
Biudžetinė įstaiga  
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(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą) 

 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas: Danų g. 15A, LT-45262,  Kaunas 

1.2. Telefono Nr: (+370) 37 490415 

1.3. El. pašto adresas: info@nckorys.lt 

1.4. Interneto svetainės adresas: www.nckorys.lt 

1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1997 m. kovo 13 d. (Įstaiga įsteigta pavadinimu Neįgaliojo 

Jaunimo užimtumo centras, 2019-07-23 Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. TA -357 pakeistas į 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“) 

1.6. Įstaigos vadovas: Diana Skemundrienė paskirta Kauno m. savivaldybės mero 2018-11-

20 potvarkiu Nr. MP-328 eiti direktoriaus pareigas nuo 2018-11-30.  

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

2020 metais privalėjome būti lankstūs, jautrūs ir kūrybiški labiau nei bet kada anksčiau: pasaulinės 

pandemijos keliama grėsmė labai stipriai stabdė bei ribojo Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ 

(toliau – NTAC „Korys“) veiklą. Kovo – gegužės mėn. NTAC „Korys“ dienos centrų veikla, kuriuose 

dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas gavo 108 paslaugų gavėjai, buvo 

draudžiama. Siekiant išvengti šių paslaugos gavėjų socialinės izoliacijos, teko ieškoti kitų pagalbos 

teikimo formų. Atliepiant į pasikeitusį poreikį, teko organizuoti paslaugų teikimą nuotoliniu būdu, 

taip pat – palaikyti kontaktą su tais paslaugų gavėjais, kurie karantino laikotarpiu paslaugų teikimo 

buvo atsisakę. Kontaktas buvo palaikomas individualiai, klientams artimoje aplinkoje. Tai buvo 

didžiulis iššūkis ne tik mūsų specialistams, bet ir Centro klientams – jiems teko skubiai išmokti 

naudotis informacinėmis komunikavimo priemonėmis. Atnaujinus, bet vis dar ribojant NTAC 

“Korys“ veiklą dėl higienos reikalavimų, teko atlikti daugybę darbo organizavimo pakeitimų, norint 

patenkinti tiek Centre paslaugas gaunančių, tiek namuose likusių paslaugos gavėjų poreikius, tuo 

pačiu užtikrinant būtinųjų higienos reikalavimų laikymąsi. Situacijos ekstremumą didino dar ir tai, 

kad birželio – lapkričio mėn., susidarius avarinei situacijai, teko sustabdyti vieno iš NTAC “Korys“ 

priklausančių pastatų eksploataciją bei skubiai organizuoti statinio, esančio adresu Pabiržės g. 26, 

Kaune, I ir II aukšto patalpų būtinąjį remontą. Paslaugų teikimą teko organizuoti viename pastate. Be 
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abejo, lankstus reagavimas į pandemijos keliamus iššūkius neleido įgyvendinti visų suplanuotų 

veiklų, pasiekti užsibrėžtų rezultatų. Todėl daugumos rodiklių reikšmė yra mažesnė nei buvo planuota 

ar pasiekta per praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Vis dėl to norime pasidžiaugti, kad nors COVID-19 

labai stipriai koregavo 2020 m. veiklos planus, NTAC „Korys“ vyko daug nenumatytų, neplanuotų 

iniciatyvų, ypatingai – bendradarbiaujant su kultūros srities atstovais. Taip pat didžiuojamės, kad 

karantino „dovanotą“ stabtelėjimą sugebėjome produktyviai išnaudoti EQUASS kokybės standarto 

diegimo plane numatytų rekomendacijų įgyvendinimui. To pasėkoje Centre sukurtos procedūros, 

užtikrinančios visos įstaigos nuolatinį tobulinimą, didesnį lankytojų įtraukimą į paslaugų planavimą 

ir vertinimą, jų įgalinimą, teisių užtikrinimą, kryptingesnį lankytojų individualių tikslų siekimą.  

2020 m. šiek tiek keitėsi NTAC „Korys“ teikiamos paslaugos: reaguodami į nesklandumus 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, nutraukėme sutartį ir patys pradėjome teikti integralios 

pagalbos paslaugas senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia. Taip pat, atsižvelgdami į Kauno m. 

socialinių paslaugų rinką, kurioje socialinės priežiūros paslaugų pasiūla vis didėja, sustabdėme 

socialinės priežiūros institucijoje paslaugų teikimą.  

