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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 2015 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. 

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: 

 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 atstovavimo veikla: 

LŽNS prezidentas per 2015 metus dalyvavo 105 įvairaus lygio renginiuose ir priemonėse: 

Lentelė 1: 2015 m. Prezidento atstovavimo veikla 

Renginio pavadinimas Renginių skaičius 
Susitikimai NRD 25 
Diskusijos 6 
Pasitarimai ministerijose, savivaldybėse 20 
Susitikimai su politikais, visuomenės veikėjais ir kt. 16 
NRT posėdžiai 3 

LNF posėdžiai, pasitarimai, renginiai 13 

Darbo grupės, komisijos 11 

Konferencijos, renginiai 7 

Forumai 4 
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5. LŽNS dalyvavimas visuomeninėse tarybose,  komisijose, darbo grupėse: 

 LŽNS atstovas yra Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM narys;  

 LŽNS yra Lietuvos neįgaliųjų forumo narė. 2015 metais LŽNS prisidėjo rengiant alternatyviąją 

ataskaitą Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui. LŽNS  parengė ataskaitos dalį pagal JT 

NTK 9 str. „Prieinamumas“. 

 LŽNS atstovas dalyvauja Darnaus judumo miestų planų rengimo komisijos prie LR Susisiekimo 

ministerijos darbe; 

 LŽNS atstovas yra Socialinių įmonių reikalų komisijos  prie LDB narys; 

 LŽNS atstovas yra Visuomeninės aplinkos pritaikymo komisijos prie NRD narys; 

 LŽNS atstovas dalyvauja ekspertų komisijos prie Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems 

centro darbe; 

 LŽNS atstovas dalyvauja darbo grupėje, skirtoje spręsti inkontinencijos problemą. Darbo grupė 

sukurta prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 

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

Lentelė 2: 2015 m. vykdyti projektai 

Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

1.  2015 metų Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos rėmimo 
projektas (NRD) 
Tikslas - 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. 

Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimas - stebėsenoje, 
seminaruose, mokymuose, renginiuose, dalyvavo bei teisines 
konsultacijas ir teisinę pagalbą gavo 1710 asmenų, iš jų 372  
neįgalieji, 3 savanoriai. 

1. 22 savivaldybėse  15 asmenų vykdė 2015 m. socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 
vertinimo ir atrankos stebėseną. 

2. Teikta metodinė pagalba 19 LŽNS asocijuotų narių ir 5 LŽNS 
VšĮ. 

3. Suorganizuota 45 seminarai, mokymai, kuriuose dalyvavo 
1249 asmenys, iš jų 183 su negalia (17 „Apskritų stalų“,kuriose 
dalyvavo 352 asmenys, iš jų 162 neįgalieji; 4 asocijuotų narių 
atstovų forumai, kuriuose dalyvavo 44 asmenys, iš jų 36 neįgalieji; 
22 „Pažink negalią” seminarai, kuriose dalyvavo 775 moksleiviai; 
2 mokymai 98 verslo partneriams siekiantiems socialinės 
atsakomybės principų). 

4. Suorganizuota 6 renginiai, kuriuose dalyvavo 181 asmuo, iš 
jų 67 su negalia (Trumpametražinių filmų kūrimo plenere 
Monciškėse dalyvavo 12 asmenų, t.t. 7 žmonės su negalia, 3 
savanoriai. Sukurti 4 trumpametražiniai filmai ir 1 videoklipas; 
Fotoplenere „Socialiniai portretai“ Vilniuje dalyvavo 15 neįgaliųjų. 
16 vietų pristatyta keliaujanti „Socialiniai portretai“; 4 atviros 
diskusijos – forumai “Be slenksčių”, kuriose dalyvavo 156 
asmenys, iš jų 46 neįgalieji). 

5. Projektinėje veikloje “Be slenksčių” patikrinta 400 
visuomeninės paskirties objektų prieinamumas neįgaliesiems. 

6. Parengti ir patalpinti internete 4 turistiniai rekreaciniai 
maršrutai: Plateliai, Drėverna-Ventė, Joniškis-Žagarė, Kaunas. 

