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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-

1969; VŽ 2004-02-14, Nr. 25-745) 10 straipsnio nuostatomis ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 

(toliau LŽNS) patvirtintais įstatais (toliau – Įstatai), sudaryta veiklos ataskaita už 2013 metus.  

 

LŽNS veiklos ataskaita susideda iš žemiau pateiktų dalių: 

1. Informacija apie LŽNS veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius 

metus; 

2. LŽNS gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal 

išlaidų rūšis; 

3. Informacija apie LŽNS įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus; 

4. LŽNS sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui; 

5. LŽNS darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje; 

6. LŽNS sąnaudos valdymo išlaidoms; 

7. Duomenys apie LŽNS vadovą, išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms LŽNS 

vadovo išmokoms. 

 

I. INFORMACIJA APIE LŽNS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS 

REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS 

 

1. LŽNS įgyvendinama misija nuoširdžiai dirbti negalės žmonių labui, atstovaujant ir 

ginant jų teises ir teisėtus interesus. 

 

2. Pagrindinės LŽNS prioritetinės veiklos kryptys yra: 

 regioninių organizacijos asociacijų stiprinimas ir glaudus bendradarbiavimas; 

 žmonių su negalia interesų atstovavimas ir teisių gynimas; 

 neįgaliųjų verslumo skatinimas; 

 visuomenės stereotipinio požiūrio į neįgaliuosius keitimas; 

 kokybiškų paslaugų teikimas ir plėtojimas; 

 universalaus projektavimo idėjos propagavimas ir įgyvendinimas; 

 jaunimo įtrauktis į organizacijos veiklą; 

 tarpinstitucinis bendradarbiavimas; 

 žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas ir atstatymas; 
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 organizacijos matomumas. Organizacijos įvaizdžio bendruomenėse ir šalyje 

gerinimas. 

 

3. Pagrindiniai LŽNS siekiami ir įgyvendinami tikslai yra įgyvendinti ir vykdyti 

pagrindinius LŽNS tikslus ir uždavinius: 

 mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį ir siekti neįgaliųjų integracijos į 

visuomenę; 

 atstovauti ir ginti LŽNS narius, jų teisėtus poreikius, teises ir kitus viešuosius 

interesus; 

 savo veikla padėti žmonėms su negalia suprasti ir pilnai naudotis jiems 

priklausančiomis teisėmis, laisvėmis bei galimybėmis, spręsti aktualius socialinius klausimus; 

 padėti realizuoti žmonėms su negalia jų teisę mokytis, siekti norimos profesijos, 

užsiimti mėgstama veikla, ilsėtis, sportuoti, turėti šeimą, įsigyti draugų, bendrauti. 

4. LŽNS prezidento veikla: 

LŽNS prezidentas per 2013 metus dalyvavo 85 įvairaus lygio renginiuose ir priemonėse: 
 

Lentelė 1: 2013 m. Prezidento veikla 

Renginio pavadinimas Renginių skaičius 

Apskrito stalo diskusijose 2 

Apskrito stalo diskusijose Darbo grupių 

veikloje 

2 (2 grupės) 

Įv. diskusijose 5 

Įv. forumai 4 

TV laidose, duotas interviu ar rašyta 

spaudoje 

5 

Įvairaus lygio konferencijose 6 

Įv. konsultacijose 3 

NRT neįgaliųjų organizacijų atstovų 

pasitarimuose NRD 

27 

Posėdžiuose 10 

Veiklų pristatymuose ir renginiuose 6 

Susitikimuose su specialistais, politikais ir 

kt. 

13 
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Per 2013 metus surašyta 12 raštų įvairioms LR ministerijoms ir kitom institucijoms dėl 

įstatymų ar įstatyminių aktų tobulinimo ir įvairių problemų, su kuriomis susiduria žmonės su 

negalia.   

