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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 2014 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; 

 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; 
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 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 2014 metus dalyvavo 143 įvairaus lygio renginiuose ir 

priemonėse: 
Lentelė 1: 2014 m. Prezidento veikla 

Renginio pavadinimas Renginių skaičius 
Apskrito stalo diskusijose 11 

Apskrito stalo diskusijose, Darbo grupių 
veikloje 

10  

Įv. diskusijose 4 

Įv. forumai 6 

TV laidose, duotas interviu ar rašyta spaudoje 4 

Įvairaus lygio konferencijose 4 

Įv. Konsultacijose, komisijose 2 

NRT neįgaliųjų organizacijų atstovų 
pasitarimuose NRD 

23 

Įv. pasitarimuose 8 

Posėdžiuose 11 

Veiklų pristatymuose, renginiuose, 
mokymuose, seminaruose, stebėsenoje 

33 

Susirinkimuose 5 

Apklausose 1 

Susitikimuose su specialistais, politikais, 
bendruomenių atstovais ir kt. 

21 

 

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 

A. Pasirūpinimas neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame 
gyvenime   

A-1 Neįgaliųjų socializacija ir įtrauktis į bendruomenę.   Buvo organizuojamos 
laisvalaikio paslaugos, suorganizuotos 24 išvykos į muziejus, gamtą, parodas ir kt. 47 
neįgaliesiems, suorganizuotos 7 ekskursijos į Zarasus, Ukmergę, Uteną, Veprius, 
Druskininkus, Klaipėdą, Rokiškį, Biržus, jose dalyvavo 80 neįgaliųjų ir 13 šeimos 
narių.  
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A-2 Neįgaliųjų socialinių įgūdžių ugdymas tvarkant asmeninį biudžetą ar šeimos 
pajamas. Buvo suorganizuota kompiuterinio raštingumo pagrindų mokymo grupė 
neįgaliems senjorams 14 vyresnio amžiaus neįgaliųjų. Veiklos „Pajamų planavimas: 
asmeninio ir šeimos biudžeto planavimo ir taupymo metodai bei galimybės“ paslaugą 
gavo 49 neįgalieji.  
 

B. Ligos ar negalės pažinimas ir valdymas  
B-1 Savitarpio pagalbos grupės.  Suorganizuotos 5 savitarpio pagalbos grupės - 
sergantiems išsėtine skleroze, neįgalioms moterims, senjorams, sergantiems nervų  
ligomis bei asmenims, išgyvenantiems potraumines ir/ar ligų sukeltas ilgalaikes 
krizes. Grupių veikloje dalyvavo 48 suaugę neįgalieji.  
B-2 Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos.  Buvo organizuojamos 
individualios socialinio darbuotojo konsultacijos neįgaliems žmonėms ar jų šeimos 
nariams, šią paslaugą gavo 30 neįgaliųjų. 
B-3 Komandinis darbas su žmonėmis, ką tik patyrusius negalią.   Suorganizuoti 24 
apsilankymai ligoninėse, žmonėms suteiktos įvairios žinios apie negalią ir įvairias 
galimybes kaip gyventi su negalia. Šią paslaugą gavo 30 asmenų, 15 asmenų buvo 
lankomi namuose.  
 

C. Dėl negalės kylančių psichologinių problemų sprendimas ir mokymai 
sveikai gyventi 

C-1 Psichologinė pagalba dienos centro lankytojams.   Buvo organizuojami 
psichologinės pagalbos užsiėmimai. Paslauga suteikta  36 neįgaliems ir 10 jų šeimos 
narių. Įvertinti 120 asmenų su negalia poreikiai psichologinei pagalbai. 
C-2  Dailės terapijos užsiėmimai. Šios terapijos tikslas – psichikos sveikatos gerinimas 
per piešimą, šią paslaugą gavo 34 neįgalieji.  
C – 3 Muzikos terapijos užsiėmimai. Suorganizuotos 3 muzikos terapijos grupės:  
protinę negalią turintiems žmonėms, fizinės – psichikos negalią turintiems žmonėms 
ir autizmo spektru sergantiems vaikams. Užsiėmimuose dalyvavo 42 neįgalieji ir 3 
šeimos nariai. 
C - 4 Judesio terapijos užsiėmimai. Žmonėms turintiems cerebrinį paralyžių, 
sergantiems išsėtine skleroze, vaikams su autizmo požymiais vyko šokio ir judesio 
terapijos užsiėmimai. Suorganizuotos dvi  grupės - autizmą turintiems vaikams ir 
žmonėms su judėjimo negalia. Paslaugą gavo 30 neįgaliųjų ir 1 šeimos narys. Buvo 
vykdomi individualūs užsiėmimai vaikams autistams.  
C-5  Seminarai - paskaitos sveikos gyvensenos ir mitybos klausimais. Suorganizuotos 24 
paskaitos sveikos gyvensenos ir mitybos klausimais, juose dalyvavo 82 neįgalieji ir jų 
šeimos nariai. 
C – 6  Fizinio aktyvumo užsiėmimai.    Fizinio aktyvumo paslauga buvo suteikta 179 
neįgaliems, iš jų 12 neįgalių vaikų.  
Šioje veikloje gavo paslaugas 407 asmenys, iš jų:  366 – suaugę neįgalieji, 19 – 
neįgalieji vaikai,  22–  šeimos nariai.  

