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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: 

 žmonių su negalia interesų atstovavimas ir teisių gynimas; 
 regioninių organizacijos asociacijų stiprinimas ir glaudus bendradarbiavimas; 
 tarpinstitucinis bendradarbiavimas; 
 universalaus projektavimo idėjos propagavimas ir įgyvendinimas; 
 visuomenės stereotipinio požiūrio į neįgaliuosius keitimas; 
 kokybiškų paslaugų teikimas ir plėtojimas; 
 neįgaliųjų verslumo skatinimas; 
 jaunimo įtrauktis į organizacijos veiklą; 
 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 prezidentė per 2017 metus dalyvavo 107 įvairaus lygio renginiuose ir priemonėse: 20 kartų - 
įvairiose konferencijose, mokymuose ir kituose renginiuose.  Keli renginiai vyko darnaus judumo 
miestų planų rengimo tema Vilniuje, Klaipėdoje, dalyvauta Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės 
apdovanijimuose Vilniuje, asocijuotų narių organizuojamuose renginiuose ir konferencijose.  18 kartų 
dalyvauta darbo grupėse ir komisijose: 9 kartai - darnaus judumo miesto planų komisijos prie LR 
Susisiekimo ministerijos posėdžiuose, 3 darbo grupės posėdžiuose -  dėl JT NT komiteto 
rekomendacijų įgyvendinimo ir priemonių plano,  taip pat darbo grupėje dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 
2017 m. veiklos plano sudarymo ir pan. 17 kartų dalyvauta pasitarimuose ministerijose, ministerijoms 
pavaldžiose įstaigose, savivaldybėse. Vyko pasitarimas negalios ir darbingumo nustatymo klausimais, 
su Darbo inspekcija - neįgaliųjų įdarbinimo klausimais, dalyvauta susitikime su dviejų įmonių 
transporto vežėjais "Dėl žmonių judančių neįgaliojo vežimėliais keliavimo", organizuotas susitikimas 
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su automobilių kelių direkcijos direktoriumi E. Skrodeniu ir kt.  17 kartų susitikta su politikais ir 
visuomenės veikėjais. Daugiausia įvairių įstatymų tobulinimo klausimais susitikta su Seimo nariais J. 
Džiugeliu, T. Tomilinu, A. Maldeikiene, Vilniaus vicemeru - G. Palucku. 12 kartų sudalyvauta LNF 
organizuojamuose renginiuose: tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose., 9 kartus - 
susitikimuose, kuriuos organizavo Neįgaliųjų reikalų departamentas. Taip pat aktyviai dalyvauta 
diskusijose "Socialinių ir neįgaliųjų socialinių įmonių veikla", "Apie tvarų miestų planavimą", 
asmeninio asistento paslaugos būtinumo klausimais, neįgaliųjų turizmo plėtros galimybių Lietuvoje 
klausimais.  2017 m. buvo organizuoti 5 neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžiai ir visose dalyvauta. 4 
posėdžiai vyko Vilniuje, vienas - Ukmergėje. 

Lentelė 1: 2017 m. Prezidentės atstovavimo veikla 

Renginio pavadinimas Renginių skaičius 
Susitikimai NRD 9 
Diskusijos 9 
Pasitarimai ministerijose, savivaldybėse 17 
Susitikimai su politikais, visuomenės veikėjais ir kt. 17 
NRT posėdžiai 5 

LNF posėdžiai, pasitarimai, renginiai 12 
Darbo grupės, komisijos 18 

Konferencijos, renginiai 20 

 

LŽNS dalyvavimas visuomeninėse tarybose,  komisijose, darbo grupėse: 

 LŽNS atstovas yra Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM narys;  

 LŽNS atstovas yra Turizmo tarybos prie ŪM 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: 2017 m. vykdyti projektai 

Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 
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Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

1.  2017 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 1140 asmenų, iš jų 209  
neįgalieji. Veiklą organizuoti padėjo  16   savanorių, iš jų 10 
neįgaliųjų. 