2020 m. buvo suremontuotos 141, 88 kv. m. patalpos, jas pritaikant trumpalaikės socialinės 

globos vaikams su sunkia negalia paslaugų teikimui. 2021 m. planuojama šias patalpas įrengti, 

suformuoti reikalingą personalo komandą ir pradėti teikti šią itin reikalingą paslaugą.  

 

 



 

III SKYRIUS 

2020 M. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą 

Asignavimų valdytojo (savivaldybės) 

metiniame veiklos plane nustatytos  

strateginius priemonės, veiklos,   jų 

įvykdymo informacija  

Vertinimo kriterijus (rodiklis), 

matavimo vienetas 

Planinė reikšmė Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis 

pokytis lyginant 

su praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Socialinių paslaugų užtikrinimas asmenims su negalia Negalią turinčių asmenų centre „Korys“ (MVP priemonė Nr. 02.03.02.006) 

1.1 

Socialinės 

priežiūros 

paslaugų 

asmenims 

su negalia 

teikimas 

(MVP 

veikla nr. 

02.03.02.0

06.04) 

Teikti socialinės priežiūros 

paslaugas dienos centro 

lankytojams, ugdant jų 

kasdienio gyvenimo ir 

darbinės veiklos įgūdžius.  

V.02.03.02.006.04.02. Dienos 
socialinės priežiūros centro 
užimtumas 

65% 48 % 73,8 % -9 % 2020 m. buvo 

siekiama, kad šios 

paslaugos teikimas 

būtų perduotas NVO 

sektoriui. Tikslas 

buvo pilnai 

įgyvendintas. Todėl 

stebimas paslaugos 

užimtumo mažėjimas. 

Ugdyti socialinės priežiūros 

paslaugas dienos centre 

gaunančių asmenų socialinius 

– savarankiškumo įgūdžius, 

pasitelkiant inovatyvias 

metodikas.  

V.02.03.02.006.04.01. Asmenų, 
kurių socialiniai bei kasdienio 
gyvenimo įgūdžiai buvo ugdomi 
pagal ART metodiką bei 
programoje „Kavinė“, dalis nuo 
visų socialinės priežiūros 
paslaugas gavusių asmenų 

85% 39% 45,9 % -33 % Rodiklis nepasiektas, 

nes dėl karantino 

sąlygotų apribojimų ( 

2020 kovo – gegužės 

mėn. dienos dienos 

centrų veikla buvo 

sustabdyta, kitu laiku 

buvo privaloma 

laikytis  grupių 

izoliavimo principų) 

buvo neįmanoma 

organizuoti numatytų 

veiklų.  

Ugdyti socialinės priežiūros 

savarankiško gyvenimo 

namuose paslaugos gavėjų 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžius, siekiant jų didesnės 

integracijos į visuomenę 

 
V.02.03.02.006.04.03. Socialinės 
priežiūros savarankiškuose 
gyvenimo namuose paslaugos 
gavėjų skaičius 

17 

 

19 89,5 % 

 

0% 

 

Šio rodiklio siekimo 

sėkmė priklauso ir 

nuo kitų įstaigų 

veiklos. Neturint 

galimybių nuomotis 

socialinį būstą, 
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gyvena savarankiško 

gyvenimo namuose ir 

tie paslaugų gavėjai, 

kurių socialiniai 

įgūdžiai jau yra 

pakankami, kad 

galėtų gyventi 

savarankiškai 

nuomojamame būste. 

2020 m. vienas 

savarankiško 

gyvenimo namų 

gyventojas išėjo 

gyventi į socialinį 

būstą. 

1.2. Socialinės globos paslaugų 

asmenims su negalia dienos centre 

teikimas 

V.02.03.02.006.05.01. Dienos 

socialinės globos centro 

užimtumas (asmenys, turintys 

negalią) (proc.) 

80 % 68 % 85 % -15,75% Rodiklis nepasiektas, 

dėl karantino sąlygotų 

apribojimų ( 2020 

kovo – gegužės mėn. 

dienos centro veikla 

buvo sustabdyta, 

vėliau paslaugos buvo 

teikiamos, ribojant 

lankytojų skaičių dėl 

būtinybės išlaikyti 

atstumus. ) 

2. Socialinės globos paslaugų užtikrinimas asmenims, turintiems sunkią negalią, Negalią turinčių asmenų centre „Korys“ (MVP priemonė Nr. 02.03.04.024.) 