Asistento pagalba Asmeninio asistento paslaugos.  Neįgalieji buvo lydimi į namus ar darbą, parduotuves, 
į valstybines ir kitas įstaigas. Transporto paslaugos buvo teikiamos visiems 
neįgaliesiems turintiems judėjimo negalią atvežti į dienos centrą. Paslaugas gavo 32  
suaugę neįgalieji. 

Užimtumas įvairiuose 
amatų būreliuose ir 
klubuose 

E-1 Užimtumo būrelių veikla.  Buvo suorganizuoti 4 užimtumo būreliai: gėlių 
komponavimo, dekupažo, papuošalų gamybos, vėlimo – mezgimo, šią paslaugą gavo 
40 neįgaliųjų.  
E-2 Profesinio meistriškumo varžytuvės – abilimpiados. Varžytuvės vyko šiose 
grupėse: piešimo ant šilko; dekupažo; mezgimo ir nėrimo; eilėraščio sukūrimo, 
piešimo ant stiklo. Kūrinius vertino specialistų komisija. Iš viso dalyvavo 60 dalyvių, 
iš jų 40 neįgaliųjų suaugusių iš Vilniaus, kiti dalyviai buvo atvykę iš Kauno, Ukmergės, 
Elektrėnų  ir  Kėdainių rajonų.  
Šioje veikloje gavo paslaugas 80 asmenų, iš jų:  80– suaugę neįgalieji.  

meninių bei kitų F – 1 Vilniaus neįgaliųjų dienos centro muzikos grupė „Impulsas .    Grupė nuolat 
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gebėjimų lavinimas 
meno, kultūros 
būreliuose, 
kolektyvuose, 
klubuose 

dalyvauja tarptautiniuose profesionaliuose šiuolaikinės muzikos, gatvės teatro, 
poezijos festivaliuose bei kituose renginiuose.  Ją lankė 15 žmonių su sunkiom 
negaliom. Šioje grupėje grojama netradiciniais instrumentais: džambomis, būgnais, 
pačių pasigamintais instrumentais: valdafonais, baimę, lietų atspindinčiais 
instrumentais. Grupė dalyvavo  – festivalyje „Begasas“, Ukmergėje parodoje „Rudens 
saulutė“, Gėlių-Sodų gatvės festivalyje, renginyje „Vilnius tau“, LŽNS surengtoje 
konferencijoje Trakuose, Kupiškyje „Akimirkų lietus“, Utenoje „Kapelijų varžytuvėse“. 
Projekto vertė 260.000 Lt.  

Viso projekto įgyvendinimo metu suteikta 5057 paslaugos, kurias gavo 419 asmenų:  378 – suaugę 
neįgalieji,  19– neįgalieji vaikai, 22 –  šeimos nariai. 

2014 m. Vilniaus neįgaliųjų dienos centras įgyvendino projektą „Improvizacinio skaitymo dirbtuvės ir 
edukacija“. Projekto vertė 19.000 Lt.  Projekto tikslas - skatinti skaitymo iniciatyvas jaunų žmonių ir neįgaliųjų 
tarpe, skatinti neįgaliųjų jaunų žmonių integraciją ir formuoti palankesnį visuomenės požiūrį, supažindinti 
visuomenę su neįgaliųjų užimtumu ir integracija į kultūrines veiklas. Projekto rezultatai - edukacinėje veikloje 
dalyvavo 6 vaikai (6-14 m.) ir 10 jaunuolių ( nuo 18 m.). Dalyvaujant kvalifikuotiems aktorinio meistriškumo 
specialistams, vyko improvizacinio skaitymo mokymai, kuriuose dalyvavo neįgalieji i iš įvairių Lietuvos 
regionų. Jie išmoko valdyti savo nuotaikas, jausmus, analizuoti save ir kitus, kalbant aiškiai artikuliuoti, 
tobulinti retorikos sugebėjimus bei išsiugdyti tinkamą kūno kalbą. Įvairiuose regionuose vyko improvizacinio 
skaitymo pasirodymai (mokyklose, vaikų darželiuose, bendruomenėse ir kt.).   

