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- Vaikų judėjimo TPP poreikio patenkinimo procentas – 68,93 %.

neįgalius

asmenis

techninės

- Suaugusiųjų judėjimo poreikio TPP patenkinimo procentas – 66,07 % , iš jų:

pagalbos

priemonėmis

bei

• naktipuodžio kėdučių – 51,92 %;

remontuoti “

jas

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) faktiškai atlikti darbai

• reguliuojamų lovų – 100,20 %;
• čiužinių praguloms išvengti – 95,96 %.
- Elektrinių vežimėlių poreikio patenkinimo procentas – 100,0 %.
- Regos ir klausos TPP poreikio patenkinimo procentas – 50,88 %.
1.1. Suorganizuotas Ekspertų komisijos posėdis dėl lėšų, skirtų TPP įsigijimui, jų remontui ir 2017 m. plano patvirtinimui.
1.2. Pagal Ekspertų komisijos paskirstytas lėšas TPP įsigijimui parengtas TPP viešųjų pirkimų planas. Metų bėgyje buvo
papildomai organizuoti du Ekspertų komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu (elektroninė apklausa), sprendžiant lėšų
panaudojimo tikslingumą aprūpinant neįgalų asmenį specialiu elektriniu vežimėliu, pritaikytu patekti į automobilį bei
sutaupytų lėšų panaudojimą neįgaliųjų aprūpinimui bei Šviečiamojo socialinio renginio organizavimui.
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1.3.Atlikti bei vykdomi TPP viešieji pirkimai:
1.3.1. atlikti TPP remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų viešieji pirkimai: du supaprastinti atviri pirkimai, iš kurių
vienas iš neįgaliųjų įmonės, bei vienas mažos vertės elektrinių vežimėlių ir kt. elektra valdomų TPP remonto ir individualaus
pritaikymo paslaugų pirkimas per CVP IS;
1.3.2. atlikta 17 mažos vertės pirkimų apklausos būdu: pažintinių funkcijų testavimo ir lavinimo TPP pirkimas, TPP ilgalaikio
turto draudimas, transporto paslaugos ir įvairių judėjimo TPP pirkimas;
1.3.3. atliktas įvairių klausos techninės pagalbos priemonių pirkimas atviro konkurso būdu.
1.3.4. atliktas viešasis įvairių regos, klausos ir judėjimo TPP pirkimas atviro konkurso būdu:
1.3.4.1. paskelbtas techninės pagalbos priemonių pirkimo techninių specifikacijų projektas. Gautos pastabos iš tiekėjų dėl
techninių parametrų;
1.3.2.2. atliktos pirkimo procedūros, pasirašytos preliminariosios sutartys.
1.4. Sudarytos sutartys dėl 2017 m. TPP įsigijimo:
1.4.1. per 2017 metų laikotarpį, naudojantis CVP IS, buvo atnaujintas varžymasis 77 kartus su preliminariąsias sutartis
pasirašiusiais tiekėjais:
1.4.1.1 pagal 2016 m. sudarytas preliminariąsias sutartis per 2017 m. I-IV ketv. su TPP tiekėjais sudarytos Pagrindinės
(Užsakymų) sutartys dėl 15683 vnt. judėjimo TPP įsigijimo už 1510507,23 eurų sumą.
1.4.1.2. pagal 2017 m. sudarytas preliminariąsias sutartis per I-IV ketv. su TPP tiekėjais sudarytos Pagrindinės (Užsakymų)
sutartys dėl 12776 vnt. regos ir kai kurių judėjimo TPP įsigijimo už 351567,70 eurų sumą;
1.4.2. 2017 m. sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys dėl 4510 vnt. judėjimo TPP įsigijimo už 435376,15 eurų sumą. Pagal
šias sudarytas sutartis 2017 m. I-IV ketvirtį pateikti užsakymai dėl 3059 vnt. judėjimo, klausos TPP įsigijimo už 180850,85
eurų sumą.
1.4.3. sudaryta sutartis dėl pažintinių funkcijų testavimo ir lavinimo TPP pirkimo už 39865,0 eurų sumą, kurioje numatyta