 

5. LŽNS filialo  - Vilniaus Neįgaliųjų dienos centro veikla: 
Lentelė 2: LŽNS filialo veikla 

Veiklos 
pavadinimas 

Veiklos aprašymas 

Neįgaliųjų socialinių 
ir savarankiško 
gyvenimo įgūdžių 
ugdymas, 
palaikymas ar 
atkūrimas 

Vilniaus neįgaliųjų dienos centro veikla orientuota į neįgaliųjų fizinių gebėjimų 
lavinimą. Kvalifikuoti specialistai mokė įvairių pratimų kraujotakai gerinti, davė 
patarimus savarankiškumo įgūdžiams lavini, taip pat buvo atliekamos pasyvios 
gimnastikos paslaugos. Sveikatos stiprinimui buvo naudojama šviesos terapija 
„Bioptron “aparatu.  Daugeliui lankytojų pagerėjo sveikata. VNDC buvo 
teikiamos dušo, kirpimo, skalbimo paslaugos. Šiomis paslaugomis naudojosi ne 
tik neįgalūs, bet ir kiti bendruomenės nariai. Daugelis gyvena be patogumų, 
gauna mažas pajamas, todėl jiems pasinaudoti teikiamomis paslaugomis labai 
aktualu. Vilniaus neįgaliųjų dienos centre veikė 4 savipagalbos  grupės. Tai 
sergantys išsėtine skleroze ir jų šeimos nariams, turintiems judėjimo negalią ir jų 
šeimos nariams, sergantiems širdies kraujagyslių ligomis, neįgalių  moterų.  Šias  
grupes sudaro neįgalūs asmenys, turintys įvairių sveikatos problemų, 
bendravimo sunkumų, kuriems reikalingi patarimai, aptarimai, problemų 
sprendimai, pagalba, palaikymas. Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugomis pasinaudojo 386 asmenų iš jų 337  
suaugusių neįgaliųjų, 19 neįgalių vaikų ir 30 šeimos nariai (šeimos nariai 
dalyvavo savitarpio pagalbos grupių užsiėmimuose ir seminaruose). 

asistento pagalba Vilniaus neįgaliųjų dienos centre teikiama  - asistento paslauga. Turintiems sunkią 
negalią reikalinga pagalba:  reikia palydėti į namus, parduotuves, į valstybines ir 
kitas įstaigas. Asistento paslaugomis pasinaudojo 30 neįgaliųjų  ir jiems suteiktos 
307 paslaugos.  

Užimtumas 
įvairiuose amatų 
būreliuose ir 
klubuose 

VNDC turi puikias patalpas neįgaliųjų poreikiams ir užimtumo veiklai 
organizuoti. Būrelių veikla sulaukė didelio susidomėjimo ne tik tarp neįgaliųjų, 
bet ir kitų bendruomenės narių. Šis bendradarbiavimas suteikia abipusę moralinę 
naudą. Neįgaliųjų užimtumas vyko 4 amatų būreliuose. Užimtumo įvairių amatų 
veikloje dalyvavo 54 neįgalieji, suteikta 97 paslaugos. 

meninių bei kitų 
gebėjimų lavinimas 
meno, kultūros 
būreliuose, 
kolektyvuose, 
klubuose 

Vilniaus neįgaliųjų dienos centre labai populiari meninių gebėjimų lavinimo 
veikla. Grupiniai muzikos terapijos užsiėmimai autistiškiems vaikams iki 6 metų, 
paslaugą gavo 5 vaikai, 31 lankytojui buvo suteikta  muzikos terapijos paslauga; 
įvyko 16 repeticijų muzikos grupės „Impulsas“. 8 koncertiniai pasirodymai, grupė 
„Impuls“ „ Begaso“ festivalyje užėmė pirmąją vietą. 
Šokio judesio terapijoje dalyvavo 25 neįgalūs asmenys ir 10 vaikų. Viso meninių 
gebėjimų lavinimo  veikloje dalyvavo 67 neįgalieji, iš jų 15 neįgalūs vaikai. Per 
metus vyko 144 užsiėmimai. Muzikos grupėje „Impulsas“ įvairiais muzikos 
instrumentais groja ir dainuoja žmonės su skirtingomis negaliomis bei 
profesionalūs muzikantai. 