 Suorganizuota 6 renginiai - įvyko 4 LŽNS asocijuotų 
narių atstovų forumai ir 2 diskusijos – forumai “Turizmas – be 
slenksčių”, kuriuose dalyvavo 94 asmenys, iš jų 48 neįgalieji. 

 Suorganizuota 2 konferencijos – “Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėse teikėjų 
forumas” Vilniuje ir “Turizmo prieinamumo tyrimas” Vilniuje, kuriose 
dalyvavo 98 asmenys, iš jų 37 neįgalieji.   

 Suorganizuota 5 seminarai, mokymai, kuriuose 
dalyvavo 103 asmenys, iš jų neįgaliųjų 31.  

 Įvyko 2 tarpinstitucinės diskusijos „Atviri dialogai“ - 
„Socialinis turizmas šiandien ir rytoj“ Vilniuje ir tarpinstitucinė 
diskusija Klaipėdos raj., kuriose dalyvavo 56 dalyviai, iš jų 21 
neįgalusis. 

 LŽNS ir asocijuotų narių atstovai dalyvavo 2018 m. 
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų vertinimo ir atrankos stebėsenoje 22 savivaldybėse (Alytaus 
raj., Elektrėnų sav., Jonavos, raj., Kauno m., Kauno raj., Kėdainių raj, 
Kupiškio raj, Molėtų raj., Panevėžio  m., Prienų raj, Radviliškio raj., 
Raseinių raj., Šakių raj., Šalčininkų raj., Šilalės raj., Tauragės raj., 
Trakų raj., Ukmergės raj., Vilkaviškio raj., Vilniaus m., Vilniaus raj., 
Zarasų raj.). Ją vykdė 15 asmenų, iš jų 13 neįgaliųjų. Stebėtojai po 
keletą kartų vyko į savivaldybes, dalyvavo projektų vertinimo ir 
atrankos komisijos darbe, teikė rekomendacijas.  

 Sistemingai teikta metodinė pagalba 19-ai LŽNS 
asocijuotų narių ir 4 LŽNS VšĮ. Metodinę pagalbą teikė LŽNS 
specialistai – ekonomistas, teisininkas, projektų vykdytojai.  

 Projektinėje veikloje „Pažink negalią” įvyko 20 
paskaitų vaikams ir jaunimui mokyklose Vilniuje, Kaune  ir  Vilniaus 
raj. Paskaitose dalyvavo 758 moksleiviai. Paskaitas vedė 11  
savanorių, iš jų 10 su negalia. 

 Įvyko vienas „Socialinių portretų pleneras“  Nidoje, 
trukęs 6 dienas. Jame dalyvavo 13 asmenų, t. sk. 10 – su negalia.  
Vėliau organizuota 11 parodų, kurioms panaudotos „Socialinių 
portretų plenero“ metu sukurtos fotonuotraukos. Keliaujanti paroda 
“Socialiniai portretai” buvo pristatyta Vilniaus kultūros centre, LR 
Sveikatos ministerijoje, Utenos kultūros centre, renginių „Būkime 
kartu“ metu Utenoje, Jurbarke, Šiauliuose ir Klaipėdoje, Čiobiškio 
dvare, Gėlių  ir Sodų gatvių festivalio metu, Šiaulių apskrities P. 
Višinskio viešojoje bibliotekoje, Vilniaus Kirtimų kultūros centre. 

 Bendradarbiaujant su Kino mokykla, per 9 mėnesius 
buvo sukurti 3 filmai: „Asmeniniai asistentai“, „Grožio simfonija“, 
„Smegenų plovykla“.  Filmai demonstruoti kino teatre „Pasaka“ 
Vilniuje, Lietuvos regionuose  (19 miestų) vietos jaunimui per 
švietimo ir ugdymo įstaigas ir naudojant internetinę sklaidą 
www.youtube.com ir svetainę www.negalia.lt. 