per 36 mėn. įsigyti pažintinių funkcijų testavimo ir lavinimo programą su licencijomis (4000 vnt.) ir specializuotas
kompiuterio klaviatūras - 10 vnt. Per 2017 metus gauta pažintinių funkcijų testavimo ir lavinimo programa su licencijomis
(1601 vnt.) už 12808,0 eurų sumą.
1.4.4. sudaryta TPP ilgalaikio turto draudimo sutartis vienerių metų laikotarpiui už 5314,42 eurų sumą.
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1.4.5. per 2017 metus pagal visas sudarytas sutartis ir užsakymus buvo įsigyta 30393 vnt. judėjimo, regos ir klausos TPP už
2048583,39 eurų sumą.
1.5. Sudarytos 2017-2018 m. remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų sutartys už 167220,0 eurų sumą, kuriose numatyta
2017 m. 152600,0 eurų suma.
1.5.1. Pagal sudarytas sutartis (2016 m./2017 m.) su įmonėmis 2017 m. suremontuotų ir individualiai pritaikytų judėjimo TPP
skaičius – 3450 vnt. už 169861,44 eurų sumą, iš kurių 218 vnt. elektra varomos TPP.
1.6. Atlikti 835 patikrinimai, nuvykus į TPP remonto įmones, pas neįgaliuosius ar apklausiant juos telefonu, dėl atlikto
remonto kokybės.
1.7. Atlikta elektrinių vežimėlių ir kitų elektra valdomų TPP remonto atsiskaitymo dokumentų kontrolė, patikrintų dokumentų
skaičius – 905 vnt.
1.8. Vykdyta TPP, išskyrus elektra valdomas, remonto paslaugų bei atsiskaitymo dokumentų kontrolė, patikrintų dokumentų
skaičius –4069 vnt.
1.9. Centro teritoriniuose padaliniuose išduotų, neįgaliesiems individualiai parinktų, pritaikytų bei suremontuotų TPP skaičius
– 23004 vnt.
1.10. Dezinfekuotų TPP skaičius- 1464 vnt.
1.11. Priimti ir išnagrinėti asmenų prašymai skirti TPP įsigijimo per įmones kompensacijas:
1.11.1. išmokėtų (iš biudžeto) kompensacijų už asmenų įsigytas TPP per įmones skaičius – 14 vnt.
1.12. Priimti ir išnagrinėti asmenų prašymai skirti TPP įsigijimo savo lėšomis išlaidų kompensacijoms:
1.12.1. išnagrinėtų asmenų prašymų dėl išlaidų kompensacijų už įsigytas TPP savo lėšomis skaičius – 1647 vnt.;
1.12.2. išmokėtų (iš biudžeto) asmenims kompensacijų už įsigytas TPP savo lėšomis skaičius – 467 vnt.
1.13. Priimti 37 asmenų prašymai dėl elektrinių vežimėlių ir 10 prašymų dėl elektrinių varytuvų; išduota elektrinių vežimėlių,
elektrinių varytuvų - 70 vnt.
1.14. Individualiai parenkant vežimėlius asmenims atliktų kūno spaudimo pamatavimų, naudojant kompiuterinius pragulų
rizikos įvertinimo prietaisus, skaičius – 83 vnt.
1.15. Išduotų TPP (su grąžintomis ir pakartotinai išduotomis) asmenims bendrai iš Centro skyrių ir savivaldybių įstaigų
skaičius - 47753 vnt., išmokėtų kompensacijų asmenims už įsigytas TPP skaičius – 1352 vnt.
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1.16. Aprūpintų asmenų šalyje skaičius TPPA IS duomenimis – 24652 asmenys. Pateikiamos suskaičiuotos unikalios,
nepasikartojančios asmenų pavardės, t.y. nesvarbu, kad asmuo buvo aprūpintas skirtingais laikotarpiais pagal kelis kartus
pateiktus prašymus dėl įvairių TPP įsigijimo.
1.17. Priimtų, išnagrinėtų asmenų prašymų bei grąžintų įmokų skaičius - 1115 įmokos (už reguliuojamas lovas ir kt. TPP),
grąžintų įmokų suma – 29888,54 eurai.
1.18. Atliktų TPP išdavimo savivaldybės įstaigose patikrinimų skaičius- 14. Patikrintų asmenų kaip naudojasi TPP skaičius 1532 asmenys.