 
6. Per finansinius metus LŽNS vykdyti projektai, renginių organizavimas: 

 
Lentelė 3: 2013 m. vykdyti projektai 

Projekto pavadinimas Projekto tikslas Pasiekti rezultatai 

2013 metų Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos 
rėmimo projektas 

Nacionalinės žmonių su negalia 
socialinės integracijos 2013-2019 
metų programos priemonių 
įgyvendinimas neįgaliųjų teisių 

28 savivaldybėse  vykdyta socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų vertinimo ir 
atrankos stebėsena, kurią vykdė 18 
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gynimo, specialistų kvalifikacijos 
tobulinimo, savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo, kultūros ir sporto 
renginių organizavimo srityse, 
užtikrinant, kad žmonėms su negalia 
būtų prieinama visokia veikla, 

mažinama jų socialinė atskirtis, 
ugdomi neįgaliųjų gebėjimai, 
skatinantys juos gyventi 
bendruomenėje ir  šalinamos 
aplinkos kliūtys, trukdančios jiems 
lygiai su visais dalyvauti visuomenės 
gyvenime. 

asmenų. Suorganizuota 25 seminarai, 
mokymai  - 5 „Apskrito stalo“ diskusijos, 
5 asocijuotų narių atstovų forumai,  10 
seminarų „Pažink negalią; 5 mokymai 
verslo įmonėms, kuriuose dalyvavo 863 
asmenys,  iš jų neįgaliųjų 107. 

Suorganizuota  23 renginiai: 6 forumai – 
diskusijos „Be slenksčių“, 2 plenerai  
trumpametražinių filmų kūrimo 
pleneras ir fotopleneras, 15 trumpų 
filmų programos „Negalia ne kliūtis“ 
peržiūrų, kuriuose dalyvavo 2720 
asmenų, iš jų neįgaliųjų 285. Buvo 
suteiktos teisinės konsultacijos bei 
teisinė pagalba 77 asmenims, iš jų 74 
neįgaliesiems ir 3 jų šeimų nariams. 
Suorganizuota 1 kvalifikacijos 
tobulinimo renginys asocijuotų narių ir 
LŽNS VšĮ finansininkams, kuriame 
dalyvavo 23 specialistai, iš jų neįgaliųjų 
4. Suorganizuota  2 savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos 
Vilniuje; 1 „Neįgaliųjų, judančių 
rankomis varomais vežimėliais su 
specialiais priedais – varytuvais, 
maratonas „Nugalėk save“; 1 stovykla 
vaikams su negalia, kuriose dalyvavo 69 
asmenys, iš jų neįgaliųjų 53 (iš jų 
neįgalių vaikų 11). Suorganizuoti 5 
kultūros renginiai – „Neįgaliųjų teatrų 
festivalis – konkursas „Begasas“, „Gėlių 
ir Sodų gatvių festivalis“,  InterOpera 
„Meilė be mirties smėlynuose“, 
respublikinė žmonių su negalia dailiųjų 
amatų darbų paroda „Rudens saulutė“,  
sporto-kultūros renginys „Jaunimas 
jaunimui, kuriuose dalyvavo 1050 
asmenų, iš jų neįgaliųjų 430 (iš jų 
neįgalių vaikų 15). 

Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos 
žmogiškųjų gebėjimų 
ir materialinės bazės 
stiprinimas, taikant 
progresyvias 
metodikas (Šveicarijos 
Bendradarbiavimo 
programa) 

Stiprinti NVO plėtojant jų 
institucinius gebėjimus. 
 

Pravesti 2 seminarai „Asocijuotų narių 
finansinio savarankiškumo ir verslumo 
ugdymas“ dviem grupėms, dalyvavo 27 
asmenys ( iš jų 24 neįgalieji). Pravesti 4 
seminarai „Neįgaliųjų įdarbinimo 
konsultantų rengimo programa“ dviem 
grupėms, dalyvavo 31 neįgalusis. 
Pravesti 3 seminarai „Meno terapijos 
mokymai“, kuriuose dalyvavo 17 
neįgalių asmenų. Įdiegta  
kompiuterizuota LŽNS paslaugų 
gavėjų/narių duomenų kaupimo 
programa bei apmokyta 20 LŽNS ir 
LŽNS asocijuotų narių, viešųjų įstaigų 
specialistų, kurie dirbs su duomenų 
kaupimo programa; Įsigyti 25 
kompiuterių komplektai, kurie išdalinti 
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LŽNS darbuotojams, asocijuotiems 
nariams ir viešosioms įstaigoms. 

