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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 2016 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 

LŽNS misija - nuoširdžiai dirbti negalės žmonių labui, atstovaujant ir ginant jų teises ir teisėtus 

interesus. 

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 . 

 

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. 
 

LŽNS prezidento atstovavimo veikla: 

LŽNS prezidentas per 2016 metus dalyvavo 83 įvairaus lygio renginiuose ir priemonėse: 

Lentelė 1: 2016 m. Prezidento atstovavimo veikla 

Renginio pavadinimas Renginių skaičius 
Susitikimai NRD 11 
Diskusijos 1 
Pasitarimai ministerijose, savivaldybėse 24 
Susitikimai su politikais, visuomenės veikėjais ir kt. 12 
NRT posėdžiai 4 

LNF posėdžiai, pasitarimai, renginiai 10 

Darbo grupės, komisijos 3 
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Renginio pavadinimas Renginių skaičius 
Konferencijos, renginiai 16 

Forumai 2 

 

LŽNS dalyvavimas visuomeninėse tarybose,  komisijose, darbo grupėse: 

 LŽNS atstovas yra Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM narys;  

 LŽNS yra Lietuvos neįgaliųjų forumo narė.  

 LŽNS atstovas dalyvauja Darnaus judumo miestų planų (DJMP) rengimo komisijos prie LR 

Susisiekimo ministerijos darbe; 

 LŽNS atstovas dalyvauja Vilniaus m. DJMP rengimo komiteto darbe; 

 LŽNS atstovas yra Vilniaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos narys; 

 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. 

Per finansinius metus LŽNS vykdyti projektai, renginių organizavimas: 

Lentelė 2: 2016 m. vykdyti projektai 

Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

1.  2016 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 1155 asmenys, iš jų 257  
neįgalieji. Veiklą organizuoti padėjo  18   savanorių, iš jų 12 
neįgaliųjų. 

 Suorganizuotos 3 atviros diskusijos „Socialiniai 
dialogai“ Kaišiadoryse, Utenoje ir Vilniuje.  Diskusijose 
dalyvavo 74 asmenys, iš jų 8 neįgalieji.  

 Įvyko 4 asocijuotų narių atstovų forumai, iš jų 3 
Vilniuje ir 1 Molėtų raj. Forumuose dalyvavo 41 asmuo, iš jų 30 
neįgaliųjų. 

 Surengti 3 seminarai architektams ir 
projektuotojams bei architektūrą, projektavimą ar statybą 
studijuojantiems asmenims, kurie vyko Vilniaus Gedimino 
technikos universitete (1) ir Kauno technologijos universitete 
(2). Seminaruose dalyvavo 49 asmenys. 

 Dalyvauta 2017 m socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir 
atrankos stebėsenoje 25 savivaldybėse.  Stebėseną vykdė 16 
asmenų, iš jų 14 neįgaliųjų. 

 Suteiktos teisinės konsultacijos 58 asmenims, iš 
jų 51 neįgaliajam ir 7 neįgaliųjų šeimų nariams. Nuotoliniu 
būdu konsultuoti 200 asmenų, iš jų 100 neįgaliųjų ir 100 
šeimos narių bei kitų interesantų, nenurodžiusių savo negalios 
ar specialiųjų poreikių. 

 Patikrintas 386 visuomeninės paskirties objektų 
prieinamumas neįgaliesiems Vilniuje, Širvintose, Ukmergėje, 
Molėtuose, Alytuje, Nidoje, Palangoje, Šalčininkuose, 
Druskininkuose, Trakuose ir Plungėje.  

 Atliktas turizmo prieinamumo tyrimas. Anketinės 
apklausos būdu buvo išplatintas klausimynas šalies 
regioniniams (30 vnt.), nacionaliniams parkams (5 vnt.) bei 
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Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

rezervatams (3 vnt.). Tyrimo rezultatai 2016 m. gruodžio mėn. 
buvo pristatyti konferencijoje Vilniuje, kurioje dalyvavo 45 
regioninių ir nacionalinių parkų atstovai.  

 Organizuotos 3 diskusijos - forumai “Turizmas be 
slenksčių” Klaipėdoje, Telšiuose ir Anykščiuose. Diskusijose –
forumuose dalyvavo 87 asmenys, iš jų 21 neįgalusis.  

 Organizuotas „Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėse teikėjų forumas“. Renginyje 
dalyvavo 65 asmenys, iš jų 52 neįgalieji, teikiantys  socialinės 
reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėse. 

 Organizuoti 2 plenerai:   Fotopleneras „Socialiniai 
portretai“ vyko Nidoje. Fotoplenere dalyvavo 12 neįgaliųjų ir 1 
specialistas (profesionalus fotografas). Kitas renginys - 
trumpametražinių filmų kūrėjų pleneras  vyko Trakų rajone. 
Jame dalyvavo 12 asmenų: 7 fizinę negalią turintys žmonės,  2 
profesijų jauni dėstytojai (režisierius ir operatorius, kuriems 
atlygis už darbą buvo mokamas Kultūros tarybos lėšomis), 3 
savanoriai. Suorganizuota 40 viešinimo (švietėjiškos veiklos) 
priemonių. Paskaitos „Pažink negalią” vaikams ir jaunimui 
įvyko 25 mokyklose Vilniuje, Kaune, Vilniaus raj., Šalčininkų 
raj., Molėtuose, Utenoje. Paskaitose dalyvavo 852 moksleiviai. 
Taip pat buvo organizuota 15 parodų, kurioms panaudotos 
fotoplenero „Socialiniai portretai“ metu sukurtos nuotraukos.  

 Teikta metodinė pagalba 19 LŽNS asocijuotų 
narių ir 4 LŽNS VšĮ. 
 
