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Vilnius
Viešoji įstaiga dienos centras “Mes esame” (toliau – Įstaiga) įsteigtas 1995 m. Vilniaus
miesto tarybos sprendimu, pradėjo savo veiklą nuo 1998 m. lapkričio mėn. Įregistruotas 1999-07-02,
kodas 293268560, buveinė: Pramonės g. 141, LT-11115 Vilnius.
Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo turintis
ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą, pavadinimą, savarankišką
balansą, sąskaitas bankuose. Įstaigos teisinė forma - viešoji įstaiga.
Įstaiga vykdydama veiklą vadovaujasi savo įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos
sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius),
Savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus (toliau – Socialinių paslaugų skyrius)
vedėjo įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Įstaiga yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus
reguliavimo sferoje esanti nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, kurioje vykdoma proto ir
kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų turinčių suaugusių asmenų dienos socialinė globa,
darbinių įgūdžių lavinimas bei užimtumas.
Įstaigos organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas; kolegialus valdymo organas – valdyba;
vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas (direktorius).

1) Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų
įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes
ateinantiems finansiniams metams.
Įstaigos vizija – pokyčiams atvira, draugiška, saugi, jauki dienos socialinės globos įstaiga,
puoselėjanti savo tradicijas ir kultūrą, kurianti ir teikianti efektyvią socialinę pagalbą paslaugų
gavėjams ir juos įgalinanti visaverčiam bendruomeniniam gyvenimui.
Įstaigos misija:
- teikti aukštos kokybės dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims,
turintiems proto ir kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų;
- lavinti paslaugų gavėjų socialinius ir darbinius gebėjimus bei įgūdžius;
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-

vykdyti

paslaugų

gavėjų

socialinę integraciją ir įgalinimo politiką, pagal galimybes

įtraukiant juos į sprendimų priėmimą, siekiant teigiamų pokyčių.
Įstaigos veiklos tikslai:
- teikti institucinę dienos socialinę globą suaugusiems asmenims, turintiems proto ir
kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų (toliau – paslaugų gavėjams), užtikrinančią Įstaigos
paslaugų gavėjų įvairiapusiškus poreikius ir jų geriausius interesus;
-

teikti

asmens

sveikatos

priežiūros

paslaugas

(bendrosios

praktikos

slaugytojo,

kineziterapijos);
- tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines Įstaigos paslaugų gavėjų reikmes,
jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę
palaikyti ryšius su visuomene, vykdyti šių asmenų socialinę integraciją;
- atsižvelgiant į Įstaigos paslaugų gavėjų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti
jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.
Įstaigos veiklos sritys:
- dienos socialinė globa institucijoje;
- bendroji asmens sveikatos priežiūra:
- bendrosios praktikos slauga;
- kineziterapija.
Įstaiga, siekdama įgyvendinti veiklos tikslus ir atsižvelgdama į nurodytas veiklos sritis vykdo
šias funkcijas:
- teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucinę dienos socialinę globą suaugusiems asmenims,
turintiems proto ir kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų;
- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
- pagal teisės aktų nustatytas normas suteikia patalpas Įstatuose numatytai veiklai, aprūpina
Įstaigos paslaugų gavėjus ir darbuotojus reikalingu inventoriumi ir darbo priemonėmis;
- pagal teisės aktų nustatytas normas organizuoja racionalią, specialią ir dietinę mitybą,
atsižvelgdami į Įstaigos paslaugų gavėjų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas,
organizuoja ir vykdo maitinimą;
- teikia Įstaigos paslaugų gavėjams transporto paslaugas;
- vykdo Įstaigos paslaugų gavėjų sveikatos pokyčių stebėseną ir su ja tiesiogiai susijusią
veiklą (būtinosios pagalbos teikimas, paslaugų gavėjų artimųjų ir globėjų (rūpintojų) informavimas
apie sveikatos būklės pokyčius, prireikus, hospitalizacijos organizavimas);
- analizuoja Įstaigos paslaugų gavėjų poreikius ir ieško galimybių juos patenkinti;
- kuria įgalinančią aplinką, ugdo ir lavina Įstaigos paslaugų gavėjų kasdienio gyvenimo
(socialinius) įgūdžius, organizuoja jų laisvalaikį, sociokultūrines paslaugas ir užimtumą taip, kad jie
būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;
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- ugdo ir lavina Įstaigos paslaugų gavėjų darbo įgūdžius, teikia darbo terapijos paslaugas;
- vykdo Įstaigos paslaugų gavėjų fizinį lavinimą, skatina jų fizinį aktyvumą ir dalyvavimą
sporto varžybose;
- teikia Įstaigos paslaugų gavėjams, jų artimiesiems ir globėjams (rūpintojams) psichologines
bei socialines konsultacijas, padeda spręsti psichologines, socialines problemas;
- organizuoja seminarus, mokymus, muges, parodas, konferencijas ir kitas kultūrines
paslaugas;
- rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų programas bei projektus, skirtus proto ir
kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų turintiems suaugusiems žmonėms;
- teisės aktų nustatyta tvarka vykdo paslaugų gavėjų apskaitą, tvarko jų asmens bylas ir kitą
dokumentaciją, kaupia duomenis.
Įstaigos teikiamos socialinės paslaugos - dienos socialinės globos paslaugos suaugusiems
asmenims su negalia (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas 414).

