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Neįgaliųjų socialinės integracijos 

programos įgyvendinimas 

2012 m. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga vykdė:  

 Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir  

 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, 

kurie buvo finansuojami iš Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie SADM 2012 m. perduotų LR 

valstybės biudžeto lėšų neįgaliųjų integracijos 

programoms vykdyti. 



LŽNS veiklos rėmimo projektas 

 LŽNS 2012 metais įgyvendino Nacionalinės žmonių 

su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų 

programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 

projektą. 

 Buvo vykdomos šios veiklos: 

 Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimas 

 Specialistų kvalifikacijos tobulinimas  

 Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymas 

 Kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas  



 Bendras naudos gavėjų skaičius (pagal sąrašą) – 
4790, iš jų neįgaliųjų 1006, iš jų neįgalių vaikų 
260. Viso paslaugas netiesiogiai gavo 9 tūkst. 
neįgaliųjų. 

 

 Įgyvendinant programos priemones dirbo 13 
asmenų, iš jų 7 neįgalieji. 

 

 Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant su 20 
rajonų (miestų) savivaldybių, darbo birža, įvairiais 
fondais ir kitomis organizacijomis. 

LŽNS veiklos rėmimo projektas 



1. Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų 

teisių gynimas  

Įgyvendinant veiklą, organizuota: 

 7 mokymai “Nevyriausybinių organizacijų ir verslo, savivaldybių bei 
švietimo įstaigų partnerystė per socialinės atsakomybės principus”; 

 10 “Apskritų stalų” diskusijų 10 –yje savivaldybių, 5 vadovų forumai, 
4 viešos akcijos “Be slenksčių” 3 savivaldybėse;   

 trumpų filmų festivalis moksleiviams ir jaunimui “Negalia – ne 
kliūtis” – 15 kino peržiūrų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. 

 

 Veikloje dalyvavo 2369 asmenys, iš jų neįgaliųjų 366 (t.sk. 90 
neįgalių vaikų). 

 

 Paslaugas teikė 8 asmenys, suorganizuoti 34 renginiai, 42 
apsilankymai savivaldybėse dalyvaujant bendruomenės projektų 
atrankos stebėsenoje ir 7 mokymai, buvo suteiktos teisinės 
konsultacijos 11 LŽNS asocijuotų narių ir teisinė pagalba 
neįgaliesiems ir jų šeimų nariams. 

 

 



2. Specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas   

 

Organizuoti 8 specialistų kvalifikacijos tobulinimo seminarai: 

 4 seminarai LŽNS darbuotojams; 

 2 seminarai – mokymai LŽNS asocijuotų narių ir įmonių 
vadovams; 

 2 seminarai užimtumo specialistams, neįgaliųjų kolektyvų 
meno vadovams, kultūrinių renginių organizatoriams, 
socialiniams darbuotojams; 

 

Seminaruose dalyvavo 43 specialistai, iš jų 22 neįgalieji. 

Seminarus organizavo 7 darbuotojai ir 3 samdomi specialistai. 

 

 



3. Neįgaliųjų savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymas  

Organizuotos 2 savarankiško gyvenimo įgūdžių 
stovyklos Vilniaus neįgaliųjų dienos centre: 

 1 stovykla žmonėms, sergantiems išsėtine 
skleroze ir raumenų nykimu;  

 1 stovykla žmonėms po stuburo ir galvos 
smegenų pakenkimų. 
  

 Veikloje dalyvavo 26 žmonės su negalia. 

 Veikloje dirbo 4 darbuotojai, 1 specialistas ir 6 
savanoriai. 