Specialistų kvalifikacijos tobulinimo veikloje dalyvavo 135 
specialistai (LŽNS asocijuotų narių ir filialų socialiniai 
darbuotojai ir kultūros srities specialistai, asocijuotų narių 
ir LŽNS vadovai ir finansininkai), iš jų neįgaliųjų 97. 
Suorganizuota 18 kvalifikacijos tobulinimo renginių: 1 
„Darnaus judumo“ miestų planų komitetų neįgaliųjų atstovų 
mokymai Vilniuje, 1 advokacijos mokymai Vilniuje, 1 seminaras 
„Savanorių mokymas“ Vilniuje,  6 seminarai LŽNS 
darbuotojams Vilniuje ir Kaune; 5 grupiniai mokymai 
finansininkams bei vadovams Vilniuje (2), Kaune, Utenoje ir 
Panevėžyje, 1 seminaras „Konfliktų valdymas“ NVO 
darbuotojams ir vadovams Vilniuje, 3 meno ir kultūros srities 
specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarai Vilniuje ir Molėtų 
raj. 
 
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
veikloje dalyvavo 170 asmenų, iš jų 140 neįgalieji. 

 Organizuotos 3 profesinių ir meninių įgūdžių 
varžytuvės „Abilimpiada“ Zarasų raj. Salake, Šakiuose ir 
Vilniuje, kuriose  dalyvavo 106 asmenys, iš jų neįgaliųjų   91. 
Veiklą padėjo organizuoti 14 savanorių. 

 Organizuotos 3 savarankiško gyvenimo įgūdžių 
stovyklos (1 stovykla - sergantiems išsėtine skleroze 
Monciškėse Klaipėdos rajone. Dalyvavo 20 neįgalių dalyvių,  4 
specialistai (psichologas, meno terapeutas (judesio terapijos 
užimtumo specialistas), muzikos terapeutas ir kineziterapeutas 
(kvėpavimo technikos specialistas) ir 2 savanoriai. 2-3 
stovyklos -  patyrusiems stuburo traumas ar judantiems 
neįgaliojo vežimėliais buvo organizuotos Klaipėdos raj. 
Monciškėse ir Sabalunkų poilsiavietėje Salake, Zarasų raj., 
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Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

kuriose dalyvavo 28 neįgalieji, 3 specialistai ir 7 savanoriai). 
Aktyvaus poilsio renginiuose dalyvavo 31 asmuo, iš jų 
neįgaliųjų 31. Veiklas padėjo organizuoti 10 savanorių. 
Suorganizuota 2 aktyvaus poilsio renginiai –neįgaliųjų, judančių 
rankomis varomais vežimėliais su specialiais priedais  - 
varytuvais maratonas “Nugalėk save” Utenos apskrityje 
Ignalinos,  Zarasų raj. ir kultūrinis žygis baidarėmis Aukštaitijos 
regione, Anykščių, Utenos raj. 
 
Kultūriniuose renginiuose dalyvavo 629 asmenų, iš jų 433 
neįgalieji . 

 Organizuoti 5 kultūros renginiai kuriuose iš viso 
dalyvavo 602 asmenys, iš jų 418 neįgaliųjų:  

 Respublikinė žmonių su negalia dailiųjų amatų darbų 
paroda „Rudens saulutė“ Ukmergėje. Dalyvavo 347 
asmenys, iš jų 218 neįgaliųjų. 273 neįgalūs autoriai iš 
16 šalies rajonų pateikė 2100 darbų. Parodą 
organizuoti padėjo 20 savanorių, 17 iš jų – žmonės su 
negalia;  

 Gėlių ir Sodų gatvės festivalis Vilniuje. Dalyvavo  167 
asmenys, iš jų 126 neįgalieji. Festivalį padėjo 
organizuoti 10 savanorių; 

 Misterija - oratorija „Taikos diena“  Vilniuje. Renginyje 
dalyvavo 51 asmo su negalia, 11 savanorių, 5 meno 
srities  specialistai - kūrėjai, 7 profesionalūs atlikėjai 
(aktoriai, muzikantai) – instruktoriai.; 

 Neįgaliųjų teatrų festivalis- konkursas „Begasas“ 
Vilniuje. Dalyvavo 8 kolektyvai iš Lietuvos ir 2 iš 
užsienio (121 atlikėjas, iš jų su negalia - 88);  

 Meno ir socialinių interakcijų pleneras „Bio formos“ 
Monciškėse, Klaipėdos raj. Dalyvavo 15 žmonių su 
fizine negalia, 6 profesionalūs menininkai, 4 jauni 
menininkai - savanoriai, viso 25 žmonės.  

 Dalyvauta 3 kitų organizuojamuose kultūros 
renginiuose. Plenero „Bio formos“ darbo rezultatai buvo 
pristatyti Sostinės dienose Vilniuje, Klaipėdos ir Palangos 
miestų  šventėse. Šiuose pasirodymuose  dalyvavo 27 asmenys 
iš jų 15 neįgaliųjų.   

2.  Tarptautinis edukacinis 
socialinių interakcijų kūrybos 
pleneras ir 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 
forma.  
 

Dalinis finansavimas Meno ir socialinių interakcijų pleneras 
„Bio formos“ Monciškėse, Klaipėdos raj. Sukurtos trys 
socialinės interakcijos, kurios parodytos „Sostinės dienose“ 
Vilniuje bei pristatytos tarptautiniuose festivaliuose: Baku 
(Azerbaidžianas) ir Kętrzyn (Lenkija). 
 