Paslaugų gavėjai.
Įstaigos paslaugų gavėjai yra suaugę (nuo 18 metų) asmenys, turintys proto ir kompleksinę
negalią bei psichikos sutrikimų. Įstaigoje jiems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, tame
tarpe meninio ugdymo, darbinių įgūdžių ir fizinio lavinimo paslaugos. 2021 m. Įstaigą lankė 63
paslaugų gavėjai. Jie priimami į Įstaigą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių
paslaugų skyriaus siuntimu.
63 proc. paslaugų gavėjų yra vyriškos lyties, 37 proc. – moteriškos lyties. Pagal amžiaus
grupes paslaugų gavėjai procentine išraiška yra taip pasiskirstę: 18-29 metų – 32 proc., 30-39 metų
– 37 proc., 40-49 metų – 25 proc., 50-59 metų – 6 proc., 60 metų ir vyresnių paslaugų gavėjų
neturime.
Pagal darbingumo lygį paslaugų gavėjai pasiskirstę taip: 5 proc. darbingumo lygio asmenų
nėra (0 proc.), 10 proc. darbingumo lygio – 1 asmuo (1,5 proc.), 15 proc. darbingumo lygio – 3
asmenys (5 proc.), 20 proc. darbingumo lygio – 20 asmenų (31,5 proc.), 25 proc. darbingumo lygio
– 7 asmenys (11 proc.), 30 proc. darbingumo lygio – 3 asmenys (5 proc.), 35 proc. darbingumo
lygio – 20 asmenys (31,5 proc.), 40 proc. darbingumo lygio – 5 asmenys (8 proc.), 45 proc.
darbingumo lygio – 3 asmenys (5 proc.), 50 proc. darbingumo lygio – 1 asmuo (1,5 proc.). Virš 50
proc. darbingumo lygio asmenų nėra (0 proc.).
49 proc. visų paslaugų gavėjų turi 5 - 25 proc. darbingumo lygį (sunki negalia), 44,5 proc.
paslaugų gavėjų turi 30 – 40 proc. darbingumo lygį (vidutinė negalia) ir 6,5 proc. paslaugų gavėjų
turi 45 – 50 proc. darbingumo lygį (lengva negalia).
54 paslaugų gavėjai (86 proc.) atvyksta į Įstaigą iš namų. 4 paslaugų gavėjai atvykdavo į
Įstaigą iš Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namų (A. Kojelavičiaus g.
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127, Vilnius), kur nuolat gyvena. 1 paslaugų gavėjas su pertraukomis gyveno trumpalaikės
socialinės globos centre, tuo pačiu adresu ir taip pat lankėsi Įstaigoje. 4 paslaugų gavėjai atvykdavo
iš Valakampių socialinių paslaugų namų (Rukeliškių g. 44, Vilnius).
Koronaviruso (COVID-19 ligos) pandemija ir paskelbtas karantinas turėjo didelės įtakos
Įstaigos veiklai ir 2021 metais. Dėl pandemijos ir paskelbto karantino sumažėjo Įstaigos
lankomumas. Tačiau 2021 m. Įstaigos lankomumas stabilizavosi po 2020 m. buvusio nuosmukio dėl
pandemijos ir paskelbto karantino. Įstaigos laikinai nelankantiems paslaugų gavėjams socialinės
paslaugos pagal galimybes buvo teikiamos tik nuotoliniu būdu. 2021 m. 25 paslaugų gavėjams
karantino metu pagal galimybes buvo teikiamos paslaugos nuotoliniu būdu. Nuo pavasario paslaugų
gavėjų lankomumas padidėjo. Antro karantino metu, kuris truko nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki
2021 m. liepos mėn., Įstaiga nestabdė savo veiklos ir tiesioginių paslaugų teikimo. Įstaigoje buvo
laikomasi griežtų sanitarinių ir socialinio saugumo reikalavimų, siekiant išvengti galimų
užsikrėtimų.
2021 m. Įstaigą lankantiems paslaugų gavėjams atnaujinti individualūs socialinės globos
planai. Šiuose planuose išskirtos paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės sritys, kurias reikia gerinti,
numatyti jų įgalinimo tikslai.
Dienos socialinės globos paslaugų 2021 m. rodikliai:

Eil.
nr.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

VšĮ dienos centro „Mes esame“ teikiamos socialinės paslaugos
Paslaugų pavadinimas
Paslaugų
gavėjų
skaičius
Informavimas
63
(informacijos apie socialinę pagalbą ir kitais klausimais
suteikimas)
Konsultavimas
63
(socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kai analizuojama
probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos
sprendimo būdų)
2.1. Individualus konsultavimas
63
2.2. Grupinis konsultavimas
57
Tarpininkavimas ir atstovavimas
7
(tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir įvairių institucijų,
specialistų, asmenų, sprendžiant įvairias problemas)
Maitinimo paslaugos
56
Transporto paslaugos
45
5.1. Periodinės transporto paslaugos
28
(judėjimo problemų, mažas pajamas turintiems asmenims)
5.2. Transporto paslaugos tenkinant sociokultūrinius
45
poreikius
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
57

Suteiktų
paslaugų
skaičius
6950

2050

685
1365
40

19113
7603
7146
457
6375
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Darbo terapijos ir užimtumo paslaugos
(siuvimas, mezgimas, audimas, pynimas, odos, medžio
dirbiniai, keramika)
8.
Fizinis lavinimas ir sportas
9.
Meninis lavinimas
10. Sociokultūrinės paslaugos
11. Psichologinė pagalba
12. Kineziterapija
13. Sveikatos priežiūros paslaugos
Iš viso:
7.