7. Teisines konsultacijas gavo 401 asmuo, iš jų 199 neįgalieji ir 
184 šeimos nariai. 

8. LŽNS internetiniame puslapyje www.negalia.lt buvo 
skelbiama neįgaliesiems aktuali ir naudinga  informacija, išsamiai 
nušviečiama organizacijos veikla. 
Specialistų kvalifikacijos tobulinimo veikloje dalyvavo 123 
specialistai (LŽNS asocijuotų narių ir filialų socialiniai 
darbuotojai ir kultūros srities specialistai, asocijuotų narių ir 
LŽNS vadovai ir finansininkai), iš jų neįgaliųjų 65. 

http://www.negalia.lt/
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Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

Suorganizuota 12 kvalifikacijos tobulinimo renginių: 5 seminarai 
„LŽNS asocijuotų narių finansinio savarankiškumo ir verslumo 
ugdymas“ Vilniuje ir Trakų raj. (1 iš jų -  – nuotoliniu būdu), 3 
seminarai „Meno ir kultūros srities specialistų kvalifikacijos 
kėlimas“ Trakuose, Molėtuose, Vilniuje, 4 seminarai „Kvalifikacijos 
tobulinimas, metodologinis vadovavimas, konsultacijų teikimas 
asocijuotų narių ir LŽNS VšĮ vadovams ir finansininkams” Vilniuje 
ir Trakų raj. 
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veikloje 
dalyvavo 255 asmenys, iš jų 209 neįgalieji ( iš jų 12 neįgalių 
vaikų), 20 savanorių. 

1. Organizuotos 7 savarankiško gyvenimo įgūdžių stovyklos, 
viena iš jų – neįgaliems vaikams. Stovyklose dalyvavo 111 
asmenų, iš jų 93 neįgalieji (iš jų 12 vaikų) (2 stovyklos „Pasirink 
savo kelią“ asmenims, patyrusiems galvos ar stuburo smegenų 
traumas Ukmergės raj. ir Vilniuje. Dalyvavo 43 žmonės, iš jų 28 
neįgalieji; Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla 
asmenims, sergantiems išsėtine skleroze ir raumenų nykimu 
organizuota Ukmergės raj., dalyvavo 25 asmenys, 20 iš jų žmonės 
su negalia; Neįgaliųjų stovykla – žygis baidarėmis vyko 
Aukštaitijoje. Dalyvavo 24 žmonės, t.t. 17  neįgaliųjų; Savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla „Bitė žmogui“, kur dalyvavo 
20 žmonių, t.t. 12 žmonių su negalia; Neįgaliųjų, judančių 
rankomis varomais vežimėliais su specialiais priedais – 
varytuvais, maratone „Nugalėk save” dalyvavo 26 dalyviai, iš jų 20 
žmonių su negalia. Maršrutas ėjo per Lietuvą, Latviją, Estiją, per 8 
dienas nuvažiuota daugiau kaip 650 km.; Vilniuje Dienos stovykla 
skirta sunkios negalios vaikams, kurie turi autizmo sindromą. 
Stovykloje dalyvavo 12 vaikų su negalia, su jais buvo po vieną  iš 
tėvų (arba savanoriai) –viso  22 žmonių grupė). 

2. Organizuotas web seminarų ciklas 3 temomis: „Verslo 
planas”, “Rinkodaros pagrindai”, “E- verslo pagrindai”. Seminarų 
medžiagą peržiūrėjo 236 asmenys, iš jų 190 neįgaliųjų. 
Kultūriniuose renginiuose dalyvavo 790 asmenų, iš jų 453 
neįgalieji ( iš jų neįgalių vaikų 20), 20 savanorių. 

1. Organizuota 11 kultūros renginių (4 profesinių ir meninių  
įgūdžių varžytuvės „Abilimpiada“ Zarasų rajone, Vilkaviškyje, 
Kupiškyje ir Vilniuje. Renginiuose dalyvavo 159 asmenys, iš jų 153 
neįgalieji; Tradicinis Gėlių ir Sodų gatvės festivalis Vilniuje 
sukvietė 317 žmonių, iš jų 122 neįgalieji (iš jų 20 vaikų); 
InterOperos „Meilė be mirties smėlynuose“ sklaida 3 regionuose: 
Vilniuje, Jurbarko raj. ir Trakuose. Projekte dalyvavo 50 asmenų, 
iš jų 25 asmenys su negalia; Neįgaliųjų teatrų festivals - konkursas 
„Begasas“, kuriame dalyvavo 10 kolektyvų (115  dalyvių, iš jų su 
negalia – 92 ); Meno ir socialinių interakcijų  pleneras „Meno 
teritorija“ Monciškėse, kur dalyvavo 27 žmonės, t.t. - 17 žmonių su 
fizine negalia; Ukmergės respublikinė žmonių su negalia dailiųjų 
amatų darbų paroda „Rudens saulutė“, kurioje dalyvavo 250 
autorių iš 29 šalies miestų ir rajonų. Autoriai pateikė apie 2600 
darbelių. 