1.19. Asmenims nebereikalingų arba netinkamų naudoti grąžintų TPP šalyje skaičius – 22413 vnt. Pakartotinai išduotų TPP
skaičius – 15241 vnt.
1.20. Aplankytų asmenų skaičius - 794. Nuvežtų ir parsivežtų TPP skaičius - 2684 vnt.
1.21. Pateiktų atsiliepimų apie TPP kokybę skaičius – 103 atsiliepimas.
1.22. Individualus asmenų konsultavimas, informacijos pateikimas – 32192 konsultacijos.
1.23. Atlikti viešinimo darbai:
1.23.1. išplatinti 2192 lankstinukai;
1.23.2. dalyvauta su Centro stendu Tradicinės ir netradicinės medicinos ir sveikatos parodoje „Sveikata 2017” Klaipėdoje,
kurioje Centro specialistai skleidė informaciją apie Centro teikiamas paslaugas, TPP įsigijimo tvarką ir galimybes, atsakinėjo
į gyventojų, sveikatos priežiūros atstovų bei kitų suinteresuotų parodos lankytojų klausimus;
1.23.3. palaikomas sukurtas Centro profilis socialiniame tinkle;
1.24.4. atsakyta į pateiktus asmenų klausimus apie TPP bei TPP gamintojų klausimus dėl gaminių platinimo galimybių
Lietuvoje EASTIN Europos pagalbinių technologijų produktų žiniatinklyje.
1.24. Vykdytas informacijos apie asmenų aprūpinimą TPP prieinamumą pagerinimas:
1.24.1. suorganizuota 15 susitikimų su asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojais, kurie sprendžia dėl TPP poreikio
(Santariškių reabilitacijos centro gydytojais, Lazdynų ligoninės gydytojais, Pabradės globos namų gydytojais, Senjorų
socialinės globos namų gydytojais, Antavilių pensionato vaikų ir jaunimo pensiono gydytojais, Respublikinės Šiaulių
ligoninės traumatologais, Tauragės šeimos gydytojais, Utenos reabilitacijos centro reabilitologais);
1.24.2. suorganizuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių skyriuose savivaldybių įstaigų darbuotojams praktiniai mokymai
dėl darbo su techninės pagalbos priemonių apskaitos sistema (TPPA IS). Mokymų metu supažindinta su sistemos darbo
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etapais, pristatyti atlikti nauji pakeitimai bei TPPA IS galimybės, aptartos neįgaliųjų aprūpinimo TPP tvarkos naujovės bei
kiti iškylantys klausimai;
1.24.3. atsakyta į pateiktus asmenų klausimus apie TPP bei TPP gamintojų klausimus dėl gaminių platinimo galimybių
Lietuvoje EASTIN Europos pagalbinių technologijų produktų žiniatinklyje;
1.24.4. Centro darbuotojai dalyvavo UAB „Slaugivita“ organizuotoje praktinėje konferencijoje „Pragulų prevencijos veiksmų
planas slaugos kokybei gerinti”;
1.24.5. Centro skyriai suorganizavo bei dalyvavo susitikimuose su gyventojais (Vilniaus m. Fabijoniškių savarankiško
gyvenimo namuose, Alytaus neįgaliųjų centre, Utenos aklųjų ir silpnaregių draugijoje, Utenos reabilitacijos centre ir k.;
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje Lietuvos jaunimo su negalia lyderių patirties sklaidos seminare-diskusijoje „Misija
įmanoma!”).
1.25. Organizuoti 7 susitikimai su tiekėjais UAB „Teida“, UAB „Kasko Group“, UAB „Biomedika“, Marija Karpėjiene dėl
Centro skyriaus darbuotojų apmokymo kaip naudotis, sureguliuoti, pritaikyti naujas TPP pagal naudotojų individualius
poreikius.
1.26. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedros vedėjo prof. Dr.(HB) A.
Utkaus prašymu