        Siekiant gerinti viešosios aplinkos prieinamumą, 
projektinėje veikloje “Neįgaliųjų teisė į judėjimo laisvę ir 
prieinamumą” universalaus dizaino tema Vilniuje suorganizuoti 2 
seminarai – mokymai: “Miesto gatvių projektavimas visiems”, 
kuriame dalyvavo VGTU miestų inžinerijos specialybės studentai, ir 
“Miesto viešojo transporto planavimas visiems”, kuriuose dalyvavo 
miestų inžinerijos  informacinių sistemų specialybės studentai. Viso 
mokymuose  dalyvavo 37 dalyviai.  

 2017 m. buvo tęsiamas visuomeninės paskirties 
objektų prieinamumo neįgaliesiems tikrinimas. Patikrinta 202 
objektai  Marijampolės, Kelmės, Tauragės, Mažeikių apskrityse bei 

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

Pasiekti rezultatai 

Vilniaus raj., Pietų Dzūkijos ir Pajūrio regionuose. 
 2017 m. parengti 7 (mažiausiai išvystytose turizmo 

aspektu Marijampolės, Kelmės, Tauragės, Mažeikių apskrityse bei 
Vilniaus rajone, Pietų Dzūkijos, Pajūrio regionuose) neįgaliesiems 
pritaikyti turistiniai maršrutai, kuriais vadovaujantis, žmogus žinos, 
kur infrastruktūra pritaikyta jo poreikiams, ko tikėtis kelionėje, kokių 
gali kilti sunkumų ir kaip rekomenduojama juos išspręsti. Parengti 
turistiniai maršrutai patalpinti interneto svetainėse www.negalia.lt ir 
www.beslenksciu.lt. Marijampolės, Kelmės, Tauragės, Mažeikių 
maršrutams buvo pagaminti lankstinukai ir el. leidiniai, kurie 
platinami tų regionų turizmo informacijos centruose.  

 
Specialistų kvalifikacijos tobulinimo veikloje dalyvavo 88 
specialistai (LŽNS asocijuotų narių ir filialų socialiniai 
darbuotojai ir kultūros srities specialistai, asocijuotų narių 
ir LŽNS vadovai ir finansininkai), iš jų neįgaliųjų 54. 
2017 m. suorganizuota 12 kvalifikacijos tobulinimo renginių: 3 meno 
ir kultūros srities specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarai Vilniuje 
(2) ir  Molėtuose, 1  grupiniai mokymai asocijuotų  narių 
finansininkams Vilniuje, 1 „Savanorių mokymai“ Vilniuje,  6 seminarai 
LŽNS darbuotojams Vilniuje. Taip pat dalyvauta Tarptautinėje 
reabilitacijos ir slaugos priemonių parodoje „Rehacare“ Vokietijoje.  
 
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
veikloje dalyvavo 241 asmuo, iš jų 221 neįgalusis. 

 Suorganizuotos 3 profesinių ir meninių įgūdžių 

varžytuvės „Abilimpiada” Kėdainiuose, Elektrėnuose ir Vilniuje, kuriose  

dalyvavo 131 asmuo, iš jų neįgaliųjų 119. Veiklą padėjo organizuoti 18 

savanorių. 
 Suorganizuoti 2 mokymai “Verslumo kompetencijų 

ugdymas” Vilniuje, kuriuose  dalyvavo 18 asmenų, iš jų 17 su negalia. 

Mokymai vyko du kartus po 1  dieną , juos vedė 2 specialistai.  

 Organizuotos  3 savarankiško gyvenimo įgūdžių 

stovyklos, kuriose dalyvavo 39 asmenys, iš jų 33 neįgalieji ir 6 jų šeimos 

nariai.  Dvi stovyklos po 5 dienas buvo organizuotos žmonėms, turintiems 

judėjimo negalias (patyrusiems stuburo traumas, judantiems neįgaliojo 

vežimėliais ir pan.) „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“  

Monciškėse, Klaipėdos raj. ir  Ignalinos raj. Meironyse, jose dalyvavo 18 

neįgaliųjų. 