2.1.Socialinės globos paslaugų 

asmenims su sunkia negalia dienos 

centre teikimas 

 V.02.03.02.006.06.02. Dienos 

socialinės globos centro 

užimtumas (asmenys, turintys 

sunkią negalią) (proc.) 

80 % 53 % 66,3 % -30,8 % Rodiklis nepasiektas, 

dėl karantino sąlygotų 

apribojimų (2020 

kovo – gegužės mėn. 

dienos centro veikla 

buvo sustabdyta, 

vėliau paslaugos buvo 

teikiamos, ribojant 

lankytojų skaičių dėl 

būtinybės išlaikyti 

atstumus.   Sunkią 

negalią turintys 

dažniau patenka į 

rizikos grupę dėl 
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COVID , todėl 

didesnė jų dalis 

atsisakė lankyti centrą 

pandemijos 

laikotarpiu.  

.2.2. Integralios pagalbos (slaugos ir globos) 

namuose paslaugos teikimas 

V.02.03.02.006.06.01. Asmenų, 

kuriems suteiktos integralios 

pagalbos (slaugos ir globos) 

namuose paslaugos, skaičius 

(vnt.) 

40 49  122,5 % 22,5 % Pradėjus teikti 

paslaugas senyvo 

amžiaus asmenims, 

tapo didesnė klientų 

kaita.  

 

2.3. Trumpalaikės socialinės globos paslaugų 

teikimas  
V.02.03.02.006.06.03.Šeimų, 

kurioms suteiktos atokvėpio 

paslaugos, skaičius (vnt.) 

15 17 113,3 % 6,3 %  

Įstaigos vadovo patvirtintame metiniame 

veiklos plane numatyta (-os) svarbiausia (-

ios) sritis  (-ys), tema (-os), metinis veiksmas 

/darbai, jų įvykdymo informacija 

Vertinimo kriterijus (rodiklis), 

matavimo vienetas 

Planinė reikšmė Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

  Komentaras 

3. Užtikrinti įstaigos paslaugų kokybės gerinimą  

3.1. Siekti dienos 

socialinės globos 

paslaugų kokybės 

gerinimo taikant 

EQUASS kokybės 

sistemą 

3.1.1. Parengti 

dokumentai, 

atitinkantys 

EQUASS principus 

ir juose išdėstytų 

nuostatų taikymas 

praktikoje. 

Parengtų dokumentų dalis nuo 

visų turimų parengti pagal 

EQUASS diegimo 

rekomendacijas (proc.) 

90 % 81 % 90 % Nebuvo 

įgyvendinama 

2019 m.  

 

3.1.2. Didesnė  

paslaugų gavėjų 

įtrauktis priimant 

sprendimus bei 

vertinant paslaugas 

 

Įgyvendintų pasiūlymų dalis nuo 

visų pateiktų Lankytojų tarybai 

50 % 55,6 % 111,2% Nebuvo 

įgyvendinama 

2019 m.  

 

Lankytojų, dalyvavusių 

apklausoje dėl teikiamų paslaugų 

kokybės, dalis, nuo visų 

gaunančių paslaugas 

90 % 95,6 % 106,2 % Nebuvo vertinama 

2019 m.  

2020 m. pirmą kartą į 

Centro paslaugų 

vertinimą ir 

pasiūlymų dėl 

paslaugų gerinimo 

teikimą įtraukti ir 

paslaugų gavėjai, 
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anketas pritaikius 

pagal jų gebėjimus. 

3.1.  Lankytojų artimųjų, dalyvavusių 

apklausoje dėl teikiamų paslaugų 

kokybės, dalis, nuo visų 

gaunančių paslaugas 

85% 82,2 % 96,7 % 20,2 %  

4. Organizuoti trumpalaikės socialinės globos paslaugų plėtrą  

Įkurti trumpalaikės globos vaikams su negalia 

skyrių 

Vietų skaičius 6 6 Dalinai 

įgyvendinta 

Nebuvo 

įgyvendinama  
Įvykdytas 141,88 kv. 
m patalpų, reikalingų 

trumpalaikės 

socialinės globos 

vaikams su negalia 

teikimui, pritaikymas 

ir remontas. 

5. Teikti išvadas apie darbingo amžiaus negalią turinčius asmenų gebėjimus suinteresuotoms institucijoms  

Atlikti - asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir 

priimti kasdieninius sprendimus vertinimą 

Atliktų vertinimų skaičius (vnt. ) 120 86 71,7% -48,5 % Įstaiga tenkina visus 

100 proc. prašymų 

įvertinti 

neveiksnumą. 