Centro Vilniaus skyriuje suorganizuoti 5 seminarai Vilniaus universiteto studentams - būsimiems

kineziterapiautams ir ergoterapiautams;
1.27. Centro skyrių darbuotojai dalyvavo Lietuvos žmonių su negalia sąjungos organizuojamame renginyje „Mobilioje
sveikatingumo ir aktyvaus judėjimo stovykloje maratone neįgaliųjų vežimėliais”.
1.28. Parengtas techninės pagalbos priemonių elektroninis katalogas, patalpintas Centro internetinėje svetainėje. Talpinami
duomenys į katalogą apie Centro perkamas TPP bei tiekėjų siūlomas TPP įsigyti savo lėšomis.
1.29. Dalyvauta LR sveikatos ministerijos organizuotoje konferencijoje „Psichikos sveikata skirtinguose gyvenimo
tarpsniuose“.
1.30. Centras kartu Su SADM 2017-12-05 Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO organizavo šviečiamąjį socialinį
renginį „Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam“, kurio metu vyko praktiniai mokomieji seminarai įvairių sričių
specialistams, besidomintiems techninės pagalbos priemonių pritaikymu, naujomis techninės pagalbos priemonėmis ir
technologijomis, asmenims, kurie savo aplinkoje susiduria su žmonėmis, turinčiais sutrikimų ir ieško būdų jiems padėti.
Įmonės ir organizacijos UAB „Slaugivita“, VŠĮ „Retenė“, UAB „Teida“, UAB „Dego“ , UAB „Metras“, Paramedikų
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asociacija, VšĮ „Verslas ar menas“ , VšĮ Centras "Eik", Sidabrinė linija, Išsėtinės sklerozės asociacija,

Abromiškių

reabilitacijos ligoninė, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, UAB „2Nojus, UAB „Ortopagalba“ , Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija, UAB „Medlinkas“, Lietuvos aklųjų biblioteka, UAB „Biomedika“, UAB „Kasko Group“, UAB
„Eurotestas“, sanatorija „Primorskij“, UAB „Pirmas žingsnis“, LITEXPO parodų centro techninės pagalbos priemonių
ekspozicijos salėje įsirengusios stendus, lankytojus supažindino su savo produkcija, teikė konsultacijas įvairiais neįgaliųjų
klausimais, platino lankstinukus.
04001010401

Priemonė

„Sudaryti

sąlygas

Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

Techninės pagalbos neįgaliesiems

- pakartotinai naudojamų judėjimo techninės pagalbos priemonių dalis visame per metus išduotų techninės pagalbos