Socialinės gerovės 
kūrimas, atstovaujant 
neįgaliųjų teises 

Didinti LŽNS įsitraukimą į veiksmus 
ir procesus, ginančius žmonių su 
negalia teises ir jų teisėtus interesus, 
mažinančius neįgaliųjų socialinę 
atskirtį ir diskriminacijos apraiškas, 
tokiu būdu skleidžiant demokratines 
vertybes bei formuojant atvirą ir 
pilietinę visuomenę.  

Vykdomos veiklos:  „Klientų su negalia 
aptarnavimas“, „Pažink negalią“, „Be 
slenksčių“, Teisės aktų stebėsena. 

Kultūros paveldo, 
meno ir rekreacijos 
objektų prieinamumo 
didinimas Lietuvos ir 
užsienio žmonėms su 
negalia 

Informacinių technologijų pagalba 
padidintas Lietuvos kultūros 
paveldo ir meno objektų 
prieinamumas bei žinomumas tarp 
socialiai pažeidžiamų visuomenės 
grupių Lietuvoje. 

Atnaujinta interneto svetainė 
www.beslenksciu.lt, kurioje pateikiama 
išsami informacija apie Lietuvoje 
žmonėms su negalia pritaikytus kultūros 
paveldo ir visuomeninės paskirties 
objektus; sukurti 4 turistiniai maršrutai, 
pritaikyti asmenims su judėjimo negalia; 
atliktas  100 Lietuvos kultūros paveldo ir 
rekreacijos objektų prieinamumo 
žmonėms su negalia patikrinimas; 
sukurtos universalaus projektavimo 
rekomendacijos kurios pateikiamos 
www.universali-architektura.lt. 

Tęstinis projektas “Be 
slenksčių” katalogas 

Skatinamas Lietuvos ir užsienio 
neįgaliųjų turizmas. Visa patikrinta 
kultūros paveldo susisteminta 
informacija patalpinta internetiniame 
puslapyje www.beslenksciu.lt. Šiuo 
katalogu skatinamas Lietuvos ir 
užsienio neįgaliųjų turizmas. 
Kataloge yra suteikiama visa 
informacija, apie objekto 
prieinamumo galimybes 
neįgaliesiems, todėl tai gerina 
neįgaliųjų judėjimo laisvę bei mažina 
socialinę atskirtį. 

Susisteminus gautus tikrinimo rezultatus 
bei atsižvelgiant į prieinamumą 
neįgaliesiems, 1500 egzempliorių tiražu 
buvo išleistas lietuvių – anglų kalbomis 
lankytinų vietų katalogas „Turizmas 
visiems. Vilniaus apskritis“. 

Socialinis kino pleneras 
,,Jaunieji kino kūrėjai'' 
ir sklaida 

Padėti neįgaliesiems atsisakyti 
indiferentiškos aplinkos. Neįgaliųjų 
ir profesionalių jaunų menininkų 
bendro meninio produkto 
pristatymu visuomenei skatinti 
abipusę integraciją, keisti neįgalaus 
žmogaus įvaizdį visuomenėje ir 

parodyti jo sugebėjimus kurti, 
dalyvauti profesionalioje meninėje 
veikloje. Skatinti toleranciją, 
savivertės ir pasitikėjimo savimi 
augimą, visų grupės dalyvių 
integraciją į kultūrinį gyvenimą.  
 

Kūrybinis pleneras vyko Monciškių 
landšafto terapijos ir rekreacijos centre 7 
dienas. Projekte dalyvavo 12 jaunų 
menininkų ir 10 žmonių su negalia, 3 
kino edukacijos vadovai. Neįgalaus 
jaunimo ir jaunųjų kino režisierių 
kūrybiniu bendradarbiavimu  buvo 

sukurti 3 filmai. Plenero sukurti filmai 
buvo įtraukti į trumpo metražo filmų 
programą  skirtą jaunimui- „Negalia – ne 
kliūtis“. Projekto reikšmė buvo 
pristatyta: tarptautinėje meno terapijos 
konferencijoje „Kūrybiški metodai 
reabilitacijoje“. 