57

6250

46
26
57
54
28
57
63

4200
3432
1050
1017
712
4248
63040

Paslaugų gavėjų darbinių įgūdžių lavinimas ir užimtumas.
Įstaiga nuo savo veiklos pradžios sudarė sąlygas proto negalės žmonėms įgyti specialybę
pagal formaliojo profesinio mokymo programas. Įstaigoje paslaugų gavėjai galėjo mokytis 3
specialybių (dailiųjų odos dirbinių gamintojo, keramikos dirbinių gamintojo ir siuvėjo-operatoriaus).
Tačiau 2020 m. buvo paskutinieji metai, kai profesinis mokymas galėjo būti vykdomas pagal
Įstaigoje naudojamas patvirtintas mokymo programas. Nuo 2021 m. profesinis mokymas Lietuvoje
vykdomas tik pagal patvirtintas modulines mokymo programas. Šiuo metu nėra modulinių mokymo
programų, kurios atitiktų Įstaigos tikslinės grupės (paslaugų gavėjų) gebėjimus įsisavinti programą.
Patvirtintos modulinės mokymo programos yra II kvalifikacinio lygio ir skirtos asmenims, kurie jas
įsisavinę galėtų įsidarbinti darbo rinkoje pagal įgytą specialybę. Naujai atvykstantys į mūsų Įstaigą
paslaugų gavėjai turi sunkią negalią ir nėra pajėgūs įsisavinti modulinės mokymo programos.
Absoliuti dauguma Įstaigą lankančių paslaugų gavėjų taip pat yra nepajėgūs įsisavinti II
kvalifikacinio lygio modulines mokymo programas, kurios skirtos mokiniams, kurie paskui galėtų
savarankiškai įsidarbinti darbo rinkoje pagal įgytą specialybę. Todėl nuo 2019/2020 m. m. Įstaigoje
nebevykdoma profesinio mokymo veikla, o buvę mokytojai pervesti į užimtumo specialistų
pareigybes. Dėl pandemijos ir paskelbto karantino paskutiniai 4 Įstaigos profesinio mokymo
mokiniai ir paslaugų gavėjai 2020 m. negalėjo dalyvauti įgytų kompetencijų pagal pasirinktas
specialybes vertinime kontaktiniu būdu, t. y. laikyti egzamino. Tačiau 2021 m. spalio 26 d. Įstaigoje
buvo surengti kontaktiniu būdu paskutiniai specialybės egzaminai 4 mokiniams, kuriuos jie
sėkmingai išlaikė. Dar 2 mokiniai išklausė pasirinktos specialybės mokymų programą, bet nelaikė
egzaminų. Jie gavo profesinio mokymosi pasiekimų pažymas.
Įstaigoje paslaugų gavėjai gali lankyti 10 užimtumo grupių pagal anksčiau įgytas profesines
specialybes ir pasirinktą mėgstamą veiklą, taip pat ilsėtis poilsio kambaryje, kur įrengta vaizdo ir
garso aparatūra. Įstaigoje yra personalo kambarys, sporto salė, bendrosios praktikos slaugytojos
kabinetas, gerai įrengtas kineziterapijos kabinetas, ūkio dalies, administracijos patalpos, paslaugų
gavėjų užimtumo patalpos.
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Norimą veiklą paslaugų gavėjai pasirenka pagal savo pageidavimus, taip pat atsižvelgiama į
jų gabumus. Įstaigoje yra sporto salė, kur paslaugų gavėjams nuolat vyksta fizinio lavinimo ir
sporto studijos užsiėmimai, organizuojamos sporto varžybos (tinklinio, estafečių, bočios, smiginio).
Už šią veiklos sritį atsakingas Įstaigoje dirbantis fizinio lavinimo užimtumo specialistas. Taip pat
veikia šiaurietiško ėjimo su lazdomis būrelis, kurį lanko visi norintys paslaugų gavėjai.
Paslaugų gavėjai turi galimybę pasireikšti ir meno srityje. Nuolat vyksta meninės raiškos
(dainavimo) užsiėmimai. Jų metu mokomasi dainuoti, deklamuoti eilėraščius. Už šią veiklos sritį
atsakingas meninio ugdymo užimtumo specialistas.
Užimtumo grupėse užsiėmimai vyksta pagal sudarytą bendrą užsiėmimų tvarkaraštį.
Kiekvienam paslaugų gavėjui papildomai sudaromas individualus užsiėmimų tvarkaraštis.
Užimtumo grupėse paslaugų gavėjai lavina anksčiau įgytus darbinius įgūdžius ir įgyja naujus
įgūdžius. Užimtumo grupėse socialines paslaugas teikia paskirti vyresn. socialiniai darbuotojai, o
paslaugų gavėjų darbinių įgūdžių lavinimu rūpinasi paskirti užimtumo specialistai. Įstaigos
užimtumo grupėse pagaminti įvairūs dirbiniai realizuojami mugių metu ir Įstaigos informaciniame
centre-parduotuvėje (Pilies g. 42 – 17, Vilnius).

Darbo terapija, darbinių įgūdžių lavinimas ir užimtumas:
Užimtumo grupės
Dailiųjų odos dirbinių gamintojų
Keramikos dirbinių gamintojų
Medienos dirbinių gamintojų rankiniu būdu
Siuvėjų-operatorių
Pynėjų iš vytelių
Rankinio audimo audėjų
Globos ir užimtumo grupė
Iš viso:

Užimtumo grupės
1 aukšte
(paslaugų gavėjų
skaičius)
7
7
7
-

Užimtumo grupės
2 aukšte
(paslaugų gavėjų
skaičius)
5
5
8
8
4
2
10
63

Globos ir užimtumo grupę lanko sunkiausią negalią turintys paslaugų gavėjai. Jie gali įgyti
tik minimalius darbo ar kitus įgūdžius. Sunkiausią negalią turinčių asmenų grupėje 2021 m. buvo 10
paslaugų gavėjų.
Vyresnieji socialiniai darbuotojai nuolat palaiko ryšius su paslaugų gavėjų šeimomis. Kartu
su tėvais, globėjais sprendžiami ne tik Įstaigoje, bet ir šeimoje kilę sunkumai, pvz., dėl
gyvenamosios vietos, dėl sveikatos būklės ir pan. Tėvai dalyvauja Įstaigoje organizuojamose
šventėse, atvyksta konsultuotis dėl kilusių problemų.
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Maitinimo paslaugos neįgaliesiems.
Maitinimo paslauga teikiama Įstaigoje esančioje valgykloje tris kartus per dieną (pusryčiai,
pietūs ir pavakariai). Dietistė kiekvieną dieną sudaro paslaugų gavėjams tiekiamo maisto meniu. Jie
turi galimybę gauti kokybišką, šviežią, vietoje gaminamą termiškai apdorotą šiltą maistą. Paslaugų
gavėjai ir jų tėvai/globėjai šia paslauga labai patenkinti. Įstaigos paslaugų gavėjai taip pat turi
galimybę valgykloje per pertraukas pasidaryti ir išgerti kavos bei arbatos.