centro veiklai“

priemonių skaičiuje, proc. – 33,6;
- neįgaliųjų, kuriems dėl sistemos decentralizavimo sutrumpės atstumas, paslaugos suteikimo bei informacijos gavimo
trukmė, aprūpinant juos techninėmis pagalbos priemonėmis, dalis visame neįgaliųjų, tais metais aprūpinamų techninės
pagalbos priemonėmis, skaičiuje, proc. – 91;
- neįgaliųjų, aprūpintų individualiai parinktais ir pritaikytais vežimėliais bei kitomis techninės pagalbos priemonėmis, dalis
visame neįgaliųjų aprūpintų šiomis priemonėmis skaičiuje, proc. – 91.
2.1. Atsiskaitant už 2016 metų veiklos rezultatus bei planuojant Centro veiklą 2017 m. atlikta:
2.1.1. pateikta 2016 metų Centro veiklos ataskaita SADM;
2.1.2. atliktas TPP poreikio 2017 m. finansinis pagrindimas, surengtas Ekspertų komisijos posėdis dėl Centro lėšų, skirtų
neįgaliųjų aprūpinimui, panaudojimo. Metų bėgyje buvo papildomai organizuoti du Ekspertų komisijos posėdžiai nuotoliniu
būdu (elektroninė apklausa).
2.2. Parengtas Centro 2017 m. veiklos metinis planas.
2.2. Organizuoti ir vykdyti Centro veiklai reikalingi ūkio darbai:
2.2.1. atlikta 2017 m. Centro veiklos organizavimui reikalingų pirkimų (prekių, paslaugų) poreikių analizė;
2.2.2. parengtas ir patvirtintas viešųjų pirkimo planas-grafikas dėl reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo;
2.2.3. Centro reikmėms atlikti 205 viešieji pirkimai už 257485,15 Eur, iš jų 204 mažos vertės pirkimai ir vienas supaprastintas
atviras pirkimas. Iš jų CVP IS priemonėmis buvo atlikti trys pirkimai, kurių vertė 56316,56 Eur bei 7 pirkimai atlikti
naudojantis cpo.lt katalogu. Pagrindiniai pirkimai: centralizuotas šildymo tiekimas Alytaus skyriui, baldų pirkimams,
sveikatos draudimo paslaugų pirkimas, automobilio nuomos pirkimas, kurjerių paslaugos ir profesinės rizikos vertinimo
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paslaugų pirkimas, kompiuterių, daugiafunkcinio aparato pirkimas, Centro veiklą reprezentuojančio informacinio filmuko
pirkimas, elektroninių kelionės lapų pildymo sistemos paslaugos, Vilniaus skyriaus laiptų remonto darbų pirkimas, šilumos
punkto, karšto vandens, elektros, oro kondicionavimo, vėdinimo sistemų priežiūros paslaugų pirkimai, dokumentų valdymo
sistemos (DVS) pirkimas, DVS priežiūros ir konsultavimo pirkimas, šviečiamojo renginio organizavimo paslaugų pirkimas,
elektros energijos ir centralizuoto šildymo pirkimai;
2.2.4. suorganizuoti nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Centro turto pardavimai
dviejuose prekių aukcionuose – parduoti du automobiliai ir elektriniai vežimėliai. Gautas 3041,16 eurų pelnas pervestas į
biudžetą.
2.3. Centro skyriai veda gyventojų prašymus dėl TPP įsigijimo bei kompensacijų gavimo, vykdomas TPP pajamavimas,
sprendimo priėmimas, rezervavimas bei TPP išdavimas, TPP grąžinimas, formuojamos ataskaitos. Savivaldybių įstaigos,
atsakingos už neįgaliųjų aprūpinimą, veda į TPA IS asmenų prašymus, teikia paraiškas Centro skyriams, atlieka TPP išdavimą
asmenims, įformina TPP grąžinimą. Su TPPA informacine sistema dirba 57 savivaldybių įstaigos iš 59. Pažymėtina, kad
2017 metais per TPPA informacinę sistemą pateikti 39092 asmenų prašymai (unikalūs, nepasikartojantys) dėl judėjimo, regos