Muzika sveikatai ir 
gerovei regionuose 

Suburti bendrai kūrybinei veiklai 
menininkus bei žmones su 
skirtingomis negaliomis (aklieji, 
psichikos negalia,  proto negalia, 
judėjimo negalia), jų kooperacijos 
pagrindu, psichologinių testų bei 

Aplinkos muzikos programą sudarė 12 
užsiėmimų Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungoje  bei praktinės veiklos - 
aplinkos klausymo ir garso įrašymas 
Monciškių landšafto terapijos ir 
rekreacijos centre. Jų metu vyko aktyvus 

http://www.beslenksciu.lt/
http://www.universali-architektura.lt/
http://www.beslenksciu.lt/
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užduočių pagalba bei muzikos 
kūrybos (improvizacijos) 
priemonėmis - instrumentais bei 
garso įrašymo technika, muzikos 
terapijos metodais - sukurti unikalų 
kūrinį ,,Aplinkos muzika '' taip 

prisidedant prie socialinės, 
kultūrinės bei sveikatos sričių 
sanglaudos didinimo, teigiamo 
poveikio žmogaus sveikatai ir 
socialinei gerovei stiprinimo bei 
gyvenimo kokybės gerinimo. 

kūrybinis bendradarbiavimas tarp 
žmonių su negalia ir jaunųjų projekto 
dalyvių - LMTA kompozicijos katedros 
studentų, muzikos kūrybos 
(improvizacijos) užsiėmimai, aplinkos 
garso klausymo ir girdėjimo lavinimo, 

aplinkos garsų įrašymo užsiėmimai, 
buvo kuriamas garsinis ,,Aplinkos 
muzikos'' modelis skirtas kuriančiojo 
savojo ,,aš‘‘ biologinio, emocinio, 
kognityvinio, socialinio suvokimo ir 
priėmimo lavinimui bei 
harmonizavimui. Buvos sukurta 
,,Aplinkos muzikos‘‘ aktyvios muzikos 
sveikatai ir žmogaus gerovei užsiėmimų 
metodika. 

Socialinis 
tarpdisciplininio meno 
forumas ir metodinės 
medžiagos leidyba 

Pasitelkiant informavimo- 
žiniasklaidos priemones, formuoti 
visuomenės požiūrį bei pozityvius 
socialinius – kultūrinius pokyčius. 

Forumo veiklose dalyvavo 47 dalyviai, 
forumo metu sukurtą perfomansą 
stebėjo 120 interaktyviai dalyvaujančių 
žiūrovų.  Projekto pristatymą išklausė 
500 klausytojų,  iš skirtingų Lietuvos 
regionų. Buvo išleista 500  CD ir projektą 
pristatančių lankstinukų. Buvo atliktas 
proceso bei rezultato  poveikio  žmogaus 
gerovei ir sveikatai tyrimas. Buvo 

parengta metodinė medžiaga. Tyrimo 
rezultatai buvo pristatyti mokymuose 
Lietuvoje bei tarptautinėse 
konferencijose užsienio šalyse (,,Art 
Performances with special needs persons 
challens for audience‘s feelings‘‘ ) 
tarptautinėje meno terapijos 
konferencijoje ECARTE Paryžiuje. 

Muzika sveikatai: 
interOpera nova 

Profesionalių muzikos, dailės, teatro 
sričių menininkų kartu su 
neįgaliaisiais  sukurta  interOpera 
(libretas bei garso takelis) bei 7  
integruotos koncertinės- teatrinės  
programos. 

Projekte dalyvavo 12 profesionalių 
menininkų, 4- jauni menininkai, 8 
savanoriai, 22 žmonės su fizine ir proto 
negaliom, koncertines programas stebėjo 
1500 – žiūrovų, seminaruose dalyvavo 
34 specialistai dirbantys su neįgaliaisiais. 

Projektas "Gyvenkime 
aktyviau, sveikiau ir 
prasmingiau" 

Didinti žmonių su negalia, ypatingai 
žmonių, judančių neįgaliųjų 
vežimėliais, motyvaciją aktyviai ir 
naudingai sveikatai leisti laisvalaikį, 
įtraukiant juos į įvairias veiklas: 
sveikatinimosi treniruotes, 
dalyvavimo stovykloje. Taip pat 
buvo siekiama didinti neįgaliųjų 
pasitikėjimą savo jėgomis ir 
galimybėmis, mažinant neįgaliųjų 
socialinę atskirtį, formuojant teigimą 
požiūrį į žmones su negalia. 