4. Kultūros renginių neįgaliesiems 

organizavimas 

Organizuoti 7 kultūros renginiai:  

 Meninių – socialinių interakcijų kūrybos pleneras “Jaunieji kūrėjai” 
Klaipėdos raj. Monciškėse; 

 Neįgaliųjų teatro trupių  festivalis - konkursas “Begasas” Vilniuje; 

 2 interaktyvios iniciatyvos kaimo bendruomenėse  “Avinėlio 
kelionė” Kaune ir Radviliškio raj. Baisogaloje; 

 Gėlių ir Sodų gatvių festivalis Vilniuje; 

 2 sporto – kultūros renginiai “Jaunimas jaunimui” bendrojo 
lavinimo mokyklose Vilniuje ir Druskininkuose 

 

 Veikloje dirbo 2 darbuotojai, 6 samdomi specialistai. 

 Paslaugas gavo 817 asmenų, iš jų 203 neįgalieji (t.sk. 20 vaikų). 

 

 



Paslaugų neįgaliesiems Vilniaus m. 

bendruomenėje projektas 

 Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymas, palaikymo ar atkūrimo paslaugomis 
pasinaudojo 446 asmenys, iš jų 424 suaugę neįgalieji, 5 
neįgalūs vaikai ir 17 šeimos narių. Pagrindinės paslaugos:  
 neįgaliųjų fizinių gebėjimų lavinimas (kasdien) 

 dušo, kirpimo, skalbimo paslaugos (kasdien) 

 8 savipagalbos  grupės (2 k./savaitė) 

 individualus darbas su neįgaliuoju (2 k./savaitė) 

 kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymai (kasdien)   

 

 Transporto paslaugos (kasdien) 

Per 2012 m. suteiktos 4295  paslaugos, transporto paslaugų suteikta 
1892, jas gavo 52 neįgalieji.  



Paslaugų neįgaliesiems Vilniaus m. 

bendruomenėje projektas 

 Asmeninio asistento pagalba (kasdien). Suteikta 

200 paslaugų, ja pasinaudojo 45 neįgalieji, iš jų 1 

neįgalus vaikas.  

 Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir 

klubuose (2 k./savaitė) vyko 4 amatų būreliuose: 

mezgimo, dekupažo, atvirukų ir vytelių. Šioje 

veikloje dalyvavo 26 neįgalūs žmonės, suteikta 

225 paslaugos.  



Paslaugų neįgaliesiems Vilniaus m. 

bendruomenėje projektas 

 Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, 

kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose 

 Meninių gebėjimų lavinimas (3k./savaitė) 

   



Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projekto Vilniaus NDC rezultatai 
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Pagal neįgaliųjų negalios pobūdį ir problemų 

specifiką asociacijos teikiamas nuolatinio 

pobūdžio paslaugas iš viso gavo 490 asmenų, iš 

jų suaugę sudarė 90%, neįgalūs vaikai sudarė 

tik 5%, šeimos nariai 5%  



Bendras naudą (paslaugas) gavusių 

asmenų skaičius  
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2012 m. gautų lėšų struktūra socialinės 

reabilitacijos bendruomenėje projektui (tūkst. Lt) 

3,5

23,18

267,12

Valstybės biudžeto Vilniaus m. savivaldybės Vilniaus raj. savivaldybės



Finansavimo šaltiniai 
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Bendrai 2012 metais veikloms gauta: 

• iš neįgaliųjų socialinės integracijos 

programos - 339,5 tūkst. Lt  

• iš kitų šaltinių – 204,1 tūkst. Lt 

•Savivaldybės – 6,0 tūkst. Lt 



Kiti šaltiniai 

25,6

49,9

20,00

12,0012,00 12,00

4,012,60 4,00 4,00

58,00

0

10

20

30

40

50

60

Pagal negalios

pobūdį neįgaliųjų

teisių gynimas

Specialistų

kvalifikacijos

tobulinimas

Neįgaliųjų

savarankiško

gyvenimo įgūdžių

ugdymas

Kultūros renginių

neįgaliesiems

organizavimas

"Philip Moris"

Lygių galimybių

kontrolieriaus tarnyba
Darbo birža

Įvairūs rėmėjai

Kultūros rėmimo

fondas
dalyvių įnašai



Kiti įgyvendinti projektai 

 Čia reikia aprašyti kokius kitus projektus vykdėme 



 

 
             

  

Ačiū už dėmesį ! 