3.  Socialinis tarpdisciplininio 
meno forumas ir inovacijų 
sklaida (LKT) 
Tikslas – neįgaliųjų bei sveikųjų 
menininkų kooperacijos pagrindu, 

 Sukurtas muzikos performansas, naudojant skirtingas 
meno medijų priemones;  

 Pravesti 12 muzikos, dailės ir judesio edukaciniai 
užsiėmimai (teorija ir praktika) žmonėms su negalia, 
identifikuojant  performanso, hepiningo, akcijos, 
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Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

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.  

garsinio objekto sąvokas. Pasidalinta tarptautine  
tarpdisciplininio meno formų taikymo socialinėje 
erdvėje patirtimi, kūrybiškai bendradarbiaujant 
menininkams ir žmonėms su negalia.  

Dalyvavo 39 neįgalūs žmonės. 

4.  Socialinis kino pleneras 
„Jaunieji kino kūrėjai“2016 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 projektinei veiklai „Trumpametražinių 
filmų kūrėjų pleneras“. Sukurti trys filmai „Viskas yra 
įmanoma“, „Kavos pertraukėlė“, „Ateiviai stebi mus“   ir 
patalpinti  www.negalia.lt    bei parodyti  kino teatre ,,Skalvija‘‘. 
 

5. Interaktyvios muzikos kūrybos 
sklaida Lietuvos regionuose 
(LKT) 
Tikslas - Lietuvos profesionalių 
menininkų ir specialiųjų poreikių 
asmenų kūrybiniu 
bendradarbiavimu plėsti kultūrinės 
socialinės sanglaudos  erdvę 
Lietuvos regionuose                                    
 
 

Dalinis finansavimas projektinei veiklai misterijai - oratorijai 
„Taikos diena – „Prabudimai“, skirta multiinstrumentalisto 
Tomo Dobrovolskio atminimui. Renginys vyko Dominikonų 
bažnyčioje  „Kultūros naktyje“. 

6. Meno sveikatai kūrybinių 
inovacijų sklaida ir mokymai 
(LKT) 
Tikslas - didinti kultūros ir meno 
prieinamumą visuomenei, gerinant  
psichosocialinę aplinką  bei 
įtakojant teigiamus pokyčius 
kultūringos bei sveikos visuomenės 
linkme, besiremiant novatoriškomis 
kūrybinėmis iniciatyvomis, 
skatinančiomis kultūrinės, 
socialinės bei sveikatos aplinkos 
sanglaudą. 

 Parengtos programos ,,Skambantys kūnai‘‘ 6 
kompozitorių kūrinių audiovizualinės versijos ir instaliacijos, 
kurios, naudojant modernias technologijas, buvo 
eksponuojamos gydymo ir švietimo įstaigose kaip  kūno 
pažinimo studija, pažintinė - edukacinė priemonė, estetinio 
lauko  bei psichosocialinės aplinkos gerinimo inovatyvūs 
pavyzdžiai. 

 Organizuoti tarpsektorinio bendradarbiavimo 
„Meno sveikatai“ kūrybiniai mokymai sveikam jaunimui ir 
žmonėms  su negalia. 
Dalyvavo 23 asmenys su negalia. 
 

7. Specialioji kino ir fotografijos 
edukacija (LKT) 
Tikslas - patyrusių menininkų bei  
jaunų menininkų kūrybiniu 
bendradarbiavimu  įgyti naujų 
kūrybinių vizalinėmis meno 
medijomis patirčių, skatinti abipusį 
asmenybės augimą bei kūrybinį 
ugdymą bei sukurti inovatyvius  
kino industrijos produktus. 

Dalinis finansavimas projektinei veiklai „Trumpametražinių 
filmų kūrėjų pleneras“ Trakų rajone.  
Fotografijos edukacija vyko  Lietuvos regionuose (Monciškėse, 
Nidoje, Rokiškio raj., Telšiuose, Trakų raj. ir Vilniuje), kur 
kūrybiniu dirbtuvių metu  jauni neįgalieji buvo mokomi kino 
meno bei fotografijos technikų bei dalyvavo  bendrame 
vaizduojamojo meno kūrybos procese kartu su profesionalais ir 
jaunimu. 
 

http://www.negalia.lt/
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Projekto tikslas 
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8. Teatro teritorija: tarptautinis 
neįgaliųjų teatrų festivalis 
„Begasas 2016“ (LKT) 
Tikslas – per tarpsektorinį kultūros 
ir socialinės srities 
bendradarbiavimą mažinti neįgalių 
žmonių socialinę atskirtį, kelti 
profesionalumo lygį neįgaliųjų 
teatrų veikloje, formuoti 
visuomenės pozityvius pokyčius 
tiek kultūroje, tiek socialinėje 
srityse ir taip praplėsti teatro 
teritorijos ribas bei didinti 
prieinamumą visoms amžiaus ir 
socialinėms grupėms.  

Organizuotas tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis „Begasas“. 
Dalinis finansavimas. 
 

9. Naujai atgimęs kultūros 
paveldas – prieinamas visiems 
(ESSF)  
Tikslas - didinti Kultūros paveldo 
objektų žinomumą ir lankomumą e-
rinkodaros priemonėmis, ypatingą 
dėmesį skiriant prieinamumo 
visiems populiarinimui, nes 
Lietuvos turizmo plėtros 2014–
2020 m. programa numato, jog 
didinant turizmo sektoriaus 
konkurencingumą, svarbu siekti, 
kad turistų lankomi objektai ir 
turistams teikiamos paslaugos būtų 
pritaikyti ir siūlomi jiems visiems, 
atsižvelgiant į jų fizines išgales, 
negalią ar amžių, tai yra asmenims 
su specialiaisiais poreikiais, 
šeimoms su mažais vaikais, 
senyviems žmonėms ir panašiai. 