Prašymų skaičius 

kasmet svyruoja., dėl 

to labai sunku tiksliai 

prognozuoti 

planuojamą reikšmę.  
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Faktinė reikšmė 2019 m. Faktinė reikšmė 2020 m.



2 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

4.1. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio 

palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.  

Eil. 

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 
Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis 

(BRUTO) 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Pokytis, 

proc. 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Skyriaus vedėjas 3 3 0 % 1520 1646 8,29 % 

 Vyresnysis 

specialistas 

3 3 0 % 1198 

 

1301 8,6 % 

 Socialinis 

darbuotojas 

12 12 0 % 1001 1220 21,88 % 

 Užimtumo 

specialistas 

8 6 -25 % 965 806 -16,48 % 

 Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

27 33 22,22 % 860 808 -6,05 % 

 Kineziterapeutas 7 6 -14,29 % 945 1127 19,26 % 

 Psichologas 2 1 -50 % 1146 1215 6,02 % 

 Slaugytojas 3 1 -66,67 % 893 963 7,84 % 

 Slaugytojo 

padėjėjas 

8 11 37,5 % 643 506 -21,31 % 

 Vairuotojas 3 3 0 1110 994 -10,45 % 

 Virtuvės 

darbininkas 

2 2 0 560 467 -16,61 % 

 Valytojas 4 4 0 547 550 0,55 % 

 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

 

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltiniai 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis, tūkst. 

Eur  

Ataskaitinis 

laikotarpis, tūkst. 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 925,5 880,6 -4,85 

  Iš jų  

1.1. 

Socialinių paslaugų užtikrinimas asmenims su 

negalia Negalią turinčių asmenų centre "Korys" 

(5101) 

806,8 675,6 -16,26 

1.2 Trumpalaikės paskolos lėšos (5112) 0,0 62,4 100 

1.3. 
Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros 

gerinimas (5101) 
0,0 61,0 100 

1.4. 

Socialinių paslaugų užtikrinimas asmenims su 

negalia Negalią turinčių asmenų centre "Korys" 

(7201) 

87,1 57,7 -33,75 
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1.5. 

Socialinių paslaugų užtikrinimas asmenims su 

negalia Negalią turinčių asmenų centre "Korys" 

(7202) 

31,6 23,9 -24,37 

2. Valstybės biudžeto lėšos  323,3 349,8 8,20 

  Iš jų  

2.1.  

Socialinių paslaugų užtikrinimas asmenims su 

negalia Negalią turinčių asmenų centre "Korys" 

(4220) 

323,3 333,4 3,12 

2.2. 

Socialinių paslaugų užtikrinimas asmenims su 

negalia Negalią turinčių asmenų centre "Korys" 

(4612) 

0,0 

 
9,8 100 

2.3. 

Socialinių paslaugų užtikrinimas asmenims su 

negalia Negalią turinčių asmenų centre "Korys" 

(4620) 

0,0 0,8 100 

2.4. Lietuvos kultūros taryba 0,0 5,0 100 

2.5. 
Kauno rajono savivaldybės administracija 0,0 0,8 100 

3. Fondų lėšos  75,7 96,1 26,95 

3.1.  

Projektas „Integrali pagalba neįgaliems 

asmenims Kauno mieste“ (finansuotojas 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 

70,2 96,1 36,89 

3.2 Projektai 5,5 0,0 -100 

4. Kitos lėšos 0,0 0,0  0 

5. Parama  3,0 0,7 -76,67 

5.1. Parama (Fiziniai asmenys) 2,3 0,0 -100 

5.2. Parama 2 proc.  0,7 0,7 0 

     

  Iš viso 1327,5 1327,2 -0,03 

  
Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 
118,7 79,5 -33,11 

  Iš viso lėšų 1327,5 1327,2 -0,02 

 

5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos 

straipsnius  

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* 
I ketv., 

tūkst. 

Eur 

II 

ketv., 

tūkst. 

Eur 

III 

ketv., 

tūkst. 

Eur 

IV 

ketv., 

tūkst. 

Eur 

Bendra 

išlaidų 

suma, 

tūkst. 