 Įvyko 4 kūrybos plenerai „Idėjų dirbtuvės“ Molėtų raj., 

Inturkėje, kuriuose dalyvavo 72 dalyviai, iš jų 70 neįgaliųjų  iš Vilniaus, 

Kauno, Elektrėnų, Panevėžio miestų, Kėdainių, Kupiškio, Prienų, Molėtų, 

Utenos, Ukmergės  rajonų.  Užsiėmimus vedė 5 žymūs tautodailininkai ir 

meno kūrėjai, plenerai truko po 5 dienas. Dalis plenerų „Idėjų dirbtuvės“ 

dalyvių darbų buvo eksponuojami 19-oje respublikinėje žmonių su 

negalia dailiųjų amatų darbų parodoje „Rudens saulutė“ Ukmergėje. 

 

Aktyvaus poilsio renginiuose dalyvavo 23 asmenys, iš jų 
neįgaliųjų 23. Veiklas padėjo organizuoti 8 savanoriai. 
Buvo suorganizuota 2 aktyvaus poilsio renginiai –neįgaliųjų, judančių 
rankomis varomais vežimėliais su specialiais priedais - varytuvais 
maratonas “Nugalėk save” Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Telšių, 
Plungės, Kretingos, Klaipėdos raj. ir kultūrinis žygis baidarėmis 
Aukštaitijos regione, Anykščių, Utenos raj.  

 
Kultūriniuose renginiuose dalyvavo 359 asmenys, iš jų 222 
neįgalieji . 

 Suorganizuota 1 improvizacinio skaitymo stovykla 
Nidos meno kolonijoje. Improvizacinis skaitymas – viena iš neįgalių 
žmonių saviraiškos priemonių, kolektyvinio kūrybinio darbo forma. 

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

Pasiekti rezultatai 

Stovykloje dalyvavo 15 neįgaliųjų, su neįgaliaisiais dirbo 2 
specialistai, veiklą organizuoti padėjo 2 savanoriai. Stovykla  truko 6 
dienas. Po stovyklos buvo suorganizuoti 4 pasirodymai: Nidos 
lopšelyje- vaikų darželyje“ Ąžuoliukas“, Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, 
Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje ir parengtas pasirodymas 2017 
m. rugsėjo 8-9 d. "Skaitymo festivaliui", kuris vyko Adomo 
Mickevičiaus viešosios bibliotekos kieme.  

 Įvyko Gėlių ir Sodų gatvių festivalis, kuriame dalyvavo 
apie 236 žmonės, iš jų 141 neįgalusis, festivalį padėjo organizuoti 10 
savanorių. 

 Sukurta meninė - socialinė misterija “Taika”,  parodyta 
Kultūros nakties metu Vilniuje, Šv. Jokūbo ir Pranciškaus bažnyčioje. 
Renginyje dalyvavo 30 žmonių su negalia su negalia, 11 savanorių, 5 
meno srities  specialistai – kūrėjai.  

 Organizuotas festivalis – konkursas „Begasas“, vykęs  
Vilniuje Lenkų kultūros namuose.  Vienos dienos trukmės renginyje 
dalyvavo 8 kolektyvai iš Lietuvos ir 2 iš užsienio (dalyvavo 120 
atlikėjų, iš jų su negalia - 92), buvo pasitelkti 46 savanoriai.  