Sveikatinimosi treniruotės ir mobili 
sveikatingumo ir aktyvaus judėjimo 
stovykla. Viso organizuota 296 
treniruočių paslaugos, vidutiniškai 
treniruotėje dalyvaudavo 13-18 žmonių, 
t.t. neįgalieji, jų šeimų nariai ir kt. 
Stovykla truko 5 dienas, joje dalyvavo 25 
žmonės, iš jų 15 neįgaliųjų. 
 

 

Kino festivalis "Negalia 
- ne kliūtis“ 

Organizacija sėkmingai įgyvendino 
edukacinę kino iniciatyvą – trumpų 
filmų programą „Negalia ne kliūtis“, 
kuria buvo siekiama supažindinti 
jaunimą ir moksleivius iš bendrojo 

Surengta 15 specialių trumpų filmų 
programos peržiūrų Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. 
2013 m. programą sudarė 5 
dokumentiniai, animaciniai ir vadybiniai 
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lavinimo mokyklų su įvairia negalia 
pasitelkiant lengvai suvokiamas kino 
formas. 

filmai, pasakojantys apie fizinę ir 
psichinę negalias, vaikų ir tėvų su 
negalia santykius. Iš viso 2013 m. filmų 
programoje „Negalia ne kliūtis“ 
dalyvavo moksleiviai net iš 45 bendrojo 
lavinimo mokyklų Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. 
Bendras dalyvių skaičius pasiekė 2634, iš 
jų 198 su negalia. 

Keliaujanti fotografijų 
paroda “Socialiniai 
portretai” 

Siekti profesionalių menininkų bei 
žmonių su negalia žmonių kūrybinio 
darbo vystymosi ir sklaidos, skatinti 
neįgaliųjų žmonių integraciją ir 
formuoti palankesnį visuomenės 
požiūrį, supažindinti visuomenę su 
neįgaliųjų užimtumu. 

Suorganizuoti 2 foto plenerai, fotografijų 
parodų, nufotografuota ir pagaminta 65 
vnt. nuotraukų, kurios buvo 
eksponuotos  14 keliaujančiose parodose, 
kurias aplankė apie 2000  žmonių. 
Projekte dalyvavo 3 menininkai ir 10 
žmonių su negalia. 

„Gėlių festivalis“ Neįgaliųjų ir moksleivių organizuota 
gėlių šventė, kurios metu buvo 
gaminamos stilizuotos gėlės, 
kuriomis renginio dieną buvo 
puošiami Gėlių bei Sodų gatvės 
pastatų fasadai ir kiemai. 

Renginyje dalyvavo 20 neįgaliųjų 
atlikėjų, iš jų 10 vaikų. Iš viso renginyje 
apsilankė 80 neįgaliųjų, 300 žiūrovų. 

 
6.1. Renginių organizavimas: 

 

 Seminarų/mokymų organizavimas 
Lentelė 4: Organizuoti seminarai/mokymai 

Dalyvių skaičius Pavadinimas Renginių skaičius 

574 Seminaras „Pažink negalią“  10 

16 Mokymai „Bendras supratimas apie 

negalią“  

1 

139 Mokymai „Keleivių su negalia 

aptarnavimas“  

4 

78 Konferencija  „Universalus dizainas: 

realybė ir utopija“ 

1 

23 Kvalifikacijos tobulinimo seminaras  

„Metodologinis vadovavimas, konsultacijų 

teikimas asocijuotų narių, LŽNS, VšĮ 

finansininkams“ 

1 

 

7. Pasirašytos sutartys: 

  Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansavimo sutartis, pasirašyta 

su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra; 
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 Sutartis dėl 2009-2014 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 

nevyriausybinių organizacijų programos Lietuvoje didelio projekto įgyvendinimo, pasirašyta su 

VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo institutu;  

 Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartys pasirašytos tarp Vilniaus 

teritorinės darbo biržos, Vilniaus miesto savivaldybės ir LŽNS; 

