo teikiama informacija
apie centre teikimas paslaugas neįgaliesiems, vykdomos bendros veiklos.
Bendrauta ir bendradarbiauta su gydymo įstaigomis, Caritas, Raudonojo kryžiaus, vaistinių,
slaugos priemonių platinimo darbuotojais ir kitais paslaugų teikėjais.
Rezultato įvertinimas.
*Uždavinys įgyvendintas iš dalies. Būtina siekti glaudesnio bendravimo ir bendradarbiavimo
su Centre veikiančių neįgaliųjų organizacijų vadovais, siekiat įgyvendinti bendrus socialinio
darbo tikslus ir uždavinius.
4.3.Uždavinys. Organizuoti Centro veiklos ir lankytojų socialinių poreikių vertinimą.
Atliktas socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas.
Rezultato įvertinimas.
Neatlikta

apklausa

„Socialinės

reabilitacijos

paslaugų

neįgaliesiems

efektyvumo

vertinimas“.Apklausa busatlikta iki 2017 m. gegužės 1 d.
*Uždavinys įgyvendintas iš dalies. Būtina vykdyti periodinį paslaugų poreikio, pasiūlos ir
kokybės dermės vertinimą.
4.4. Uždavinys. Viešinti Centro veiklą.
Veiklos viešinimas – svarbi priemonė siekti veiklos tikslų įgyvendinimo. Informacinė
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medžiaga apie Centro veiklą nuolat 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 straipsnių apie įvairias Centro veiklas – 36; parengti 3 straipsniai spaudai apie Centro
teikiamas paslaugas; parengta informacinė skrajutė apie trumpalaikės globos paslaugas.
*Uždavinys įgyvendintas.
3. Viešieji pirkimai.
Centras, atlikdamas pirkimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir
VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorės 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-7(1.1)
patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. Visi 2016 metais atlikti pirkimai buvo
mažos vertės ir vykdomi apklausos būdu. Atlikti pirkimai ir jų vertės detalizuojamos 4.2. skyriuje
„Veiklos rezultatų ataskaita“. Už 2016 metus Viešųjų pirkimų tarnybai 2017-01-25 pateikta
ataskaita (forma At-6).
4. Finansinė veikla: balansas; veiklos rezultatų ataskaita (pridedama).
5. Veiklos kryptys 2017 m.:
- naujų užimtumo formų paieška, siekiant aktyvesnio lankytojų dalyvavimo veiklose;
- Centro veiklos viešinimas;
- darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas;
- bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtra;
- veiklos monitoringas paslaugų kokybei užtikrinti.

______________________________________