 Projekto veiklų pradžia numatyta 2017 metais. 2016 metais 
derinami projekto pirkimų planai, viešųjų pirkimų sąlygos ir 
pan.   

10. Žmonių su negalia fizinio 
aktyvumo skatinimo programa 
(VVSSF) 
Tikslas – didinti žmonių su negalia, 

ypatingai žmonių, turinčių 

judėjimo sutrikimų (t.t. judančių 

neįgaliųjų vežimėliais, įvairios 

kompensacinės technikos pagalba) 

motyvaciją aktyviai ir naudingai 

sveikatai leisti laisvalaikį, 

įtraukiant juos į sveikatą 

gerinančias veiklas, tuo pačiu 

keliant neįgaliųjų pasitikėjimą savo 

jėgomis ir galimybėmis, mažinant 

neįgaliųjų socialinę atskirtį, 

formuojant teigimą požiūrį į 

žmones su negalia. 

Projekto veiklų pradžia numatyta 2017 m.  

11. TOUR4ALL (Erasmus+) 
Tikslas - sukurti specialius, 
interneto erdvėje laisvai 

Portugalijoje, Espinho mieste 2016 m. lapkričio mėn. įvyko 
pirmasis tarptautinis projekto „TOUR4ALL“ koordinatorių ir 
partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš įvairių šalių 
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Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

prieinamus, nemokamus prieinamo 
turizmo mokymus (mokymo 
modulį), kurie būtų skirti turizmo 
srityje dirbantiems, ar 
beisruošiantiems dirbti asmenims. 
Informacija apie šiuos mokymus 
būtų platinama profesinio mokymo 
mokyklose, koledžuose, 
universitetuose, kurie ruošia 
turizmo specialistus. Šie mokymai 
turi būti parengiami, įsigilinus į 
neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių 
poreikius. 
 

(Portugalijos, Vokietijos, Lietuvos, Ispanijos, Belgijos, Italijos). 
Projekto koordinatoriai supažindino partnerius su projekto 
tikslais, uždaviniais, siekiamais rezultatais, taip pat su projekto 
įgyvendinimo taisyklėmis, biudžetu, apskaita ir finansinių 
ataskaitų sudarymo reikalavimais, projekto viešinimu. Vyko 
diskusijos, kurių metu dalyviai aptarė ir numatė konkretų 
projekto įgyvendinimo planą, veiklas ir suplanavo konkrečias 
užduotis partneriams.  
 

 

Pasirašytos sutartys:  

1.1. Bendradarbiavimo sutartys: 

 2016.01.04 sutartis Nr. BS 16/01/04 su Vilniaus neįgaliųjų sporto klubu „Vilnis“; 

 2016.05.02 sutartis su Dailės mokyklų vadovų asociacija; 

 2016.06.29 sutartis Nr. BS 16/06/29 – GRP-24  su Gražutės regioninio parko 

direkcija; 

 2016.09.22 sutartis Nr. BS 16/09 su Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikine 

gimnazija; 

 2016.09.22 sutartis Nr. BS 16/09/22-2 su Všį „Sveikatingumo idėjos“; 

 2016.09.22 sutartis Nr. BS 16/09/22-3 su BĮ Tauragės krašto muziejus; 

 2016.09.22 sutartis Nr. BS 16/09/22-4 su Všį Mažeikių turizmo ir verslo 

informacijos centru. 

1.2. Dalinio finansavimo ir rėmimo sutartys:  

 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto finansavimo 2016 metais sutartis su 

Neįgaliųjų reikalų departamentu prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;  

 Iš ESSF lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0021 

„Naujai atgimęs kultūros paveldas – prieinamas visiems“ sutartis; 

 Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2016 metų lėšomis  

finansuojamo projekto „Žmonių su negalia fizinio aktyvumo skatinimo programa“ 

finansavimo sutartis;  

 7 projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartys su Lietuvos kultūros taryba;  

 ERASMUS+  partnerystės sutartis projektui „TOUR4ALL“ . 

1.3. Kitos sutartys: 

 2016.04.08 Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis Nr. VD/1-29, 

pasirašyta tarp Vilniaus teritorinės darbo biržos, Vilniaus miesto savivaldybės ir 

LŽNS; 

 2016.11.24 Darbo vietų steigimo sutartis Nr. DVS/1-9/16 (įsteigti vairuotojo darbo 

vietą); 

 2016.12.09 Atstovavimo teisme sutartis Nr. 44 su advokatu A. Novikovu; 

 2016.12.20 Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 16/12/20 su 

UAB „Mikrobusas“ ; 

 2016.12.23 Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ Nr. 07.4.1-ESFA-V-

404-01-0001 savanorystės veiklos trišalė sutartis Nr. SV-042. 

LŽNS Tarybos posėdžių  organizavimas: 



  2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

9 | P u s l a p i s  

2016 m. buvo suorganizuoti 4 LŽNS tarybos  posėdžiai: 

 2016.03.24 – protokolas Nr. 1. – dalyvavo 12 tarybos narių. 
 2016.05.27 - protokolas Nr. 2. – dalyvavo 15 tarybos narių. 
 2016.11.03 - protokolas Nr. 3. – dalyvavo 15 tarybos narių. 
 2016.12.15 - protokolas Nr. 4. – dalyvavo 12 tarybos narių. 

 

Veiklos viešinimo akcijos: 

1.4. 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. 

1.5. LŽNS INTERNETINIO PUSLAPIO WWW.NEGALIA.LT LANKOMUMAS 

2016 m. svetainę vidutiniškai kas mėnesį lankė 17 000 unikalių lankytojų. Google analytics 

pateiktos informacijos duomenimis, per metus. puslapio atvertimo skaičius siekė 5 mln. kartų. 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 2016 metus svetainę www.beslenksciu.lt aplankė 12000 unikalių lankytojų, patikrinta ir įkelta 

400 objektų, o www.universali-architektura.lt lankė vidutiniškai 1000 asmenų per mėnesį .  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. 