2. LŽNS atstovų 
dalyvavimo savivaldybių būsto 
pritaikymo neįgaliesiems 
komisijos darbe (NRD) 
Tikslas - padėti savivaldybės 
administracijai organizuoti būsto 

2015 m. 9 LŽNS atstovai dalyvavo 9 savivaldybių (Jurbarko (3), 
Kupiškio (3), Molėtų (10), Pakruojo (1), Radviliškio (6), Raseinių 
(2), Šilalės (3), Ukmergės (2), Utenos (11)) būsto pritaikymo 
neįgaliesiems komisijos darbe. Viso per šias 9 savivaldybes 
pritaikyta 41 būstas. 
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Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

pritaikymą asmenims su negalia. 
3. Teatro teritorija: 

tarptautinis neįgaliųjų teatrų 
festivalis (LKT) 
Tikslas - per tarpsektorinį 
kultūros ir socialinės srities 
bendradarbiavimą, mažinti 
neįgaliųjų žmonių socialinę 
atskirtį, kelti profesionalumo lygį 
neįgaliųjų teatrų veikloje, 
formuoti visuomenės pozityvius 
pokyčius tiek kultūrinėje, tiek 
socialinėje srityse ir taip 
praplėsti teatro teritorijos ribas 
bei didinti prieinamumą.   

 Tarptautinio teatro festivalio „Begasas“ dalinis 
finansavimas; 

 Neįgaliųjų teatrų vadovų forumas Molėtų raj. Dalyvavo 25 
žmonės. 

4. Socialinis 
tarpdisciplininio meno 
forumas ir inovatyvios 
metodikos sklaida (LKT) 
Tikslas – neįgaliųjų bei sveikųjų 
menininkų kooperacijos 
pagrindu, diskusijų bei 
tarpdisciplininio meno bendros 
kūrybos priemonėmis, 
išsiaiškinti aštriausias neįgaliųjų 
problemas, su kuriomis jie 
susiduria visuomenėje, atrasti šių 
problemų išraišką meno atvirose 
erdvėse formą ir taip, 
pasitelkiant informavimo bei 
žiniasklaidos priemones, 
formuoti visuomenės požiūrį bei 
pozityvius socialinius-kultūrinius 
pokyčius.  

 Leidinio „Modernaus meno socialinė reikšmė: meniniai – 
socialiniai performansai“ dalinis finansavimas. Knygoje 
moksliškai apibendrinta ir pagrįsta per ilgą laikotarpį 
sukaupta dailininkės, VŠĮ Menų terapijos cento vadovės ir 
dailės terapeutės dr. Audronės Brazauskaitės ir 
kompozitorės, LŽNS meninių socialinių projektų vadovės 
Snieguolės Dikčiūtės patirtis, kuriant bei inicijuojant 
meninius-socialinius performansus, kuriuose neįgalūs 
asmenys ir menininkai bendradarbiavo modernaus 
tarpdisciplininio meno kūrybiniame procese.  

 Meno ir socialinių interakcijų  plenero „Meno teritorija“ 
Monciškėse dalinis finansavimas. 

 Pasirodymai „Sostinės dienose“. 

5. Socialinis kino 
pleneras „Jaunieji kino 
kūrėjai“2015 ir sklaida 
Lietuvos regionuose (LKT) 
Tikslas - - trumpo metražo filmų 
kūrybinio proceso metu 
užmegzti dialogą tarp jaunų 
žmonių su negalia ir be jos, 
skatinti projekto dalyvių 
iniciatyvumą bei ugdyti 
toleranciją ir solidarumo jausmą 
kitiems bendraamžiams.  

 Dalinis finansavimas plenerui „Jaunieji kino kūrėjai“. 
 Sukurti 4 frumpametražiniai filmai, 1 video klipas. 

6. Lietuvos 
nekilnojamas kultūros 
paveldas prieinamas visiems 
(LKT) 
Tikslas  – informacinių 
technologijų pagalba didinti 
Lietuvos kultūros paveldo 
objektų prieinamumą bei 
žinomumą tarp socialiai 
pažeidžiamų visuomenės grupių 

1. Per 7 projekto įgyvendinimo mėnesius buvo patikrinti 80 
nekilnojamo kultūros paveldo objektai Plungės, Joniškio, Kelmės, 
Šilutės, Vilniaus rajonuose ir jų aprašymai sukelti į tinklapį 
www.beslenksciu.lt. 
2. 2015 m. ir ankstesniais laikotarpiais patikrintiems 
neprieinamiems ar riboto prieinamumo objektams buvo 
pagamintos panoraminės nuotraukos, kurių dėka neįgalūs žmonės 
gali apžiūrėti pastatų vidų. Viso buvo pagamintos 85 objektų 258 
nuotraukos. Panoraminės nuotraukos yra sukeltos į tinklapį 
www.beslenksciu.lt. 

http://www.beslenksciu.lt/
http://www.beslenksciu.lt/
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Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

Lietuvoje ir užsienyje. 
 