Transporto paslaugos neįgaliesiems.
Paslaugų gavėjų poreikių geresnį tenkinimą užtikrina periodinės transporto paslaugos, kurias
Įstaiga teikia turimu transportu (2 mikroautobusais) kiekvieną darbo dieną nustatytu grafiku ir
maršrutu. Sunkesnę negalią turintys ir toli nuo Įstaigos gyvenantys paslaugų gavėjai atvežami į
dienos centrą ir nuvežami namo arba į socialinės globos įstaigą, kurioje gyvena. 2021 metais 28
paslaugų gavėjams (44 proc.) buvo teikiamos periodinės transporto paslaugos. Savarankiškai
atvyksta į Įstaigą ir iš jos išvyksta (arba yra artimųjų vežami) – 35 paslaugų gavėjai (56 proc.).
Paslaugų gavėjams sudarytos sąlygos išvykti į Vilniaus mieste vykstančius renginius, parodas,
muziejus, koncertus pasinaudojant Įstaigos transportu.

Informacinis centras-parduotuvė.
Informacinis centras-parduotuvė yra Įstaigos filialas įsikūręs Vilniaus senamiestyje (Pilies g.
42 – 17, Vilniuje), gausiai miestiečių ir turistų lankomoje vietoje, ir populiarina neįgaliųjų veiklą
tarp vilniečių ir miesto svečių. Čia galima įsigyti ne tik Įstaigos, bet ir įvairiose Lietuvos vietose
gyvenančių neįgaliųjų pagamintų dirbinių, užsisakyti dirbinius pagal individualius užsakymus, gauti
informacijos apie neįgaliesiems skirtas įstaigas bei teikiamas paslaugas. Tai viena iš tų retų vietų,
kur neįgalieji nuolat gali realizuoti savo kūrybos vaisius.
Šiuo metu Įstaigos informaciniame centre-parduotuvėje modernizuotas vidaus patalpų
dizainas, įrengti nauji baldai, pakeista išorės iškaba. Visa tai padarė informacinį centrą-parduotuvę
patrauklesniu miestiečiams ir turistams.

Sociokultūrinė veikla.
Įstaigos veikla keičia visuomenėje nusistovėjusias pažiūras į neįgalų žmogų. Tai pasiekiama
viešųjų informavimo priemonių pagalba supažindinant visuomenę su Įstaigoje ir už jo ribų
vykstančiais renginiais, kuriuose dalyvauja patys paslaugų gavėjai (parodos, mugės, koncertai,
išvykos, skaitovų konkursai, sportinės varžybos, seminarai ir t.t.). 2021 m. Įstaigą lankantys
neįgalieji dalyvavo 60-yje įvairių renginių pačioje Įstaigoje ir už jo ribų, tame tarpe lankėsi
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muziejuose,