 Monciškių landšafto terapijos rekreacijos centre 
Klaipėdos raj. organizuotas 6 dienų meno ir socialinių interakcijų 
pleneras „Bio formos“.  Projekte dalyvavo 14 žmonių su fizine negalia, 
6 profesionalūs menininkai, 4 jauni menininkai - savanoriai, viso 24 
žmonės. Vadovaujami šios srities profesionalių specialistų, neįgalieji 
kūrė naujus muzikos kūrinius, gatvės teatro interakcijas, kūrybos 
procese naudojo inovatyvias komponavimo formas bei technikas, 
pasisėmė šiuolaikiškų kūrybinių idėjų bei profesinių įgūdžių, dalyvavo 
kūrybinėse diskusijose. Šio plenero darbo rezultatai buvo pristatyti 4 
renginiuose: miestų šventėse Klaipėdoje, Palangoje ir Vilniuje (2 
kartus). 

 

Sporto renginiuose dalyvavo 20 neįgaliųjų. 
Suorganizuoti 2 sporto renginiai neįgaliesiems - šiaurietiško ėjimo 
stovykla Klaipėdos raj. Monciškėse ir dalyvauta sporto renginyje 
“Velomaratonas” Vilniuje. 

 
2.  “Tarptautinis edukacinis 
socialinių interakcijų kūrybos 
pleneras ir sklaida Lietuvos 
regionuose” (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.  

 

Monciškėse organizuoto plenero metu buvo sukurti trys nauji 
performansai – interakcijos ,,Bio formos‘‘ bei pristatytos atvirose 
erdvėse Klaipedos rajone bei Sostinės dienose Vilniuje.  
Taip pat buvo atliktas proceso bei rezultato fenomenologinis tyrimas 
poveikio dalyviams (menininkui, neįgaliąjam bei visuomenei), išleista 
metodinė medžiaga ir pristatyta mokymuose Lietuvos regionuose - 
meninkams, socialiniams darbuotojams, užimtumo specialistams bei 
tarptautinėse konferencijose užsienio šalyse (Azerbaidžane, Baku). 
Projekto tikslinė grupė buvo menininkai profesionalai, žmonės su 
judėjimo bei proto negaliomis (forumo dalyviai) bei skirtingų 
Lietuvos regionų specialistai - menininkai, užimtumo specialistai, 
socialiniai darbuotojai, pedagogai (inovatyvios metodikos gavėjai). 

3.  Teatro teritorija: tarptautinis 
neįgaliųjų teatrų festivalis 
„Begasas 2017“ (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 

Organizuotas tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis „Begasas“. 
Dalinis finansavimas. 
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Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

socialinėms grupėms. 

4. “Kultūros edukacija žmonėms 
su negalia “Kūrybos tiltai” (LKT) 
Tikslas – siekti žmnių su negalia 
socialinės įtraukties, sudarant sąlygas 
jiems atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį 
potencialą, prasmingai dalyvauti 
kultūriniame gyvenime.                                     
 
 

Dalinis (pagrindinis) finansavimas NRD projektinei veiklai “Idėjų 
dirbtuvės”. Be 4 plenerų Inturkės miestelyje, Molėtų raj., buvo 
organizuotos kultūros edukacijos Ukmergėje ir Zarasuose.  

5. 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. 

 2017 m. gegužės 15-19 d. Landšafto terapijos ir 
rekreacijos centre, Ošupio takas 6a, Palanga, (Monciškės) buvo 
organizuota 5 dienų šiaurietiško ėjimo stovyklą žmonėms, judantiems 
neįgaliųjų vežimėliais. Stovykloje dalyvavo 21 asmuo, iš jų - 18 su 
negalia.  

 2017 m. vasario – liepos mėn. buvo organizuojama 
veikla „Sveikos mitybos įgūdžių įgijimas“. Buvo surinkta neįgaliųjų 
grupė iš 21 asmens. Jiems specialistas dietologas parengė  asmeninius 
mitybos planus bei konsultavo sveikos gyvensenos, maitinimosi 
klausimais.  