3. Įtraukiant kultūros paveldo objektus,  buvo parengti žmonėms 
su judėjimo negalia ir pagyvenusiems asmenims pritaikyti 3 
turistiniai maršrutai Plateliuose, Joniškyje – Žagarėje, Drėvernoje - 
Ventėje. Sukurti maršrutai sukelti į tinklapį www.beslenksciu.lt. 
4. Patobulinta interneto svetainė www.beslenksciu.lt.: 
paspartintas objektų žemėlapyje užsikrovimo greitis, sukurtas 
įrankis, kurio pagalba vartotojas gali susikurti asmeninį turistinį - 
pažintinį maršrutą iš esamų kultūros paveldo ir kitų turistinių 
objektų. 

7. Universalaus 
dizaino principų taikymas 
kultūros paveldo objektuose 
(LKT) 
Tikslas - skleisti universalaus 
dizaino idėjas, propaguojant 
žmonių su negalia galimybes 
lankytis kultūros paveldo 
objektuose Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, skatinant kultūros 
mainus. 

Organizuota kultūrinė kelionė per Lietuvą, Latviją ir Estiją 
žmonėms, judantiems neįgaliųjų vežimėliais su tikslu surasti 
universaliai prieinamus kultūros paveldo objektus bei parengti 
turistinius maršrutus, tinkamus žmonėms su negalia. Parengti 2 
turistiniai maršrutai (Parnu, EE, Latvija), kurie yra patalpinti 
svetainėje. www.beslenksciu.lt 
Dalinis finansavimas.  
 

8. Žmonių su negalia 
maratonas „Nugalėk save“ 
(SAM) 
Tikslas - didinti žmonių su 
negalia, ypatingai, judančių 
neįgaliųjų vežimėliais, fizinį 
aktyvumą, motyvaciją  naudingai 
sveikatai leisti laisvalaikį. Tuo 
pačiu keliant neįgaliųjų 
pasitikėjimą savo jėgomis ir 
galimybėmis, mažinant neįgaliųjų 
socialinę atskirtį, formuojant 
teigimą požiūrį į žmones su 
negalia. 

Dalinis finansavimas projektinei veiklai - organizuoti žmonių su 
negalia maratoną vežimėliais „Nugalėk save“.  Kitas projekto 
uždavinys - skleisti informaciją apie projekto vykdymą 
respublikinėse ir regioninėse medijose Lietuvoje ir užsienio 
(Latvijoje ir Estijoje) spaudoje, interneto svetainėse, per įvairias 
nevyriausybines organizacijas. 
2015 m. liepos 22-31 d. buvo organizuotas žmonių su negalia 
maratonas vežimėliais „Nugalėk save“.  2 dienas prieš jį – 
pasirengimo stovykla Pakruojyje.  Maratone dalyvavo 26 asmenys, 
iš jų 15 – žmonės su negalia, 6 savanoriai. Maratono dalyviai įveikė 
maršrutą Pakruojis – Parnu (Estija) – Mestopole (Estija) – Vitrupė 
(Latvija) – Sigulda (Latvija) – Biržai. Kelionės maršrutas - 
https://goo.gl/maps/5mkx5. 
 

9. Medijų taikymas 
socialinės sanglaudos kūrimui 
(LKT) 
Tikslas - didinti asmenų su 
negalia ir mokyklinio amžiaus 
vaikų informacinio raštingumo ir 
medijų panaudojimo 
kompetencijas  
 

1.    organizuoti du mokymai „Socialinė rinkodara“.  
2. organizuota veikla „Socialinės reklamos dirbtuvės“. Paskelbtas 

konkursas „Sukurk socialinę reklamą ir išgarsėk“. Daugiau nei 
20 mokyklų buvo išplatinta informacija, kviečianti  mokinius 
sukurti socialinės reklamos idėjas. Prieš šį konkursą 
mokyklose vyko susitikimai, diskusijos tolerancijos, pagalbos 
silpnesniems žmonėms, t.t. ir asmenims su negalia, patyčių 
mokykloje ir kt. temomis. Mokinių idėjų ir pateiktų kūrinių 
pagrindu buvo pagaminti 4 plakatai ir kt. reklaminiai 
produktai. Projekto sklaidos veikloje pagaminti plakatai bei 
kiti reklaminiai produktai išplatinti per neįgaliųjų 
organizacijas, mokyklas kt. įstaigas. Socialiniame tinkle 
Facebook paskleista reklaminė informacija pasiekė tikslinius 
vartotojus. 