1.6. 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.  

1.6.1. 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 97 

naujienas, iš viso peržiūrų – 76254, paspaudė mygtuką „patinka“, komentavo, pasidalino 5306 

asmenys. Nuolatinių sekėjų skaičius -1491 asmuo. Galima pastebėti, kad profilyje talpinama 

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

viešinama informacija, pvz. 2016 m. žmonės labai domėjosi informacija apie važiavimą pritaikytais 

traukiniais į pajūrį (7574 peržiūros), viešojo transporto vairuotojų mokymus (3510 peržiūrų), 

siūlomomis darbo vietomis (2600 peržiūrų), apie specialius poreikius (3300 peržiūrų), apie miestų 

darnų judumą (1600 peržiūrų) ir kt. 

  

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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LŽNS filialo  - Vilniaus Neįgaliųjų dienos centro veikla: 

Lentelė 3: LŽNS filialo veikla 

Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas 
1. Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems 

įgyvendinimas Vilniaus m. 

savivaldybėje (VMS) 

Vilniaus neįgaliųjų dienos centras 2016 m. suteikė 3324 
paslaugas, kurias gavo 327 asmenys: 312 – suaugę neįgalieji, 
3– neįgalieji vaikai, 12 – šeimos nariai. 

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas. 

Viso neįgaliųjų dienos užimtumo veikloje suteikta 1846 
paslaugos, jas gavo 248 asmenys, iš jų 245 suaugę neįgalieji, 3– 
neįgalieji vaikai. 

 Suorganizuoti 192 užsiėmimai-seminarai 
sveikos gyvensenos ir mitybos klausimais, kuriuose dalyvavo 
36 neįgalieji. Dalyviams buvo demonstruojami įvairūs maisto 
produktai, namų ruošos įranga ir įrankiai, buvo bandoma ir 
mokoma jais naudotis, vyko specialių cheminio valymo 
priemonių demonstravimas, saugus naudojimasis; maisto 
produktų rinkimasis iš reklaminių bukletų, interneto, 
parduotuvių, simbolių, kainų palyginimas ir t.t. 

 Taikomosios fizinės veiklos ir sveikatą 
stiprinančio aktyvumo užsiėmimai. Buvo suteikta 358 fizinio 
aktyvumo ir pasyvios gimnastikos paslaugos, jas gavo 174 
neįgalieji, iš jų 3 neįgalūs vaikai.  

 Mokymas naudotis informacinėmis 
technologijomis ir pajamų planavimo mokymai. Mokymo 
naudotis informacinėmis technologijomis paslaugas gavo 49 
neįgalieji, suteikta 284 paslaugos. Buvo organizuota 
kompiuterinio raštingumo pagrindų mokymo grupė neįgaliems 
senjorams, kurie mokėsi tvarkyti savo finansus elektroninėje 
erdvėje. Taip pat vyko mokymai „Pajamų planavimas: asmeninio 
ir šeimos biudžeto planavimo ir taupymo metodai bei galimybės“ 
Viso buvo suteikta 115 paslaugų, jas gavo 18 asmenų. Dalyviai 
buvo mokomi naudingų įgūdžių, kurie susiję su namų biudžetu: 
biudžeto apskaičiavimo lentelės sudarymo, biudžeto valdymo, 
naudojantis apskaičiavimo lentelėmis. Viso buvo suteikta 115 
paslaugų, jas gavo 18 asmenų.  

Viso suteikta 399 paslaugos. 

2. Saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas.  

 Dailės terapijos užsiėmimai. Buvo suteikta 160 
paslaugų, jas gavo 20 neįgaliųjų. Šios terapijos tikslas – psichikos 
sveikatos gerinimas per piešimą, lavinant kūrybišką mąstymą, 
skatinant pasitikėjimą savimi, gerinant bendravimo, dėmesio 
sutelktumo įgūdžius. Piešdami neįgalieji atveria savo individualų 
ir nepakartojamą meninį suvokimą.  

 Muzikos terapijos užsiėmimai. Buvo suteikta 192 
paslaugos, jas gavo 30 neįgaliųjų. Pagrindinis muzikos terapijos 
tikslas – atsipalaidavimo ir ramybės patyrimas, vaizduotės ir 
teigiamų emocijų plėtojimas. Muzika sužadina ugdytinių fizines ir 
protines galias, keičia jų dvasinį pasaulį. Gebėjimas klausytis 
muzikos turi įtakos ugdytinių bendravimui tarpusavyje, tobulina 
jų šnekamąją kalbą. Muzika sukelia ne tik emocijas, bet 
stipriausiai iš visų menų veikia žmogaus psichiką.  
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Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas 
3. Ligos ar negalios pažinimas ir valdymas. Suteiktos 267 
paslaugos, jas gavo 52 neįgalieji. Siekiant ugdyti, palaikyti ar 
atkurti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, 
neįgaliesiems buvo suorganizuotos 5 savitarpio pagalbos 
grupės:- sergantiems išsėtine skleroze, mišri grupė žmonėms su 
vidaus organų susirgimais, asmenims su įvairiais spec. poreikiais 
- senjorų grupė, sergantiems VCP, išgyvenantiems potraumines 
ir/ar ligų sukeltas ilgalaikes krizes. Grupių užsiėminuose 
dalyvavo psichologas. 