ir klausos TPP įsigijimo Centro skyriams bei savivaldybių įstaigoms, iš jų 19644 prašymai pateikti tiesiai į Centro skyrius
(šaltinis http://tppademo.tpnc.lt/#/Gyventojai/Prasymai). Pažymėtina, kad 2018 metų sausio 17 d. duomenimis TPPA IS
užregistruoti 48609 gavėjai, kurių skaičius pastoviai auga.
2.4. Palaikoma išankstinė asmenų registracija prašymams pateikti. Modernizuotoje TPP apskaitos sistemoje gyventojai gali
registruotis priėmimui į Centro skyrius dėl TPP įsigijimo, grąžinimo, kompensacijų išmokėjimo ir kitais klausimais. Centro
internetinėje svetainėje yra patalpinta mokomoji programa, nurodanti kaip užsiregistruoti pas Centro skyriaus specialistą
konsultacijai bei susikurti asmeninę paskyrą. Per 2017 m. iš anksto užsiregistravusių asmenų skaičius – 830 asmenys.
2.5. Atliekama sutarties dėl Finansų valdymo ir apskaitos sistemos eksploatacijos priežiūros paslaugų kontrolė.
2.6. Atliekama informacinių technologijų (IT) ūkio profilaktinės priežiūros kontrolė.
2.7. Vystomas tarptautinis bendradarbiavimas:
2.7.1. pateikta paraiška dėl tolesnio dalyvavimo projekte „Nord-Baltic 8“;
2.7.2. palaikomų narysčių tarptautinėse asociacijose skaičius – 2:
- „Posture Congress“;
- Europos pažangių pagalbinių technologijų asociacija (AAATE);
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2.7.3. palaikomi ryšiai su Švedijos Karalystės Karlskronos mieste techninės pagalbos priemonių centru Hjalpmedelscenter,
aptartos Centrui teikiamos paramos (panaudotų techninės pagalbos priemonių) galimybės;
2.7.4. palaikomi ryšiai su Europos pagalbinių technologijų žiniatinklio (EASTIN) asociacija, dalyvauta partnerių susitikime
Nyderlandų Karalystėje dėl informacinių sistemų vystymo svarbos ir įgyvendinimo visoms EASTIN šalims dalyvėms;
2.7.5. suorganizuotas susitikimas su techninės pagalbos priemonių INVACARE gamintojų atstovu Rytų Europoje;
2.7.6. suorganizuotas susitikimas su Baltarusijos kurčiųjų draugijos valdybos pirmininku Siarhei Saputo. Tikslas –
partnerystės sutarties pasirašymas, dalyvavimas 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programoje;
2.7.7. dalyvauta AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe) ir Šefildo universiteto
organizuotame tarptautiniame kongrese Jungtinėje karalystėje, Šefildo mieste. Centro atstovai dalyvavo AAATE asociacijos
valdybos organo rinkimuose, išklausė įvairių sričių specialistų, Europos šalių universitetų tyrimų pristatymus ir gamintojų
pranešimus, tame tape įgijo žinių apie pagalbines technologijas asmenims su komunikacijos ir suvokimo sutrikimais, jų
taikymo ir panaudojimo galimybėmis.
2.8. Organizuojant Centro veiklos viešinimą:
2.8.1. parengtas Centro reprezentacinis filmukas, kurio vaizdo įrašas demonstruojamas Centro internetinėje svetainėje,
socialiniame tinkle Facebook paskyroje bei Vilniaus skyriuje. Pažymėtina, kad turinys, susijęs su Centro Facebook paskyra,
pasiekė apie 154000 Facebook naudotojų. Taip pat, šis filmukas perduotas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai demonstruoti savo klientams;
2.8.2. duotas interviu LRT radijo laidai „Arčiau manęs“ apie asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis naujienas,
metinės veiklos apžvalgą ir naujienas;
2.8.3.