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

Lentelė 3: 2014 m. vykdyti projektai 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas Pasiekti rezultatai 

2014 metų Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos 
rėmimo projektas 

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

Neįgaliųjų teisių gynimo veikloje - 
stebėsenoje, seminaruose, mokymuose, 
renginiuose, dalyvavo bei teisines 
konsultacijas ir teisinę pagalbą gavo 
2620, iš jų 490 neįgaliųjų. 
1. Teikta metodinė pagalba 18 LŽNS 
asocijuotų narių ir 5 LŽNS VšĮ. Patikrinta 5 
VšĮ finansinė atskaitomybė, suteiktos 4 
konsultacijos nuvykus į LŽNS asocijuotų 
narių būstines, suteiktos 29 konsultavimo 
paslaugos telefonu.  
2. 16 LŽNS ir asocijuotų narių atstovų 
dalyvavo 2015 m socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų vertinimo ir atrankos stebėsenoje 
23 savivaldybėse.  
3. Suorganizuoti 39 seminarai, mokymai, 
kuriuose dalyvavo 1038 asmenys, iš jų 156 
su negalia: 11 „Apskritų stalų“ diskusijų 
(dalyvavo 136 asmenys, iš jų 101 neįgalusis), 
6 asocijuotų narių atstovų forumai (dalyvavo 
66 asmenys, iš jų 59 neįgalieji); 20 seminarų 
„Pažink negalią” (dalyvavo 856 asmenys 
(studentai, moksleiviai, darželinukai)); 2 
mokymai  “Kaip bendrauti su žmonėmis, 
turinčiais negalią“ (dalyvavo 40 asmenų iš 
verslo subjektų). 
4. Patikrinta 527 visuomeninės paskirties 
objektų prieinamumas neįgaliesiems 
įgyvendinant veiklą “Be slenksčių”, parengti 
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šeši neįgaliesiems pritaikyti turistiniai 
rekreaciniai maršrutai. 
 