parodose,

dalyvavo

turistinėse kelionėse ir ekskursijose. Paslaugų gavėjai

dalyvavo 25-iuose įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose ir konkursuose. Iš viso įvairiuose
renginiuose ir edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 50 Įstaigos paslaugų gavėjų.
Pandemijos situacija ir paskelbtas karantino apie pusę metų ribojo sociokultūrinės veiklos
galimybes, nes tuo metu tiesiogiai nedirbo muziejai, meno galerijos, nevyko tiesioginiai kultūriniai
renginiai, ekskursijos.
Įvairiomis formomis (mokomąja, lavinamąja ir darbine veikla) siekiama paslaugų gavėjus
integruoti į visuomenę – ir jau pastebimi rezultatai – visuomenė tolerantiškiau nusiteikusi neįgaliųjų
atžvilgiu.
Esame dėkingi mūsų nuolatiniams partneriams: Vilniaus dailės akademijos tekstilės ir dizaino
katedrai už bendradarbiavimą skatinant neįgaliųjų kūrybinę veiklą; Lietuvos Respublikos Seimui,
Vilniaus m. savivaldybės administracijai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai už
suteiktas galimybes nemokamai organizuoti parodas, Naujosios Vilnios kultūros centrui ir
Naujosios Vilnios viešajai bibliotekai už kvietimus dalyvauti renginiuose ir galimybę ten
organizuoti parodas bei renginius.
Žmogiškieji ištekliai.
Įstaigoje patvirtintos 45,75 pareigybės, iš jų: 28,25 pareigybės yra socialinių paslaugų srities
darbuotojų (neskaičiuojant direktoriaus pareigybės). Tarp dirbančių socialinį darbą yra šios
pareigybės: 1 – direktoriaus pavaduotojo, 1 – socialinio darbo organizatoriaus, 1 - socialinių
programų koordinatoriaus, 8 – vyresniųjų socialinių darbuotojų, 8,75 – socialinių darbuotojų
padėjėjų, 8,5 – užimtumo specialistų, tame tarpe: 1 – fizinio lavinimo užimtumo specialisto, 0,5 meninio ugdymo užimtumo specialisto.
2021 m. struktūrinių pokyčių Įstaigoje nebuvo.
Taip pat įstaigoje yra šios darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su neįgaliaisiais, pareigybės: 0,75
– psichologo, 1 – bendrosios praktikos slaugytojo, 1 – kineziterapeuto.
Pagal lytį 21 proc. darbuotojų yra vyrai ir 79 proc. darbuotojų yra moterys. Pagal amžiaus
grupes darbuotojai yra pasiskirstę taip: 18-29 metų – 0 darbuotojų, 30-39 metų – 14 proc., 40-49
metų – 19 proc., 50-59 metų – 36 proc., 60-69 metų – 29 proc., virš 70 metų – 2 proc.
Pagal turimą formalų išsilavinimą darbuotojai pasiskirstę taip: turi vidurinį arba spec.
vidurinį (profesinį) išsilavinimą – 26 proc., turi aukštesnįjį išsilavinimą – 12 proc., turi aukštąjį
išsilavinimą – 62 proc. darbuotojų.
24 darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su neįgaliaisiais, turi virš 5 metų tokio darbo patirtį.
Personalo kaita yra labai nedidelė.
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Darbuotojų kompetencijų tobulinimas.
2021 m. įvairiuose kompetencijų tobulinimo mokymuose dalyvavo 19 administracinį,
socialinį ir kitą darbą dirbančių Įstaigos darbuotojų. Šiuo metu dauguma mokymų, skirtų darbuotojų
kompetencijų ugdymui yra mokami. Dėl pandemijos situacijos ir paskelbto karantino bei
ekstremaliosios situacijos 2021 m. darbuotojų kompetencijų tobulinimo mokymai, konferencijos
vyko tik nuotoliniu būdu, naudojant kompiuterinę įrangą ir IT technologijas. Visi Įstaigos socialiniai
darbuotojai turi aukštąjį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą. Visi Įstaigos socialinio
darbuotojo padėjėjai yra išklausę privalomus įžanginius (bazinius) socialinio darbuotojo padėjėjo
mokymus (40 val.) arba turi šiam darbui reikiamą išsilavinimą. Kiti Įstaigos darbuotojai taip pat
atitinka jų pareigybei nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
Veiklos tobulinimas ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas.
Įstaiga 2021 metais gavo tarptautinį EQUASS Assurance sertifikatą, patvirtinantį, kad
Įstaigos teikiamų socialinių paslaugų kokybė atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės
standartą. 2021 metais Įstaiga įdiegė šį standartą savo veikloje. Tai pirmas tarptautinis paslaugų
teikimo standartas, kurį Įstaiga įdiegė savo veikloje.
Didžiausi prioritetai, dirbant pagal EQUASS standartus, mums yra orientacija į asmenį ir
paslaugų gavėjų įgalinimas bei gyvenimo kokybės užtikrinimas. Vyko Centro darbuotojų veiklos
tobulinimas taikant EQUASS standartus, naujų darbo metodų taikymas (naujų darbo įrankių
apklausoms sukūrimas, teikiamų socialinių paslaugų rezultatų matavimai, paslaugų gavėjų poreikių
vertinimai, individualūs socialinės globos planai ir kt.) tobulinant teikiamų socialinių paslaugų
kokybę.
Įstaiga įgyvendindama tarptautinį EQUASS paslaugų standartą pirmą kartą 2021 m. pradėjo
matuoti savo veiklos rezultatus, teikiamų socialinių paslaugų efektyvumą ir naudą. Parengta įvairios
veiklos 12 rezultatų aprašymų.
2021 m. buvo parengti, nustatyta tvarka patvirtinti ir įregistruoti nauji Įstaigos įstatai.
Dalyvavimas kultūros projektuose ir parodų organizavimas.
1. Lietuvos krematoriume (Metalistų g. 3, Kėdainiai) 2021 m. balandžio – birželio mėn. veikė
Įstaigos paslaugų gavėjos Aleksandros Stankevič dailės darbų (tapyba ant drobės) paroda „Kai
pildosi sapnai“. Apie parodą buvo plačiai rašyta žiniasklaidoje.
2. Įstaigos paslaugų gavėjų tapytų paveikslų parodos organizavimas Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos pastate (2 a. hole, Konstitucijos per. 3, Vilnius). Paveikslai buvo
nutapyti 2020 m. įgyvendinant Vilniaus m. savivaldybės finansuojamą kultūrinį projektą „Atviros
techninės kūrybinės dirbtuvės“. Paroda vyko nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.
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3. Įstaigos užimtumo grupių paslaugų