Centras į šviečiamąjį socialinį renginį „Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam“ sukvietė klientus,

socialinius partnerius, nevyriausybines organizacijas. Renginyje dalyvavo gydytojai, reabilitacijos įstaigų, švietimo įstaigų
atstovai, kurių veikla susijusi su asmenų aprūpinimu techninės pagalbos priemonėmis. Į seminarą, kuris vyko renginio metu,
internetu užsiregistravo 98 dalyviai.
Renginyje dalyvavo ir skaitė pranešimą Centro bendradarbiavimo partnerio NAV pagalbinių technologijų centro (Norvegija)
atstovas.
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2.8.4. Centro atstovai dalyvavo Piliečių ministerijos organizuotame forume, kuriame pateikė nuomonę ir įžvalgas dėl
specialiųjų TPP taikymo ateityje.
2.9. Organizuojant Centro veiklos ir kokybės tobulinimo plano įgyvendinimą atlikta:
2.9.1. patvirtintas ir įgyvendintas mokymosi iš vidinės darbuotojų patirties planas;
2.9.2. pateiktos išvados bei apibendrintos darbuotojų vidinių procesų eigos bei klientų stebėsenos ataskaitos;
2.9.3. atliktos Centro darbuotojų apklausos „Matuoti darbuotojų pasitenkinimą darbo sąlygomis“ bei atlikta apklausos analizė,
padarytos išvados. Pažymėtina, kad 72 proc. darbuotojų mano, kad darbas Centre yra prasmingas ir 42 proc.- įdomus;
2.9.4. Centro darbuotojams organizuoto seminaro Palangoje Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir
rekreacijos Centre“ metu:
2.9.4.1. pristatyta profesinės rizikos vertinimo ataskaita, aptartos vertinimo išvados;
2.9.4.2. aptartas atliktas mokymosi iš vidinės darbuotojų patirties planas, skirtas kaupti ir sisteminti darbuotojų gerąją patirtį,
vykdymo ataskaita, apibendrinti stebėjimo rezultatai;
2.9.4.3. aptarti anketavimo rezultatai organizuotos atvirų durų savaitės, skirtos įstaigos 25-mečio paminėjimui, kurios metu
vykdytas klientų anketavimas, bei apdovanoti aktyviausi akcijos vykdytojai;
2.9.4.4. pristatytas antikorupcinės programos įgyvendinimo 2017-2018 m. patvirtintas priemonių planas,

aptartos

įgyvendintos priemonės;
2.9.5. įrengta kompiuterinė vieta klientui;
2.9.6. sukurta klientų konsultavimo realiu laiku paslauga, kurią atlieka Metodinio skyriaus klientų informavimo specialistas;
2.9.7. įdiegta Dokumentų valdymo sistema, kurioje realizuotas elektroninis intranetas bei elektroninis dokumentų valdymas.
2.9.8. atlikti informacinių technologijų mokymai darbuotojams: apmokyti dirbti su Dokumentų valdymo sistema ir su
Centrine informacine viešųjų pirkimų informacine sistema.
2.9.9. tikslu pagerinti asmenų aprūpinimą regos TPP, paskirta didesnė, lyginant su 2016 m., lėšų dalis regos priemonėms
įsigyti;
2.9.10. atlikta darbuotojų atliekamų funkcijų peržiūra, patikslinti pareigybių aprašymai;
2.9.11. atlikta klientų nuomonės apklausa apie Centro įvaizdį ir žinomumą, apklausta 214 klientų. Pažymėtina, kad daugiausia
klientų (93) sužinojo apie Centro veiklą iš gydančio gydytojo, šeimos narių (59) ir socialinio darbuotojo (55); 91 procentas
apklaustųjų labai gerai ir gerai įvertino Centro darbuotojų kultūrą.
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2.9.12. Sprinter research atliko Centro žinomumo ir vertinimo tyrimą tarp Lietuvos gyventojų. Buvo taikomas apklausos
metodas- standartizuotas betarpiškas interviu, naudojant standartizuotą su Centru suderintą klausimyną. Tyrimo metu
apklausti 1009 respondentai nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Apibendrinus rezultatus 79 % respondentų nurodė, kad Centro
veikla aprūpinant asmenis TPP yra reikalinga, 71 % nurodė, kad pasitiki Centru kaip institucija. Centro žinomumas įvertintas
žemesniais procentais, kad žino apie Centrą nurodė 12 % respondentų.
2.9.13. Šviečiamojo socialinio renginio „Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam“ dalyviai atsakė į Centro pateiktas
anketas apie renginio naudingumą, aktualumą, naudingumą tiesioginiam darbui, bendrą seminaro organizavimą.
Apibendrinus gautas 65 anketas dalyviai seminaro pranešėjų kompetenciją,