10. Specialioji muzikos 
kūryba ir sklaida regionuose 
LŽNS 20-mečiui paminėti 
(LKT) 
Tikslas - Lietuvos profesionalių 
menininkų ir specialiųjų poreikių 
asmenų kūrybiniu 
bendradarbiavimu plėsti 

 InterOperos „Meilė be mirties smėlynuose“ dalinis 
finansavimas.  

 Interoperos parodymas Vilniuje, Trakuose, Kaune, Goldap 
(Lenkija).  

http://www.beslenksciu.lt/
http://www.beslenksciu.lt/
http://www.beslenksciu.lt/
https://goo.gl/maps/5mkx5
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Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

kultūrinės- socialinės 
sanglaudos  erdvę Lietuvos 
regionuose bei  pirmosios 
Lietuvoje interOperos ,,Meilė be 
mirties smėlynuose'' pastatymu 
plėsti inovatyvias  kūrybines 
iniciatyvas, skatinančias 
kultūrinės ir socialinės aplinkos 
sanglaudą, socialinės atskirties 
grupių įtraukimą į kultūrinę 
veiklą bei vaikų ir jaunimo 
edukaciją 

 

6.1. Renginių organizavimas.  

 2015 m. rugsėjo 23 – 25 d.d. vyko seminaras „Socialinis virsmas Lietuvoje: Nuo 

įstaigos prie bendruomenės“, kurį organizavo LŽNS ir į kurį atvyko vienas 

įtakingiausių pasaulyje virsmo lyderystės teoretikų, William R. Torbert iš Jungtinių 

Amerikos Valstijų. Prof. Torberto vizitą Lietuvoje įgyvendino Baltijos-Amerikos 

laisvės fondas. Plačiau apie tai 

https://www.facebook.com/misijaimanoma.lt/posts/925111104235706  

 2015 m. lapkričio 26 d. Trakuose įvyko šventinis renginys skirtas Lietuvos žmonių 

su negalia sąjungos 20 – čiui paminėti. Renginyje dalyvavo virš 150 žmonių.  

7. Pasirašytos sutartys:  

7.1. Bendradarbiavimo sutartys: 

 2015.01.02 sutartis Nr. BS 15/01/02 su Vilniaus neįgaliųjų sporto klubu „Vilnis“; 

 2015.02.02 sutartis Nr. BS 15/02/02 su Všį „Domus Solis“; 

 2015.02.26 sutartis Nr. MT B 6-9 su Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių 

technologijų fakultetu; 

 2015.06.01 sutartis Nr.2 ir 2015.12.17 sutartis Nr.2 su Všį „Bičiulystė“; 

 2015.08.07 sutartis Nr. BS 15/08/07 su Všį „Ištiesk gerumo ranką 

nuskriaustiesiems“. 

7.2. Dalinio finansavimo ir rėmimo sutartys:  

 2013 m. sutartis dėl lėšų pervedimo ir naudojimo neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo projekto vykdymui pratęsimo sutartis 2015 m. su Neįgaliųjų reikalų 

departamentu prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 

 Projekto finansavimo sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija; 

 7 projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartys su Lietuvos kultūros taryba;  

 Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis pasirašyta tarp Vilniaus 

teritorinės darbo biržos, Vilniaus miesto savivaldybės ir LŽNS; 

 Projekto rėmimo sutartis su Baltijos – Amerikos Laisvės fondu (BAFF); 

 Projekto finansavimo sutartis su Šiaurės ministrų taryba; 

7.3. Paramos sutartys: 

 2015.01.23 sutartis su Všį „Komedijos teatras“ 

 2015.02.13 sutartis Nr. PS 15/02/01 su UAB „Ravak Baltic“; 

 2015.05.20 sutartis Nr. PS 15/05/20 su UAB „PakMarkas“; 

 2015.06.22 sutartis su kooperatine bendrove „SV Obeliai“. 