gavėjų įvairių kūrybinių darbų parodos „Grožis

mūsų širdyse“ organizavimas LR Seimo 3-ių rūmų parodų galerijoje (Gedimino per. 53, Vilnius).
Pristatyme dalyvavo SADM ministrė M. Navickienė. Paroda vyko nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2021
m. spalio 18 d. Parodoje buvo eksponuojami paveikslai, odos, keramikos ir siuvimo dirbiniai.
4. Dalyvavimas tradiciniame 19-ame Vilniaus ir Rytų Vilnijos krašto skaitovų konkurse
„Šimtas eilėraščių Lietuvai“ Naujosios Vilnios kultūros centre (Gerovės g. 1, Vilnius). Įstaigos 4
paslaugų gavėjai šiame konkurse 2021 m. užėmė 1, 2 ir 3 vietas.

Dalyvavimas kituose projektuose.
Įstaiga, kaip partneris, 2021-2022 m. dalyvauja Neįgaliųjų užimtumo skatinimo Vilniaus
apskrityje projekte „Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje“.
Projekto vykdytojas - NVO vaikams konfederacija. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas
(ESF). Projekto tikslas šalinti neįgaliųjų psichologinius integracijos į darbo rinką barjerus, ugdyti
dalyvių pasitikėjimą savo jėgomis, didinti mokymuose dalyvaujančių žmonių norą įsidarbinti.
Šiame projekte dalyvauja įstaigos 8 paslaugų gavėjai.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
Įstaiga nuolat bendradarbiauja su mažąja bendrija (MB) „Pirmas blynas (Savičiaus g. 15,
Vilnius). MB „Pirmas blynas“ užsakymu Centras gamina keraminius puodelius su lėkštelėmis.
Centre pagamintus keraminius puodelius su lėkštelėmis MB „Pirmas blynas“ naudoja ruošiant
dovanas. Restorane „Pirmas blynas“ padavėjais ir virtuvės šefo padėjėjais dirba sutrikusio intelekto
negalią turintys asmenys.
Materialinės bazės gerinimas.
1. Relaksacijos kambario su atitinkama įranga įstaigoje įrengimas paslaugų gavėjams (12 kv.
m).
2. Įstaigos sporto salės remontas su šviestuvų keitimu (144 kv. m).
3. Išorinių lietaus latakų keitimas (72 m).
4. Įstaigos pastato dalies vidaus patalpų remontas.

Labdara ir parama.
Įstaiga nuolat ieško rėmėjų, kurie galėtų padėti finansiškai arba medžiagomis, reikalingomis
neįgaliųjų mokymui ir darbinių įgūdžių lavinimui. Turime nuolatinių rėmėjų ir partnerių būrį.
Įstaigai pagal galimybes 2021 m. suteikė labdarą įvairiomis medžiagomis ir priemonėmis, kurias
naudojame kuriant dirbinius ir teikiant paslaugas, šios įmonės: UAB „Tokė LT“, UAB „A Grupė“,
UAB „Aldisa“, UAB „Kika“, UAB „Pupt“, verslo centras K29.
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Naujovės (inovacijos).
2021 m. Įstaigoje pradėtos teikti naujos paslaugos paslaugų gavėjams:
1. Psichologinio pobūdžio relaksacijos užsiėmimai su vizualizacija.
2. Aromatinio poilsio paslaugos (aromapoilsis).
3. Dekupažo užsiėmimai.
4. Rankų darbo muilo gamybos užsiėmimai.
5. Rankdarbių užsiėmimų būrelis. Vyksta paslaugų gavėjų mokymai megzti vašeliu, siūti
minkštus žaislus.
6. Vykdomos kompiuterinio raštingumo pamokos paslaugų gavėjams.
7. Greitojo vaikščiojimo (aktyvaus poilsio forma) užsiėmimai paslaugų gavėjams.
8. Maisto gaminimo užsiėmimai paslaugų gavėjams. Įstaigos valgykloje organizuojami
užsiėmimai maisto gaminimo technologijų srityje. Paslaugų gavėjai kartu su darbuotojais gamina
pasirinktus patiekalus, gėrimus ir yra kartu įtraukiami į maisto ruošimo planavimą bei vykdymą.

Veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams.
Įstaigą lankančių paslaugų gavėjų atžvilgiu bus siekiama toliau tobulinti teikiamų paslaugų
standartus, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, periodiškai vykdyti paslaugų gavėjų ir jų
artimųjų apklausas, vykdyti paslaugų gavėjų ir jų artimųjų poreikių analizę, skatinti individualų
požiūrį į kiekvieną paslaugų gavėją.
Esminių pokyčių Įstaigos veikloje 2022 m. neprognozuojame.
2) Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Įstaigos vienintelis dalininkas ir kartu viešosios įstaigos savininkas yra Vilniaus miesto
savivaldybė. Vienintelio dalininko įnašų vertė ir kapitalo dydis yra 39825,94 Eur ir per 2021 m.
nesikeitė. Dalininkų pasikeitimų 2021 m. nebuvo.

3) Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų
panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.
Įstaigos veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų tikslinių finansavimų,
uždirbamų lėšų ir gaunamos paramos.
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4) Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius
metus.
2021 m. už 998,25 Eur sumą įsigytas 1-as kompiuteris. Daugiau ilgalaikio turto įsigijimų ir
perleidimų 2021 m. nebuvo.

5) Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:
Finansavimo šaltinis ir paskirtis

Eil.

Suma (Eur)

Nr.
1.

Pajamos

782894,82

1.1.

Iš savivaldybės biudžeto (įskaitant projekto finansavimą)

658460

1.2.

Projektinė veikla

-

1.3.

Valstybės specialioji tikslinė dotacija

70075,70

1.4.

Paslaugų gavėjų mokėjimas už socialines paslaugas

27793,21

1.5.

Parama

2711,64

1.6.

Kita (užimtumo tarnybos subsidija neįgaliesiems)

3128,28

1.7

Pardavimo pajamos

20725,99

2.

Išlaidos

792956,88

Einamiesiems tikslams (2.1-2.8)
2.1.

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos

644366,94

2.1.1.

Direktoriaus darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos

34479,94

2.2.

Maitinimo paslaugos

23985,81

2.3.

Komunalinės ir ryšių paslaugos

19909,81

2.4.

Transporto išlaikymas (tame tarpe draudimas)

14106,69

2.5.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

23546,23

2.6.

Paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos

36453,40

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto einamasis
2.7.

nusidėvėjimas

24297,89

Kitos paslaugos (darbuotojų sveikatos patikrinimas, pastato
2.8.

draudimas, banko komisiniai, buhalterinės programos priežiūra)

6290,11

Įstaigos veiklos sąnaudas 2021 metais sudarė: darbuotojų išlaikymo, nusidėvėjimo
(amortizacijos), patalpų išlaikymo, ryšių, transporto bei kitos bendrosios
sąnaudos.

ir administracinės
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6) Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Įstaigos darbuotojų skaičius 2021 m. pradžioje – 46, 2021 m. pabaigoje – 45.

7) Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.
Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui) 2021 m.
sudarė 644366,94 Eur.

8) Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui
ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms.
Įstaigos vadovas yra direktorius Valdemar Rybak, vadovaujantis įstaigai nuo 2013 m.
lapkričio 1 d. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 2021 m. sudarė 34479,94 Eur (įskaitant
socialinio draudimo įmokas).

9) Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir
kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-18 sprendimu Nr. 1-1903 patvirtintuose VšĮ
dienos centro „Mes esame“ įstatuose nenumatytas kolegialių organų sudarymas. Nauji VšĮ dienos
centro „Mes esame“ įstatai buvo patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021-12-16 įsakymu Nr. 30-3184/21, t. y. pačioje 2021 m. pabaigoje. Todėl šios rūšies
išlaidų 2021 m. nebuvo.

10) Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems
asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.
2021 m. nebuvo Įstaigos išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems
asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Direktorius

Valdemar Rybak

Vyr. buhalterė

Žana Kazina