4. Dėl negalės kylančių emocinių problemų sprendimas ir 
mokymai sveikai gyventi. 

 Pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias 
emocines problemas. Buvo suteikta 180 paslaugų, jas gavo 32 
neįgalieji. Siekiant spręsti opias neįgaliųjų psichologines 
problemas, vyko psichologinės pagalbos užsiėmimai. Atlikus 60 
asmenų su negalia situacijos/poreikių analizę ir stebėseną, buvo 
išsiaiškinti kiekvieno asmens poreikiai ir problemos bei surastas 
tinkamas būdas jam padėti. Buvo atrinkta tikslinė 24 asmenų 
grupė, kuri dalyvavo tolesnėje veikloje siekiant pagerinti 
psichoemocinių sutrikimų turinčių asmenų sveikatą.  

  Kaniterapijos užsiėmimai. Užsiėmimuose 
dalyvavo 30 neįgaliųjų, įvyko 98 užsiėmimai. Kaniterapija yra 
reabilitacijos būdas, kai siekiant geresnės fizinės, emocinės 
savijautos, socialinių įgūdžių pagerinimo, motyvacijos 
sustiprinimo, pasitelkiamas specialiai paruoštas šuo. 
Užsiėmimus vedė kaniterapijos srities specialistai. Veikloje 
dalyvavo turintys negalią dėl patirto cerebrinio paralyžiaus, 
išsėtinės sklerozės, senatvės, autizmo ar kitokio raidos sutrikimo 
bei kiti.  
 

5. Asmeninio asistento pagalba. Suteikta 824 paslaugos, jas 

gavo 85 neįgalieji.  

 Asmeninio asistento paslaugos. Suteikta 680 

paslaugų, jas gavo 56 neįgalieji. Buvo teikiamos palydėjimo, 

pavežimo 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.  

  Asistento pagalba, sprendžiant buityje kylančias 

problemas. Suteikta 144 paslaugos, jas gavo 38 asmenys. Ištikus 

nelaimei – tapus neįgaliu ar susirgus rimta liga – labai svarbu 

nepalikti tokio žmogaus vieno bėdoje. Pasikeitus gyvenimo 

aplinkybėms, ištinka didelis sukrėtimas ne tik žmogaus viduje, 

bet ir jo aplinkoje. Todėl šiuo laikotarpiu žmonėms būtina 

asistento pagalba, suteikiant informacijos ir žinių apie negalią ir 

įvairias galimybes, sprendžiant buityje kylančias problemas.  

6. Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose. 
Suteikta 336 paslaugos, kurias gavo 103 neįgalieji, iš jų 101 – 
suaugęs neįgalusis ir 2 neįgalūs vaikai.  

 Užimtumo būrelių veikla. Veikloje dalyvavo 58 
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Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas 
suaugę neįgalieji ir 2 neįgalūs vaikai. Ši veikla padėjo 
neįgaliesiems atkurti, sustiprinti ir ugdyti kasdieninio gyvenimo 
ir darbo įgūdžius, meninius sugebėjimus, skatino kūrybines 
galias bei sudarė galimybę dalyviams patirti terapinį poveikį 
savo psichoemocinei būsenai. Buvo suorganizuoti 2 užimtumo 
būreliai: dekupažo ir įvairių amatų (papuošalų gamybos, vėlimo 
– mezgimo). Neįgalieji užsiėmimų metu buvo mokami 
dekupažuoti, megzti, gaminti atvirukus, velti iš vilnos ir kt. Buvo 
suorganizuota meninių gebėjimų varžytuvės – abilimpiada 
Vilniuje. Varžytuvės vyko šiose rungtyse: piešimo ant šilko, 
dekupažo, vėlimo iš vilnos, eilėraščio kūrimo, karoliukų vėrimo. 
Abilimpiados neįgaliųjų dalyvių meistriškumą įvertino 
Specialistų komisija.   

 Dalyvavimas Respublikinėje negalės žmonių 
dailiųjų amatų darbų parodoje „Rudens saulutė“.  16 
neįgaliųjų su savo sukurtais darbeliais dalyvavo parodoje 
„Rudens saulutė“.  

7. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros 
būreliuose, kolektyvuose. Suteikta 192 paslaugos, jas gavo 18 
neįgaliųjų.  

 Vilniaus neįgaliųjų dienos centro muzikos grupė 
„LYRA“. Neįgaliųjų alternatyvios muzikos grupė nuolat dalyvavo 
profesionaliuose šiuolaikinės muzikos, gatvės teatro, poezijos 
festivaliuose bei kituose renginiuose - festivalyje Begasas“ 
Vilniuje, parodoje „Rudens saulutė“ Ukmergėje, Gėlių-Sodų 
gatvės festivalyje Vilniuje, renginyje „Vilnius tau“, gatvės muzikos 
festivalyje Vilniuje. Grupės veikloje dalyvauja 10 neįgaliųjų, 
turinčių sunkią negalią. Grupėje grojama netradiciniais 
instrumentais: būgnais, pačių pasigamintais instrumentais: 
valdafonais, baimę, lietų atspindinčiais instrumentais. Dalyviai 
nuolat repetavo, per metus įvyko 98 užsiėmimai.  

  Improvizacinio skaitymo grupė. Grupės veikloje 
dalyvavo 8 neįgalieji, suteikta 96 paslaugos. Improvizacinis 
skaitymas padėjo neįgaliesiems atskleisti saviraiškos, 
bendravimo bei kūrybinės galias, o įgytas žinias neįgalieji 
panaudojo integruojantis į visuomeninį gyvenimą. Per skaitymo 
terapijos užsiėmimus neįgalūs žmonės išmoko valdyti savo 
nuotaikas, jausmus, analizuoti save ir kitus užsiėmimų grupės 
narius, kalbant aiškiai artikuliuoti, tobulinti retorikos 
sugebėjimus bei išsiugdyti tinkamą kūno kalbą.  

8. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Veikloje dalyvavo 12 
šeimos narių,  jiems suteikta 124 paslaugos.  

 Šeimos narių savipagalbos grupės. Paslaugų 
tikslas – padėti susitaikyti su tiesa, nugalėti kaltės jausmą ir 
prisiimti atsakomybę už globotinio ateitį, skatinti sergančių 
vaikų šeimos narius ar globėjus tapti aktyviais socialinės 
reabilitacijos proceso dalyviais. Nustačius vaikui neįgalumą, 
tėvai patiria šoką, jiems reikalinga intensyvi psichologinė 
pagalba, informacija apie specialius vaiko poreikius, todėl labai 
svarbu, kad šeimos gautų ją kuo anksčiau. Dienos centre buvo 
suorganizuota 1 savitarpio pagalbos grupė neįgaliųjų šeimos 
nariams – sergančių cerebriniu paralyžiumi. Taip pat vyko 
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Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas 
individualios konsultacijos tėvams ar globėjams. Grupėje 
didžiausias dėmesys skiriamas buvo dalyvių pasisakymams – 
kiekvienas turi galimybę dalintis patiriamais išgyvenimais, 
iššūkiais bei problemomis ir sulaukti paramos ar palaikymo iš 
panašaus likimo žmonių, taip pat – profesionalios pagalbos iš 
specialisto.  

2. Neįgaliųjų socialinės 
integracijos per kūno kultūrą 
ir sportą projektas (VMS) 
 
Tikslas – mažinti neįgaliųjų 
socialinę atskirtį, gerinti 
socialiai pažeidžiamų vilniečių, 
jų šeimų gyvenimo kokybę, 
tapti paslaugų sistemos Vilniaus 
mieste grandimi, teikiant 
būtinas bendruomenei 
savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo, sveikos gyvensenos, 
užimtumo ir sporto paslaugas 

1. Nuolatinio pobūdžio veikla.  
Veikloje dalyvavo 45 neįgalieji. 

 Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube. Šią 
paslaugą gavo 33 neįgalieji, įvyko 130 užsiėmimų. Dalyviai 
dienos centre puoselėjo sveiką gyvenseną, didino fizinį 
aktyvumą,  naudodamiesi kineziterapijos ir ergoterapijos įranga 
bei sporto įranga.  

 Sportiniai būreliai. Vilniuas neįgaliųjų dienos 
centre buvo organizuota 3 sporto būrelių veikla - bočios, stalo 
žaidimų - šaškių ir šachmatų. Veikloje dalyvavo 21 žmogus su 
negalia.   

 Boulingo turnyrai. Boulingo užsiėmimuose 
dalyvavo 6 neįgalieji.  

 Šaudymo iš lanko treniruotės ir turnyrai. 
Veikloje dalyvavo 6 neįgalūs žmonės. Treniruočių metu 
kiekvienas neįgalus asmuo individualiai buvo apmokomas 
šaudyti iš lanko. Neįgalieji dalyvavo Lietuvos šaudymo iš lanko 
asociacijos rengiamuose varžybose. 
2. Dalyvavimas čempionatuose. 
30 neįgaliųjų dalyvavo 6-iuose čempionatuose (bočios, šachmatų 
ir šaškių) ir 1-ame boulingo turnyre, kurie vyko Vilniuje, 
Dauguose, Alytuje, Kaišiadoryse, Ukmergėje ir Kaune. Taip pat 
dalyvavo 3-uose šaudymo iš lanko turnyruose Vilniuje, Dauguose 
ir Alytuje.  
Iš viso projekto veikloje dalyvavo 45 neįgalieji.  

3 – 4. Projektas 
„Improvizacinio skaitymo 
dirbtuvės ir edukacija“ (LKT) 
Projektas „Improvizacinio 
skaitymo ir teatro 
dirbtuvėlės“ (VMS) 
 

Veikloje dalyvavo 17 dalyvių. Organizuotos 2 stovyklos 
neįgaliesiems Klaipėdos ir Anykščių raj., kuriose vyko skaitymo 
terapijos ir judesio – sceninio pastatymo užsiėmimai – mokymai 
kartu su profesionaliais aktoriais. Jų pagrindu suorganizuota 6 
pasirodymai plačiajai visuomenei - 3 mokykloms (Abraomo 
Kulviečio ir Antano Vienuolio progimnazijos, Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos moksleiviams), Vilniaus darželio “Gėlynas” vaikams 
bei pasirodymas Sveikatos ministerijos darbuotojams. 

5. Projektas “Keliaujanti 
paroda "neGalia" ir 
edukacija“ (LKT) 
 

Šio švietėjiško – edukacinio projekto veikloje dalyvavo 19 jaunų 
menininkų (15 iš jų neįgaliųjų) ir 2 profesionalūs fotografai. 
Programa apėmė jaunų neįgaliųjų ir jaunųjų menininkų 
užimtumo skatinimą, 19 jaunų menininkų (15 iš jų neįgaliųjų) 
mokymus. Gegužės ir liepos mėn. - vyko fotopleneras Nidoje ir 
meninis - socialinis projektas Vilniuje specialiųjų poreikių 
asmenims. Foto plenero edukacinė programa sudarė teorinę ir 
praktinę dalį. Kiekvieną dieną buvo pateiktos praktinės 
užduotys, jų atlikimo laikas ir atliktų darbų aptarimai. Neįgaliųjų 
nuotraukos buvo eksponuojamos 5 parodose (Vilniuje, 
Klaipėdoje, Baisiogaloje, Alytuje, Kauno raj. Rokuose), buvo 
eksponuojama 60 nuotraukų.  