 Kultūros rėmimo fondo kultūros ir meno projekto dalinio finansavimo sutartys, 

pasirašytos su LR  Kultūros ministerija, Kultūros Taryba; 

  Sutartis dėl lėšų pervedimo ir naudojimo neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 

projekto vykdymui su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos; 

 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti 

2013 m. lėšų pervedimo ir naudojimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe; 

 Sutartis dėl asociacijos atstovų dalyvavimo savivaldybių būsto pritaikymo 

neįgaliesiems komisijų darbe išlaidų finansavimo su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 

 Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis su Vilniaus teritorinė 

darbo birža; 

  Sutartis su KŪB AIVA SISTEMA "Kompiuterizuota LŽNS paslaugų gavėjų/narių 

duomenų kaupimo programa; 

 Sutartis su UAB "PC Help" dėl kompiuterių ir spausdintuvų pirkimo.  

 

8. LŽNS Tarybos posėdžių  organizavimas: 

Buvo suorganizuoti 4 LŽNS tarybos  posėdžiai: 

 2013 m. kovo 6 d. protokolas Nr. 1, dalyvavo 18 tarybos narių; 

 2013 m. birželio 6 d. protokolas Nr. 2, dalyvavo 12 tarybos narių; 

 2013 m. rugsėjo 27 d. protokolas Nr. 3, dalyvavo 13 tarybos narių; 

 2013 m. gruodžio 12 d., protokolas Nr. 4, dalyvavo 15 tarybos narių. 

 

9. Veiklos viešinimo akcijos: 

9.1. Informacija apie LŽNS 

LŽNS vykdė organizacijos viešinimą, parengta nemažai straipsnių vykdomų veiklų 

populiarinimui. LŽNS atvira erdvė ir kitų partnerių, asocijuotų narių, informacijos viešinimui. 

Komunikacija vykdoma keliais kanalais: spaudoje, socialiniame tinkle facebook.com., 

internetiniame puslapyje www.negalia.lt bei www.beslenksciu.lt. Socialiniuose tinkluose 

http://www.negalia.lt/
http://www.beslenksciu.lt/
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informacija platinama, norint pritraukti jaunuosius verslininkus, bei jaunimą domėtis organizacijos 

vykdoma veikla, teikiamomis galimybėmis. 

 

9.2. LŽNS internetinio puslapio www.negalia.lt lankomumas 

2013 m. svetainę aplankė 5000 unikalių lankytojų. LŽNS svetainėje skelbiamos naujienos 

ir talpinama informacija pritraukia vis daugiau lankytojų. Informuojama apie teikiamas paslaugas 

bei pasiūlymus įmonėms ir fiziniams asmenims. 

 

9.3. LŽNS internetinio puslapio www.beslenksciu.lt lankomumas 

2013 m. gruodžio mėn. buvo sukurtas internetinis puslapis . Per mėnesį svetainę aplankė 

367 unikalių lankytojų.  Jau dabar ši svetainė duoda tiesioginę naudą daugumai Lietuvos neįgalių 

gyventojų, taip pat ir atvykstantiems į mūsų šalį užsienio turistams(kasdien svetainę aplanko apie 

15 žmonių), nes jie turi galimybę gauti kvalifikuotą informaciją apie Lietuvoje pritaikytus švietimo, 

gydymo, kultūros, paslaugų teikimo ir kitus visuomeninės paskirties objektus. Svetainėje 

naudingos informacijos gali rasti ir dizaineriai, architektai ir kitų profesijų žmonės, kuriantys 

aplinką ir paslaugas žmonėms su negalia. Svetainė yra pritaikyta įvairiems įrenginiams: 

asmeniniams kompiuteriams, planšetei, mobiliesiems telefonams. 

 

9.4. LŽNS dalyvavimas socialiniuose tinklapiuose 

LŽNS socialiniame tinkle sukūrė LŽNS tinklapį, siekdama informuoti kuo didesnę 

auditoriją bei efektyviau ir nemokamai viešinti LŽNS veiklas. Socialiniai tinklai leidžia sėkmingai 

operatyviai pateikti informaciją suinteresuotiems asmenims bei telkti virtualią, inovatyvią 

bendruomenę.  