 2017 m. gegužės 22-28 ir liepos 21-27 d. buvo 
organizuotos 2 septynių dienų savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo stovyklos. Pirma stovykla vyko Landšafto terapijos ir 
rekreacijos centre, Ošupio takas 6a, Palanga, (Monciškės). Dalyvavo 
28 asmenys, iš jų 24 su sunkiomis judėjimo negaliomis. Antra stovykla 
vyko Aukštaitijos nacionalinio parko gamtos 
mokykloje, Ignalinos r., Meironų km. Dalyvavo 27 asmenys, iš jų 24 
su įvairiomis judėjimo negaliomis.  

 2017m. liepos 5 – 12 d. buvo organizuota mobili 
sveikatingumo ir aktyvaus judėjimo stovykla „Nugalėk save“. 
Dalyvavo 29 žmonės, 15 iš jų - žmonės su negalia.  

 Veikla „Insultą patyrusių asmenų sveikatos 
stiprinimas, skatinant fizinį aktyvumą“ buvo vykdoma 2 kryptimis: 
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla (2017 m. birželio 
11-16 d. Monciškėse.) asmenims, patyrusiems insultą ir jų 
artimiesiems (dalyvavo 20 asmenų, iš jų 10 – neįgaliųjų) ir 
rekomendacinio lankstinuko „Kaip gyventi patyrus insultą“ 
parengimas bei sklaida.  

 2017 m. rugpjūčio 20 d. mėn. organizuoti dalyvavimą 
Vilniaus „Velomaratone“.  Velomaratone dalyvavo 15 aukštesnio 
savarankiškumo lygio asmenys su negalia.   

 Veikloje „Savarankiškas apsitarnavimas“ buvo 
parengta medžiaga ir sukurti 3 video filmukai: „Pragulų gydymas“, 
„Fizinio aktyvumo didinimas ugdant savarankišką apsitarnavimą“ ir 
„Sveika mityba“. Filmukų trukmė apie 10 min. 

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

Projekto metu suorganizuotas focus grupės susitikimas, kad 
išsiaiškinti su kokiomis problemomis susiduria keliaujantys neįgalieji 
ir turizmo srities atstovai. Susitikime dalyvavo neįgalieji, judantys 
rateliais, neregintys ir negirdintys asmenys, jų asistentai, viešbučių, 
gidų ir Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos atstovai. Taip 
pat buvo interviuojami 5 dėstytojai, dėstantys turizmo srityje 
dirbsiantiems studentams. 
Apie egzistuojančią situaciją Lietuvoje ir užsienio šalyse internetu 
apklausti neįgalieji ir viešbučių, kavinių, kaimo turizmo sodybų 
savininkai, iš viso 162 respondentus. 
Taip pat išnagrinėti gerosios praktikos pavyzdžiai: Lietuvos žmonių 
su negalia sąjungos projektas “Be slenksčių” ir projektas “Žalieji 
maršrutai”. 
Tokias grupes organizavo, vykdė apklausas ir nagrinėjo gerosios 
praktikos pavyzdžius ir kiti partneriai iš Portugalijos, Vokietijos, 
Ispanijos, Belgijos, Italijos. Frankfurte prie Oderio susitikimo metu 



  2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

8 | P u s l a p i s  

Projekto pavadinimas/ 
Projekto tikslas 

Pasiekti rezultatai 

buvo išnagrinėta visų šalių pateikta informacija, jos analizė ir išvados. 
Taip pat aptarta ir būsima programa: kiekvienas partneris 
įsipareigojo parengti tam tikrus programos skyrius. 
2017 m. buvo sukurtas prieinamo turizmo mokymo modulis/ 
programa bei patarimai dėstytojams. Visi programos skyriai buvo 
išversti į 7 kalbas. 

 

Dalyvavimas viešuosiuose konkursuose  

1. 2017 m. LŽNS, atsiliepdama į NRD kvietimą teikti pasiūlymą dėl neįgaliųjų socialinės 

integracijos veiklos rezultatų ir JTNTK stebėsenos, laimėjo paslaugos “Fizinės aplinkos 

pritaikymo neįgaliesiems ir viešosios informacijos prieinamumo neįgaliesiems vertinimo 

tyrimas” konkursą. Buvo atlikti du tyrimai: “Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės 

ir savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties įstaigose vertinimo tyrimas” ir “Viešojo 

transporto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems vertinimo tyrimas” ir pateiktos rekomendacijos. 