5. Suorganizuota 24 renginiai, kuriuose 
dalyvavo 1828 asmenys, iš jų 202 neįgalieji: 
5.1. Veikloje “Jaunųjų kūrėjų socialinės 
provokacijos “Socialiniai portretai” įvyko 2 
plenerai: trumpametražinių filmų kūrimo 
pleneras (dalyvavo 12 asmenų, iš jų 7 
neįgalieji) ir fotopleneras (dalyvavo 15 
neįgaliųjų).  
5.2. Filmų programoje „Negalia ne kliūtis“ 
surengtos 22 specialios trumpų filmų 
programos peržiūros bendrojo lavinimo 
mokyklose, vaikų darželiuose, neįgaliųjų 
dienos centruose, dalyvių skaičius sudarė 
1801, iš jų 180 su negalia.  
5.3. Veikloje “Teisės aktų stebėjimas, teisinės 
konsultacijos neįgaliesiems ir jų šeimų 
nariams” buvo suteiktos teisinės 
konsultacijos 58 asmenims, iš jų 51 
neįgaliajam ir 7 neįgaliųjų šeimų nariams 
(žodžiu, telefonu bei elektroniniu paštu). 
5.4. LŽNS internetiniame puslapyje 
www.negalia.lt  pagal užklausas buvo 
konsultuoti 155 asmenys, iš jų 97 neįgalieji, 
41 šeimos narys ir 17 kiti interesantai, 
nenurodę savo negalios ar specialiųjų 
poreikių.   
5.5. LŽNS internetiniame puslapyje buvo 
skelbiama neįgaliesiems aktuali ir naudinga  
informacija, išsamiai nušviečiama 
organizacijos veikla. 
Specialistų kvalifikacijos tobulinimo 
veikloje dalyvavo 107 specialistai (būsimi 
įdarbinimo konsultantai, socialiniai 
darbuotojai ir kultūros srities 
specialistai, asocijuotų narių ir LŽNS VšĮ 
vadovai ir finansininkai), iš jų neįgaliųjų 
58. 
Suorganizuoti 9 kvalifikacijos tobulinimo 
renginiai: 3 mokymai „Įdarbinimo 
konsultantams“ 2 seminarai „Meno ir 
kultūros srities specialistų kvalifikacijos 
kėlimas“, 4 seminarai „Kvalifikacijos 
tobulinimas, metodologinis vadovavimas, 
konsultacijų teikimas asocijuotų narių ir 
LŽNS VšĮ vadovams ir finansininkams”.  
 Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo veikloje dalyvavo 616 
asmenų, iš jų 519 neįgaliųjų ( iš jų 10 
neįgalių vaikų). 
1. Suorganizuotos 5 savarankiško gyvenimo 
įgūdžių stovyklos, kuriose dalyvavo 79 
asmenys, iš jų 69 neįgalieji (iš jų 10 vaikų):- 
stovykla „Pasirink savo kelią“ jauniems 
asmenims, patyrusiems galvos ar stuburo 
smegenų traumas, dvi savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos 
asmenims, sergantiems išsėtine skleroze ir 
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raumenų nykimu, neįgaliųjų, judančių 
rankomis varomais vežimėliais su specialiais 
priedais – varytuvais, maratonas „Nugalėk 
save”, stovykla vaikams su negalia.  
2. Bendradarbiaujant su VšĮ “Domus Solis” 
nuotoliniu būdu buvo organizuotas web 
seminarų ciklas, skatinantis neįgaliųjų 
motyvaciją, darbo paiešką, verslo kūrimą, 
amato pavertimą verslu. Buvo parengti 6 
web seminarai 3 temomis: „Asmeninis 
tikslas“, „Ieškome darbo“, „Mažojo verslo 
ABC“ – kiekvienai temai po du seminarus. Jų 
medžiagą peržiūrėjo 537 asmenys, iš jų 450 
neįgaliųjų. 
Suorganizuoti 4 kultūros renginiai, 
kuriuose iš viso dalyvavo 764 asmenys, iš 
jų 427 neįgalieji ( iš jų neįgalių vaikų 20).   
1. Vyko Gėlių ir Sodų gatvės festivalis, 
renginyje dalyvavo 250 žmonių iš jų 50 
neįgaliųjų, 20 vaikų. 
2. Įvyko InterOperos “Meilė be mirties 
smėlynuose” premjera, kūrybiniame 
projekte dalyvavo 50 asmenų, iš jų 25 
asmenys su negalia. 
3. Neįgaliųjų teatrų festivalyje - konkurse 
„Begasas“ dalyvavo 8 kolektyvai (145  
dalyviai, iš jų su negalia – 99 ). 
4. Ukmergėje surengta respublikinė žmonių 
su negalia dailiųjų amatų darbų paroda 
„Rudens saulutė“, kurioje 300 autorių iš 30 
šalies miestų ir rajonų pateikė apie 2500 
darbelių.  

Bendras projekte naudą gavusių asmenų 
skaičius 3707, iš jų neįgaliųjų 1244 (iš jų 
neįgalių vaikų – 30) 

Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos 

žmogiškųjų gebėjimų ir 
materialinės bazės 
stiprinimas, taikant 

progresyvias 
metodikas (Šveicarijos 

Bendradarbiavimo 
programa) 

Stiprinti NVO plėtojant jų 
institucinius gebėjimus. 

 

Baigtas paprojekčio įgyvendinimas. Pravesti 
3 neįgaliųjų įdarbinimo konsultantų rengimo 
programos  seminarai dviem grupėms: 
„Socialinės kompetencijos įgūdžiai“, „Darbo 
paieška ir įsidarbinimo įgūdžiai“, „Negalė 
etiketas: bendravimas su žmonėmis, 
turinčiais negalią“, kuriuose dalyvavo 30 
neįgaliųjų. 
Du konsultantai vedė individualius darbo su 
kompiuterine duomenų bazės programa 
mokymus ir teikė individualias konsultacijas. 
Įvyko paprojekčio baigiamoji konferencija, 
kurioje dalyvavo 66 dalyviai. Atliktas 
paprojekčio auditas, parengta audito 
ataskaita. 