informacijos apie renginį pateikimą

komunikaciją, temų naudingumą ir bendrą seminaro organizavimą įvertino daugiausia puikiai ir gerai. Pasibaigus renginiui
visa įrašyta seminaro medžiaga patalpinta internete adresu: https://www.youtube.com/watch?v=s6l038d0LEE
Taip pat dėl reklamos poveikio apie renginį Centro Facebook paskyroje suaktyvėjo Facebook naudotojai: padidėjo
sekėjų skaičius, renginio metu Centro pranešimai paskyroje pasiekė daugiau žmonių (1489), laikotarpyje nuo 2017 m.
lapkričio 19 d. iki gruodžio 17 d. Lietuvoje pasiekė 20051 žmones, kurie kokiu nors būdu yra susiję su paskyros turiniu.
Informacija apie renginį buvo išplatinta 15 min.lt, Lrytas.lt, Delfi, Lietuvos žinios ir Lietuvos rytas.
2.11. Centras užsiregistravo kaip Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikytojas Europos viešojo administravimo instituto
BVM išteklių centro administruojamoje Europos BVM taikytojų duomenų bazėje ir pateikė prašymą atlikti BVM taikymo
išorinį vertinimą Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamentui.
2.12. Dalyvauta Lietuvos standartizacijos departamento TK 54 „Pagalbos priemonės asmenims su negalia“ veikloje:
2.12.1. LST TK 54: LST Technikos komisijos posėdyje nutarta įtraukti į 2017 m. Lietuvos standartų vertimo programą LST
EN ISO 9999:2016 Neįgaliesiems skirtos pagalbinės priemonės. Klasifikacija ir terminija (ISO 9999:2016) standarto
projektą.
2.13. Suorganizuotas susitikimas su suinteresuotais savivaldybių ir Lietuvos savivaldybių asociacijų atstovais, SADM Lygių
galimybių skyriaus atsakingais darbuotojais dėl tolimesnio Centro bendradarbiavimo su savivaldybių įstaigomis pagerinimo,
numatyti veiksmai dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Centro ir Lietuvos savivaldybių asociacijos suderinimo bei
pasirašymo.
2.14. Parengtas techninės pagalbos priemonių elektroninis katalogas ir patalpintas Centro internetinėje svetainėje.
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2.15. Dalyvauta LR sveikatos ministerijos organizuotoje konferencijoje „Psichikos sveikata skirtinguose gyvenimo
tarpsniuose“.
2.16. Centro vadovė dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje diskusijoje dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” 8.4.2 konkretaus
uždavinio priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo ir sveiko
senėjimo srityje“ įgyvendinimo.
2.17. Parengta Antikorupcinės programos įgyvendinimo 2015-2016 m. priemonių plano vykdymo 2016 metais ataskaita ir
pateikta SADM.
2.18. Parengtas Antikorupcinės programos įgyvendinimo 2017-2018 m. priemonių planas ir pateiktas SADM.
04001010401

Priemonė

sąlygas

1. Iš surinktų pajamų įmokų lėšų išmokėtos kompensacijos: 32 kompensacijos (35209,0 eurai) įmonėms už asmenų įsigytas

Techninės pagalbos neįgaliesiems

per įmones TPP bei išmokėtos asmenims 840 kompensacijos už savo lėšas įsigytas TPP ( 158538,08 eurai). Likusi suma

centro

„Sudaryti

veiklai“

(pajamų

įmokų

(21224,92 eurai) panaudota administravimo išlaidoms ir ilgalaikiam turtui (kompiuteriui) įsigyti.

sąmata)
Rengėjas : Elena Nekrošaitė, direktoriaus pavaduotoja techninės pagalbos priemonių klausimais

Direktorė

______________________________
(programos koordinatoriaus
pareigų pavadinimas)

_____________
(parašas)

2018-01-18
(data)
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