Eur kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais  175,1 222,8 287,3 395,3 1080,5 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  2,9 3,7 4,8 6,5 17,9 

2 2 1 1 1 1 Mitybos išlaidos 6,1 2,1 7,6 3,1 18,9 

2 2 1 1 1 2 
Medikamentų ir medicininių 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
0,5 0,0 0,3 0,3 1,1 

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,3 0,3 0,4 0,5 1,5 

2 2 1 1 1 6 
Transporto išlaikymo  ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
9,5 6,8 8,1 14,2 38,6 

2 2 1 1 1 7 
Aprangos ir patalynės įsigijimo 

išlaidos 
0,0 0,1 0,0 2,1 2,2 

2 2 1 1 1 15 
Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 
0,6 2,2 2,9 69,4 75,1 
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2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,4 1,0 1,4 1,6 4,4 

2 2 1 1 1 17 
Ekspertų ir konsultantų paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
0,2 0,2 0,2 0,3 0,9 

2 2 1 1 1 20 
Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
7,9 5,4 4,8 8,0 26,1 

2 2 1 1 1 21 
Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
1,0 0,2 0,8 7,1 9,1 

2 2 1 1 1 30 
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
3,2 5,0 7,5 21,7 37,4 

2 7 3 1 1 1 
Darbdavių socialinė parama 

pinigais 
3,4 0,7 6,9 3,0 14,0 

3 1 1 3 1 2 
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo 

išlaidos 
0,0 3,0 0,0 5,0 8,0 

3 1 2 1 1 2 

Kompiuterinės programinės įrangos 

ir kompiuterinės programinės 

įrangos licencijų įsigijimo išlaidos 

0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

3 1 2 1 1 3 Patentų įsigijimo išlaidos 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

            IŠ VISO  211,1 253,5 333,0 541,2 1338,8 

 

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 

„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti 

išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu 

laikotarpiu panaudojo gautus asignavimus. 

 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, įstaigos įsigytą ar 

perleistą ilgalaikį turtą. 

Eil. 

Nr.  
Turto pavadinimas  Kiekis 

Vertė tūkst. 

Eur (nurodyta 

perdavimo, 

pardavimo, 

įsigijimo 

dokumentuose) 

Data (kada 

gautas, 

įsigytas, 

perleistas 

turtas) 

Įsigijimo tikslas, 

pagrindimas  

1 2 3 4 5 6 

1. 
Skersinė-bėginė lubinė kėlimo sistema GH1 

175 kg 
1 3,0 2020-05-26  

2. Licencija 2 0,1 
2020-08-06 

2020-12-17 
 

3. Operacinė sistema Windows 10 8 1,1 2020-10-21  

4. 
Microsoft Office Home and Business 2019 

8 1,9 2020-10-28  

5. 
Mobilus keltuvas Eva 400EE, 180 kg 

1 1,8 2020-11-16  

6. Triratis X Strong RaceRunner 1 3,2 2020-12-08  
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VII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 

2020 m. balandžio mėn. Centro veiklą tikrino Valstybinė darbo inspekcija. Buvo 

tikrinamas darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų 

reikalavimų laikymasis. Patikrinimo metu 2020-04-02  nustatyta, kad darbuotojams nebuvo sudarytas 

2020 m. sausio mėn. darbo grafikas. Kadangi grafikas buvo  nesudarytas tik už minimą ir praėjusį 

laikotarpį, pažeidimo ištaisyti nebuvo įmanoma. Daugiau pažeidimų nenustatyta.  

Patikrinimo metu gautos rekomendacijos - profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo 

plane numatyti prevencinių priemonių įgyvendinimo terminus, nurodyti darbuotojus, kurie bus 

atsakingi už nurodytų plane priemonių įgyvendinimą, supažindinti darbuotojus su profesinės rizikos 

vertinimo rezultatais, užtikrinti, kad būtų vykdoma rizikos šalinimo/mažinimo priemonių plano 

įgyvendinimo kontrolė. Visos šios rekomendacijos buvo pilnai įgyvendintos.  

 

VIII SKYRIUS 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

Kadangi COVID -19 labai stipriai koregavo 2020 m. veiklos planus, „Koryje“ vyko 

daug nenumatytų, neplanuotų iniciatyvų. 2020 m. pavyko užmegzti bendradarbiavimą su kitomis 

akademinės, kultūros, socialinės srities  įstaigomis. To pasėkoje galėjome vystyti savo veiklas visose 

šiose srityse: 

Bendradarbiavimas akademinėje srityje. Siekiant stiprinti sąsajas tarp Centro praktinės 

veiklos ir socialinio darbo inovacijų akademinėje srityje, buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su VšĮ Kolpingo kolegija. Bendradarbiavimas prisidėjo ir prie visuomenės nuostatų keitimo į negalią 

turinčius - Centro lankytojai kartu su darbuotojais lankėsi kolegijoje, pasakojo apie Centre jiems 

teikiamas paslaugas. 