6.  Projektas „Gėlių ir Sodų 
gatvių festivalis“  
(VMS) 

Festivalyje dalyvavo 20 neįgaliųjų atlikėjų, iš viso jame apsilankė 

apie 150 žiūrovų, iš jų 80 neįgaliųjų. Neįgalieji, kartu su vaikų 

darželių auklėtiniais gamino stilizuotas gėles, renginio dieną 

puošė jomis pastatų fasadus, kiemus. Vyko neįgaliųjų koncertas, 
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Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas 
stilizuotas integracinis renginys „Gėlės auga sode“, bei kiti 

renginiai Gėlių ir Sodų gatvėse ir kieme. Bendrus numerius atliko 

neįgalieji atlikėjai (dainininkai, šokėjai) ir meno meistrai. 

Apie renginį buvo parašytas straipsnis ir patalpintas 

http://asgaliu.lrytas.lt/veikla-bendruomeneje/jubiliejiniame-

renginyje-senos-tradicijos-ir-nauji-proverziai.htm ir savaitraštyje 

„Bičiulystė“, 2016, Nr. 39; www.biciulyste.lt   

 

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. 

2016 m. pradžiai LŽNS buvo 19 narių: 

 LŽSPA Alytaus miesto ir rajono skyrius; 

 Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga; 

 Jiezno žmonių su negalia sąjunga. 

 Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga; 

 Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga; 

 Kėdainių rajono paraplegikų asociacija; 

 Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga; 

 Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija; 

 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; 

 Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga; 

2016 m. LŽNS narių skaičius nesikeitė. 
 

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

rūšis 

LŽNS pajamos 2016 metais buvo 212.832 Eur.  2016 m. įstaigai buvo kompensuota 203.504 

Eur suma. Daugiau informacijos apie LŽNS per 2016 metus gautas ir gautinas lėšas pateikiama šios 

ataskaitos 1 priede, informacija apie LŽNS filialą Vilniaus neįgaliųjų dienos centrą pateikta šios 

ataskaitos 2 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 8.758 Eur.  

LŽNS darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje  

http://asgaliu.lrytas.lt/veikla-bendruomeneje/jubiliejiniame-renginyje-senos-tradicijos-ir-nauji-proverziai.htm
http://asgaliu.lrytas.lt/veikla-bendruomeneje/jubiliejiniame-renginyje-senos-tradicijos-ir-nauji-proverziai.htm
http://www.biciulyste.lt/
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2016 finansinių metų  pradžioje LŽNS dirbo 30 darbuotojų (įskaitant ir filialo darbuotojus), 

finansinių metų pabaigoje – 15 darbuotojų (įskaitant ir filialo darbuotojus). Vidutinis darbuotojų 

skaičius per metus –27 (įskaitant ir filialo darbuotojus). 

Duomenys apie LŽNS vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms LŽNS 

vadovo išmokoms  

2016 m. LŽNS prezidentė, kaip organizacijos vadovas dirbo visuomeniniais neatlygintinais 

pagrindais, jokių išmokų už organizacijos vykdomą veiklą, negavo. 

2016  m. organizacijos vadovo atlygis už projektų įgyvendinimą (įskaitant visus LR įstatymų 

reglamentuotus mokesčius), sudarė 11.662,47 Eur. 

Veiklos planai ir prognozės 

LŽNS 2017 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  

2016.01.01 - 
2016.12.31 

LŽNS filialo DC teikiamos 
paslaugos 

Privatūs asmenys 6.809 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

Seminarų, mokymų 
organizavimo, kt. pajamos 

Užsakovų lėšos 1.949 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

Nario mokestis Narių įnašai 570 

Iš viso pajamų: 9.328 

Vykdymo 
laikotarpis 

Gautas finansavimas Finansavimo šaltinis Suma, Eur 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

2016 m. Neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo projektas 

NRD 112.449 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

Lietuvos kultūros tarybos 
finansuotini projektai kultūros 
srityje 

Kultūros taryba 54.500 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

Labdaros ir paramos fondas 
„Bėdų turgus“ 

Parama mikroautobuso 
įsigijimui 

3.000 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

Darbo biržos finansavimas  24.944 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

2 % GPM  VMI 4.416 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

Parama Privatūs asmenys 450 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

“Barrier  free travel” NORDIC 3.400 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

Kompensuotos išlaidos  už 
mikroautobusą 

“Lietuvos draudimas” 345 

 Iš viso gauto finansavimo: 203.504 

Vykdymo 
laikotarpis 

Gautas finansavimas Finansavimo šaltinis Suma, Eur 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
įgyvendinimas Vilniaus m. 
savivaldybėje 

Vilniaus savivaldybės 
administracija  

80.000 

2016.01.01 - 
2016.12.31 

Neįgaliųjų socialinės 
integracijos per kūno kultūrą 
ir sportą projektas 

Vilniaus savivaldybės 
administracija 

5.000 

2016.03.01 – 
2016.12.31 

Improvizacinio skaitymo 
dirbtuvės ir edukacija 

Lietuvos Kultūros taryba 5.200 

2016.06.01 – 
2016.12.31 

Improvizacinio skaitymo ir 
teatro dirbtuvėlės 

Vilniaus savivaldybės 
administracija 

500 

2016.03.01 – 
2016.12.31 

Keliaujanti paroda "neGalia" ir 
edukacija 

Lietuvos Kultūros taryba 5.000 

2016.06.01 – 
2016.12.31 

Gėlių ir Sodų gatvių festivalis Vilniaus savivaldybės 
administracija 

1.000 

Iš viso gautas finansavimas: 96.700 