Lietuvos kultūros tarybos finansuojami kultūriniai projektai: „Jaunieji kino kūrėjai“, „Turistiniai maršrutai“, 
„Interaktyvios kultūrinės – socialinės sanglaudos iniciatyvos Lietuvos regionuose“, „Begasas“, „Be slenksčių“, 
„Akimirkų lietus“, „Socialinių interakcijų bei performansų pleneras ir sklaida regionuose“.  
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6.1. Renginių organizavimas: 

 Seminarų/mokymų organizavimas 

Lentelė 4: Organizuoti seminarai/mokymai 
Dalyvių skaičius Pavadinimas Renginių skaičius 

856 Seminaras „Pažink negalią“  20 

43 Kvalifikacijos tobulinimo seminaras  
„Metodologinis vadovavimas, 
konsultacijų teikimas asocijuotų narių, 
LŽNS, VšĮ finansininkams“ 

4 

 

7. Pasirašytos sutartys:  
 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; 

 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. 

8. LŽNS Tarybos posėdžių  organizavimas: 

2014 m. buvo suorganizuoti 4 LŽNS tarybos  posėdžiai: 

 2014.03.13 – protokolas Nr. 1. – dalyvavo 11 tarybos narių. 

 2014.04.24 - protokolas Nr. 2. – dalyvavo 9 tarybos narių. 

 2014.10.22 - protokolas Nr. 3. – dalyvavo 18 tarybos narių. 

 2014.12.18 - protokolas Nr. 4. – dalyvavo 16 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 
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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 

2014 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. Sukurtos nauja rubrika „Darbo skelbimai“, kuri 
sulaukia ypatingo dėmesio. 

9.3. LŽNS internetinio puslapio www.beslenksciu.lt ir www.universali-architektura.lt 
lankomumas 

2014 m. buvo papildomai sukurtas internetinis puslapis www.universali-architektura.lt . Per 
metus svetainę www.beslenksciu.lt aplankė 5400 unikalių lankytojų, patikrinta ir įkelta 700 objektų, 
o www.universali-architektura.lt aplankė 7200 asmenų.  Jau dabar šios svetainės duoda tiesioginę 
naudą daugumai Lietuvos neįgalių gyventojų, taip pat ir atvykstantiems į mūsų šalį užsienio 
turistams, nes jie turi galimybę gauti kvalifikuotą informaciją apie Lietuvoje pritaikytus švietimo, 
gydymo, kultūros, paslaugų teikimo ir kitus visuomeninės paskirties objektus. Svetainėse 
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. LŽNS tinklapis „Facebook“ 
socialiniame tinkle per 2014 m. 817 asmenų stebėjo talpinamas naujienas ir informaciją. Galima 
pastebėti, kad profilyje talpinama informacija yra naudinga ir profilyje koncentruojasi žmonių 
grupė, kuri auga ir kuriai aktuali viešinama informacija. 

II. LŽNS NARIAI FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE  

LŽNS nariais gali būti tik viešieji juridiniai asmenys, vienijantis neįgaliuosius ir kurių tikslai 
yra susiję su neįgaliųjų integracija į visapusišką Lietuvos gyvenimą. 

2014 m. pradžiai LŽNS buvo 19 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; 
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 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; 
 Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga; 
 Jiezno žmonių su negalia sąjunga. 

2014m. LŽNS narių skaičius nesikeitė. 
 

III. LŽNS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ 
PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS 

LŽNS pajamos 2014 metais buvo 851.888 Lt. 2014 m. įstaigai buvo kompensuota 743.533 Lt 
suma. Organizacijos finansavimo šaltiniai yra gautos komercinės pajamos, tikslinio finansavimo 
lėšos projektams vykdyti ir kitas finansavimas (nario mokesčiai, projektai finansuojami iš ES, LR 
biudžeto lėšų). Suteiktų paslaugų pajamos 38.879 Lt.  

IV. LŽNS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE  

2014 finansinių metų  pradžioje LŽNS dirbo 34 darbuotojai (įskaitant ir filialo darbuotojus), 
finansinių metų pabaigoje – 21 darbuotojų (įskaitant ir filialo darbuotojus). Vidutinis darbuotojų 
skaičius per metus –27 (įskaitant ir filialo darbuotojus). 

V. DUOMENYS APIE LŽNS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 
UŽMOKESČIUI IR KITOMS LŽNS VADOVO IŠMOKOMS  

2014 m. LŽNS prezidentė, kaip organizacijos vadovas dirbo visuomeniniais neatlygintinais 
pagrindais, jokių išmokų už organizacijos vykdomą veiklą, negavo. 

VI. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 
 
 
LŽNS 2015 metais nekeis įstaigos tikslų nei veiklos krypčių.  

Savo veiklą LŽNS komanda ir toliau grįs sąžiningumo, taupumo, racionalumos, 
inovatyvumo bei kūrybiškumo principais.  

 

 

Prezidentė     Rasa Kavaliauskaitė 