 

9.4.1. LŽNS  tinklapis „Facebook“ socialiniame tinklapyje 

Šiame tinklapyje, siekiant viešinti LŽNS veiklas buvo skelbiama informacija apie 

organizuojamus renginius, vykdomas veiklas, projektus ir kt. 2013 m. LŽNS tinklapis „Facebook“ 

socialiniame tinkle per 2013 m. pritraukė 514 gerbėjus. Galima pastebėti, kad profilyje talpinama 

informacija yra naudinga ir profilyje koncentruojasi žmonių grupė, kuri auga ir kuriai aktuali 

viešinama informacija. 

 

 

 

 

http://www.negalia.lt/
http://www.beslenksciu.lt/
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II. LŽNS NARIAI FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

LŽNS nariais gali būti tik viešėji juridiniai asmenys, vienijantis neįgaliuosius ir kurių 

tikslai yra susiję su neįgaliųjų integracija į visapusišką Lietuvos gyvenimą. 

Iki 2004 m. LŽNS nariais buvo fiziniai asmenys su negalia bei jų šeimos nariai, kurie buvo 

vienijami 13 skyriuose Elektrėnuose, Kaune, Kupiškyje, Molėtuose, Panevėžyje, Radviliškyje, 

Raseiniuose, Šakiuose, Šilalėje, Ukmergėje, Utenoje, Vilniuje bei Zarasuose. Pagal 2004 m. 

įsigaliojusį naują asociacijų įstatymą, visi skyriai turintys juridinio asmens statusą, tapo 

asociacijomis t.y. juridiniais asmenimis. Taip LŽNS atsirado 13 narių – asociacijų.  

Nuo 2004 m. iki 2013 m. LŽNS nariais tapo asociacijos LŽSPA Alytaus miesto ir rajono 

skyrius, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija, Kėdainių rajono paraplegikų 

asociacija bei naujai susikūrusi asociacija Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga. 

2013 m. pradžiai LŽNS buvo 17 narių: 

 LŽSPA Alytaus miesto ir rajono skyrius; 

 Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga; 

 Kėdainių rajono paraplegikų asociacija; 

 Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga; 

 Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga; 

 Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga; 

 Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga; 

 Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjunga; 

 Raseinių rajono žmonių su negalia sąjunga; 

 Šakių rajono žmonių su negalia sąjunga; 

 Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga; 

 Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga; 

 Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga; 

 Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga; 

 Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga; 

 Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija; 

 Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga. 

 

2013 m. rudenį LŽNS nariais tapo Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga. 

2013m. pabaigoje LŽNS nariai buvo 18 asociacijų. 

 



  2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

13 | P u s l a p i s  

III. LŽNS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ 

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS 

 

LŽNS pajamos 2013 metais buvo 1.170.821 Lt. 2013 m. įstaigai buvo kompensuota 

1.108.169 Lt suma. Daugiau informacijos apie LŽNS per 2013 metus gautas ir gautinas lėšas 

pateikiama šios ataskaitos 1 priede. Organizacijos finansavimo šaltiniai yra gautos komercinės 

pajamos, tikslinio finansavimo lėšos projektams vykdyti ir kitas finansavimas (nario mokesčiai, 

labdara - parama). Suteiktų paslaugų pajamos 62.652 Lt.  

Per 2013 metus Organizacijos finansavimo pajamos sudarė 1.108.169 Lt: tikslinis 

finansavimas įgyvendinamiems organizacijos projektas finansuojamiems iš ES, LR biudžeto lėšų.  

 

IV. LŽNS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR 

PABAIGOJE 

 

2013 finansinių metų  pradžioje LŽNS dirbo 22 darbuotojai (įskaitant ir filialo 

darbuotojus), finansinių metų pabaigoje – 26 darbuotojų (įskaitant ir filialo darbuotojus). Vidutinis 

darbuotojų skaičius per metus –24 (įskaitant ir filialo darbuotojus). 

 

V. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

 

LŽNS 2014 metais nekeis įstaigos tikslų nei veiklos krypčių.  

Savo veiklą LŽNS komanda ir toliau grįs sąžiningumo, taupumo, racionalumos, 

inovatyvumo bei kūrybiškumo principais.  

 

 

 

Prezidentė     Rasa Kavaliauskaitė 