7.4. Kitos sutartys: 

 2015.05.19 sutartis Nr. APS 15/05/19 su V. Sadovskiu; 

https://www.facebook.com/misijaimanoma.lt/posts/925111104235706
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 2015.11.03 Všį „Nugalėk save“ dalininko teisių ir kapitalo perėmimo ir perleidimo 

sutartis su G. Aleksa; 

8. LŽNS Tarybos posėdžių  organizavimas: 

2015 m. buvo suorganizuoti 4 LŽNS tarybos  posėdžiai: 

 2015.03.31 – protokolas Nr. 1. – dalyvavo 14 tarybos narių. 
 2015.05.25 - protokolas Nr. 2. – dalyvavo 17 tarybos narių. 
 2015.11.03 - protokolas Nr. 3. – dalyvavo 12 tarybos narių. 
 2014.12.10 - protokolas Nr. 4. – dalyvavo 17 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 informacija platinama, norint 

pritraukti jaunuosius verslininkus, bei jaunimą domėtis organizacijos vykdoma veikla, teikiamomis 

galimybėmis. 

9.2. LŽNS internetinio puslapio www.negalia.lt lankomumas 

2015 m. svetainę aplankė 5260 unikalių lankytojų. LŽNS svetainėje skelbiamos naujienos ir 

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

pasiūlymus įmonėms ir fiziniams asmenims.  

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

Per 2015 metus svetainę www.beslenksciu.lt aplankė 8558 unikalių lankytojų, patikrinta ir įkelta 

711 objektų, o www.universali-architektura.lt aplankė 9126 asmenys.  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. 

9.3. 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.  

9.3.1. 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“ paviešino 47 

naujienas, iš viso peržiūrų – 31552, paspaudė mygtuką „patinka“, komentavo, pasidalino 2793 

asmenys. Galima pastebėti, kad profilyje talpinama informacija yra naudinga ir profilyje 

koncentruojasi žmonių grupė, kuri auga ir kuriai aktuali viešinama informacija. 

10. LŽNS filialo  - Vilniaus Neįgaliųjų dienos centro veikla: 

http://www.negalia.lt/
http://www.beslenksciu.lt/
http://www.negalia.lt/
http://www.beslenksciu.lt/
http://www.universali-architektura.lt/
http://www.beslenksciu.lt/
http://www.universali-architektura.lt/
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Lentelė 3: LŽNS filialo veikla 

Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas 
1. Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems 

įgyvendinimas Vilniaus m. 

savivaldybėje.  

Vilniaus neįgaliųjų dienos centras 2015 m. suteikė 4838 
paslaugų, kurias gavo 323 asmenys: 296 – suaugę neįgalieji,  
12– neįgalieji vaikai, 15 –  šeimos nariai. 

1. Pasirūpinimas neįgaliaisiais šeimoje, buityje, 
visuomeniniame gyvenime: 

1.1. suorganizuotos 32 socializacijos  paslaugos - į muziejus, 
išvykos į gamtą, į parodas ir kt., jos teikiamos visus metus; 

1.2. suorganizuotos 5 išvykos: į Trakus,  Naisius,  Kėdainius,  
Pelėdnagius, Nauciūnus,  kurias gavo 89 asmenys, iš  jų  83 
suaugę neįgalieji ir 6 šeimos nariai;  

1.3. 23 suaugę neįgalieji  buvo apmokyti kompiuterinio 
raštingumo pagrindų;  

1.4.  59 suaugę neįgalieji buvo mokomi pajamų planavimo  ir 
taupymo metodų  

2. Ligos ar negalės pažinimas ir valdymas:  
2.1.  Organizuotos 4 savitarpio pagalbos  grupės - sergantiems 

išsėtine skleroze, „Gerumo valanda“ - mišri vidaus organų 
ligomis sergantiems, VCP grupė ir grupė asmenims, 
išgyvenantiems potraumines ir/ar ligų sukeltas ilgalaikes 
krizes. Suteikta 350 paslaugų, jas gavo 73 suaugę neįgalieji;   

2.2.  Vieną kartą per savaitę socialinis darbuotojas ir socialinio 
darbuotojo padėjėjas vyko lankyti neįgaliuosius namuose,  
jiems padėdavo susitvarkyti buityje, mokė apsitarnauti 
patiems. Šią paslaugą gavo 55 suaugę neįgalieji.; 

2.3.  Buvo suorganizuoti 67 apsilankymai ligoninėse, pas 
gulinčius ligoninėje  bei namuose.   

3. Dėl negalės kylančių psichologinių problemų sprendimas ir 
mokymai sveikai gyventi: 

3.1. Psichologinės pagalbos paslaugą gavo 35 suaugę neįgalieji: 
individualias konsultacijas gavo 30 asmenų, o grupėse 
dalyvavo 24 asmenys;   