Bendradarbiavimas kultūros srityje. Karantino sąlygoti apribojimai Centro 

darbuotojams diktavo būtinybę ieškoti nuotolinės pagalbos teikimo formų, o Kauno žymiems mokslo 

ir meno žmonėms – ieškoti alternatyvių saviraiškos galimybių. Taip atsivėrė nauja – nuotolinė - erdvė 

bendravimui su žymiais mokslo ir meno žmonėmis. Centro darbuotojų nuotoliniu būdu 

organizuojamuose užsiėmimuose svečiavosi Lietuvos botanikas, biomedicinos mokslų daktaras 

Mindaugas Lapelė, K.M. Čiurlionio nacionalinės galerijos edukacijų kuratorė Rūta Klevaitė, 

fotografas Darius Petrulis, Kauno šokio teatro „Aura“, Kauno kamerinio teatro aktoriai, galerijos 

„Atvirukų alėja“ menininkai.  

2020 m. NTAC „Korys“ laimėjo Švietimo ir mokslo ministerijos finansuotą projektą 

„Suvienyti šokyje“ (vertė 5000 Eur. ). Projektas atvėrė galimybes nuo vieno iki trijų kartų savaitėje 
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padažninti šokio užsiėmimus, kurie yra Centro lankytojų ypatingai laukiami. Projektas vyko derinant 

nuotolinį ir įprastą būdą.  

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ vardas 2020 m. buvo ne kartą minimas 

žiniasklaidoje dėl itin pasisekusio ir apdovanojimų sulaukusio projekto „Šokio laboratorija“. Projektą 

inicijavo menininkas Mantas Stabačinskas, pelnęs „Kaunas 2020 įsimintiniausias menininkas“ 

apdovanojimą. Šis projektas taip pat laimėjo kampanijos „Kaunas visiems“ apdovanojimą Metų 

iniciatyvos kategorijoje „Šokio laboratorija“ yra Kauno bienalės kuruojamo tarptautinio projekto 

„Stebuklingi kilimai“ (angl. „Magic Carpets“) dalis. Projektas buvo nominuotas Europos 

bendruomenių apdovanojimams „Bendros kūrybos ir supratimo link“ (European community award 

„Co-create & comprehend“) ir 2021 m. vasario mėn. paskelbtas nugalėtoju kartu su Italijos, Serbijos 

ir Sakartvelo bendruomenėmis.  

 Bendradarbiavimas socialinėje srityje. 2020 m. pradėjome bendradarbiauti ir su 

socialiniu restoranu „Pirmas blynas“, kuriame išimtinai dirba asmenys, turintys negalią. 

Prieškalėdiniu laikotarpiu mūsų  lankytojai padėjo pristatyti „Pirmo blyno“ produkciją užsakovam 

Kauno mieste. 2021 m. NTAC „Korys“ ir socialinio restorano „Pirmas blynas“ bendradarbiavimas 

išaugo į jungtinį projektą su šešiomis Lietuvos organizacijomis, dirbančiomis negalios srityje. Šio 

projekto idėja – gaminti dovanų rinkinius, sudarytus iš įvairios produkcijos, gamintos negalią turinčių 

asmenų. NTAC „Korys“ įsipareigojo gaminti natūralaus vaško žvakes. 

 Bendradarbiavimo su „Samariečių bendrija“ bei  VšĮ „Valakupių reablitacijos centras“ 

dėka NTAC „Korys“ lankytojai 2020 m. pradėjo dalyvauti 3 metų trukmės projekto “Nuo globos link 

galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra” socialinėse dirbtuvėse. Šis projektas lankytojams atvėrė 

naują patirtį -galimybę gauti stipendiją. Kai kurie lankytojai savo „uždirbtus“ pinigus skyrė 

labdaringai veiklai – gyvūnų prieglaudai „Penkta koja“, taip sustiprindami savo vertės, reikalingumo 

visuomenei pajautimą.  

2021 m. NTAC „Korys“ numato teikti prioritetą  dienos socialinės globos paslaugų 

kokybės sertifikavimui, atitinkant EQUASS standartą, trumpalaikės socialinės globos vaikams su 

negalia sukūrimui bei išplėtojimui bei socialinių paslaugų savarankiško gyvenimo namų gyventojams 

kokybės gerinimui.  

 

 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ direktorė                                                Diana Skemundrienė  

 
 