3.2. Įvyko 87dailės terapijos užsiėmimai.  Juos lankė  20 
suaugusių neįgaliųjų; 

3.3. Organizuotos 2 muzikos terapijos grupės:  protinę negalią 
turintiems žmonėms, fizinės – psichikos negalią turintiems 
žmonėms. Muzikos terapijos užsiėmimuose dalyvavo 17 
suaugusių neįgaliųjų;   

3.4. Judesio terapijos užsiėmimai organizuoti 2 grupėms:  
vaikams su autizmo požymiais ir vaikams, kuriems  yra 
sutrikusi stambioji ir smulkioji motorika. Paslaugą gavo 12 
neįgalių vaikų. Buvo vykdomi ir individualūs užsiėmimai; 

3.5.  Organizuota 20 paskaitų sveikos gyvensenos ir mitybos 
klausimais. Jas išklausė 90 suaugusių  neįgaliųjų ir  3 šeimos 
nariai;  

3.6. Fizinio aktyvumo ir pasyvios gimnastikos paslauga buvo 
suteikta 165 neįgaliems, iš jų  2 neįgalieji vaikai ir 6 šeimos 
nariai.  

4. Asmeninio asistento pagalba buvo suteikta 55 suaugusieji 
neįgaliesiems. Paslaugų skaičius – 712. 

5. Užimtumo būrelių veikloje dalyvavo 72 neįgalieji,  iš jų:  70 – 
suaugę neįgalieji ir 2 neįgalūs vaikai. Įvyko 260 užsiėmimų:  

5.1. Organizuoti 2 rūšių užimtumo būreliai: dekupažo ir įvairių 
amatų užsiėmimai:, papuošalų gamybos, vėlimo – mezgimo 
užsiėmimai, šią paslaugą gavo 40 suaugę neįgalieji ir 2 
neįgalūs vaikai; 
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Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas 
5.2. Organizuota meninių gebėjimų abilimpiada, kurioje dalyvavo 

40 neįgaliųjų.  
6. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros 

būreliuose, kolektyvuose:  
6.1. Vilniaus neįgaliųjų dienos centro muzikos grupę „LYRA“ 

lankė 23 suaugę žmonės su sunkiom negalia. Neįgalieji su 
pasirodymais dalyvavo „Begasas“ festivalyje, Ukmergėje 
„Rudens saulutė“, Gėlių-Sodų gatvės festivalyje,  „Vilnius tau“ 
rengiamoje konferencijoje Trakuose, Kupiškyje „Akimirkų 
lietus“, Utenoje „Kapelijų varžytuvėse“, Kaune „Širdies daina“, 
buvo išvykę ir koncertavo Lenkijoje bei Baltarusijoje; 

6.2. Neįgaliųjų, šokančių rankomis varomais vežimėliais, 
kolektyve šoko 6 jauni suaugę žmonės: iš jų– 3 neįgalieji ir 3 
asistentai;  

6.3.  Į improvizacinio skaitymo grupę susibūrė  14 suaugusių 
neįgaliųjų. 

2. Projektas "Stebuklų 

šalyje - negalės fenomeno 

pažinimas" (LKT) 

Tikslas – per kūrybos procesą 

žmonėms su negalia  suteikti 

daugiau pasitikėjimo savo 

jėgomis ir galimybėmis.  

Menininkai, kartu su neįgaliais 2 pleneruose (Monciškėse ir 

Vilniuje) sukūrė instaliacijas, dekoracijas:  banguojančias grindis, 

„pagerintą“ neįgaliojo vežimėlį, 3 paveikslus,  vaizdo instaliacinį 

takelį, fotografijas. Vėliau buvo organizuotos dvi  performansų 

parodos Trakų raj. ir Vilniuje.  Visose projekto veiklose dalyvavo 

23 neįgalieji, meno terapeutai, socialiniai darbuotojai. Tokiu 

būdu buvo pasiekta ir pagerinta neįgaliųjų psichologinė gerovė 

bei paskatintas didesnis dalyvavimas visuomeniniame gyenime, 

užtikrintas meno - socialinis ir reabilitacinį poveikis.  Pasiektas 

rezultatas nenuliūdino, o menininkų akimis įžvelgtas negalės 

fenomenas padėjo sušvelninti visuomenėje esančią netoleranciją 

negaliai. Plačiau apie šį projektą:  http://asgaliu.lrytas.lt/veikla-

bendruomeneje/unikali-paroda-kviecia-pazinti-ir-atrasti.htm  

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. 

2015 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; 

 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; 

http://asgaliu.lrytas.lt/veikla-bendruomeneje/unikali-paroda-kviecia-pazinti-ir-atrasti.htm
http://asgaliu.lrytas.lt/veikla-bendruomeneje/unikali-paroda-kviecia-pazinti-ir-atrasti.htm
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 Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija; 

 Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga; 

 Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga; 

 Jiezno žmonių su negalia sąjunga. 

2015 m. LŽNS narių skaičius nesikeitė. 

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

LŽNS pajamos 2015 metais buvo 230.677 Eur.  2015 m. įstaigai buvo kompensuota 221.460 

Eur suma. Daugiau informacijos apie LŽNS per 2015 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, projektai finansuojami iš 

LR biudžeto lėšų, kitų fondų). Suteiktų paslaugų pajamos 8.647 Eur.  

LŽNS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE  

2015 finansinių metų  pradžioje LŽNS dirbo 21 darbuotojai (įskaitant ir filialo darbuotojus), 

finansinių metų pabaigoje – 30 darbuotojų (įskaitant ir filialo darbuotojus). Vidutinis darbuotojų 

skaičius per metus –19 (įskaitant ir filialo darbuotojus). 

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

2015 m. LŽNS prezidentė, kaip organizacijos vadovas dirbo visuomeniniais neatlygintinais 

pagrindais, jokių išmokų už organizacijos vykdomą veiklą, negavo. 

2015 m. organizacijos vadovo atlygis už projektų įgyvendinimą (įskaitant visus LR įstatymų 

reglamentuotus mokesčius), sudarė 9.251,47 Eur. 

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 
 
LŽNS 2016 metais nekeis įstaigos tikslų nei veiklos krypčių.  

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

bei kūrybiškumo principais.  

 

 

Prezidentė     Rasa Kavaliauskaitė 
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PRIEDAS NR.1 

 

PRIEDAS NR.2 

LŽNS Vilniaus neįgaliųjų dienos centro įgyvendinti projektai ir gautas finansavimas: 

 

 

Vykdymo 
laikotarpis 

Stambiausios pajamos iš 
ūkinės veiklos grupės 

Klientas Suma, Eur 

2015.01.01 - 
2015.12.31 

LŽNS filialo DC teikiamos 
paslaugos 

Privatūs asmenys 6.674 

2015.01.01 - 
2015.12.31 

Seminarų, mokymų 
organizavimo, kt. pajamos 

Užsakovų lėšos 1.973 

2015.01.01 - 
2015.12.31 

Nario mokestis Narių įnašai 570 

Iš viso pajamų: 9.217 

Vykdymo 
laikotarpis 

Gautas finansavimas Finansavimo šaltinis Suma, Eur 

2015.01.01 - 
2015.12.31 

2015 m. Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos rėmimo 
projektas 

NRD 111.197 

2015.01.01 - 
2015.12.31 

2015 m. Būsto programa 
NRD 

2.527 

2015.01.01 - 
2015.06.30 

Socialinės gerovės kūrimas, 
atstovaujant neįgaliųjų teises 

EEA Grants 22.044 

2015.02.01 - 
2015.12.10 

Lietuvos kultūros tarybos 
finansuotini projektai 
kultūros srityje 

Lietuvos Kultūros taryba 53.300 

2015.06.18 - 
2015.12.31 

LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos finansuotas 
projektas „Žmonių su 
negalia maratonas „Nugalėk 
save“ 

LR biudžeto lėšos 1.150 

2015.07.09 – 
2015.12.31 

Programa „Socialinis 
virsmas Lietuvoje: Nuo 
įstaigos prie bendruomenės“ 

Baltijos Amerikos Laisvės fondas 8.941 

2015.01.01 - 
2015.12.31 

Darbo biržos finansavimas LR Užimtumo rėmimo 
fondas 

22.301 

 Iš viso gauta finansavimo: 221.460 

Vykdymo 
laikotarpis 

Gautas finansavimas Finansavimo šaltinis Suma, Eur 

2015.01.01 - 
2015.12.31 

2015 m.  Socialinės 
reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems Vilniaus 
bendruomenėje projektas 

Vilniaus savivaldybės 
administracija  

75.300 

2015.03.01 - 
2015.12.31 

Projektas "Stebuklų šalyje - 
negalės fenomeno 
pažinimas" 

Lietuvos Kultūros taryba 
6.000 

Iš viso gautas finansavimas: 81.300 