Daugiau apie šiuos tyrimus http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m  

2. LŽNS, dalyvaudama Turizmo departamento organizuotame viešųjų pirkimų konkurse, suteikė 

seminarų verslo atstovams apie neįgaliųjų aptarnavimą ir aplinkos pritaikymą paslaugą. Buvo 

organizuoti du seminarai turizmo verslo atstovams. Daugiau informacijos: 

http://www.tourism.lt/lt/naujienos/pirma-karta-seminaras-apie-turizmo-paslaugu-teikima-

zmonems-su-negalia  

Pasirašytos sutartys:  

1.1. Bendradarbiavimo sutartys: 

 2017.01.03 sutartis Nr. BS 17/01/03 su Vilniaus neįgaliųjų sporto klubu „Vilnis“; 

 2017.03.16 sutartis Nr. BS 17/03/16 su Kultūros paveldodepartamentu prie KM; 

 2017.03.22 sutartis Nr. BS 17/03/11 su Vilniaus “Ryto”  progimnazija; 

 2017.09.08 sutartis Nr. BS 17/09/08 su Všį “Bendrystės centras”; 

 2017.09.27 sutartis Nr. BS 17/09/27 su Birštono turizmo informacijos centru; 

 2017.09.27 sutartis Nr. BS 17/09/27-2 su Ukmergės turizmo ir verslo informacijos 

centru; 

 2017.09.27 sutartis Nr. BS 17/09/27-3 su Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų 

informacijos ir koordinavimo centru; 

 2017.09.27 sutartis Nr. BS 17/09/27-4 su Všį Šešupės euroregiono turizmo 

informacijos centru; 

 2017.10.23 sutartis Nr. BS 17/10/23 su Vilniaus Žemynos gimnazija; 

 2017.11.24 sutartis Nr. BS 17/11/24 su Vilniaus teritorine darbo birža; 

 2017.11.24 sutartis Nr. J-570 su Švenčionių rajono savivaldybės administracija; 

 2017.11.27 sutartis Nr. BS 17/11/27 su Vilniaus miesto socialinės paramos centru; 

 2017.11.29 sutartis Nr. 20-870 su Ukmergės rajono savivaldybės administracija; 

 2017.11.30 sutartis Nr. BS 17/11/30 su Vilniaus raj.savivaldybės administracija; 

 

1.2. Dalinio finansavimo ir rėmimo sutartys:  

 2017.01.26 projekto “Tarptautinis edukacinis socialinių interakcijų kūrybos 

pleneras ir sklaida Lietuvos regionuose” vykdymo dalinio finansavimo sutartis 

Nr.S/KED-11(6.27)/2017 su BĮ Lietuvos kultūros taryba; 

 2017.01.26 projekto “Teatro teritorija: tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis 

“Begasas 2017” vykdymo dalinio finansavimo sutartis Nr.S/MEM-4(6.25)/2017 su 

BĮ Lietuvos kultūros taryba;  

http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m
http://www.tourism.lt/lt/naujienos/pirma-karta-seminaras-apie-turizmo-paslaugu-teikima-zmonems-su-negalia
http://www.tourism.lt/lt/naujienos/pirma-karta-seminaras-apie-turizmo-paslaugu-teikima-zmonems-su-negalia
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 2017.02.09 projekto “Lietuvos kultūros paveldas prieinamas visiems” vykdymo 

dalinio finansavimo sutartis Nr.S/KP1-7(6.41)/2017 su BĮ Lietuvos kultūros taryba; 

 2017.02.09 projekto “Tarpsritinio meno tinklo “Skambantys kūnai” plėtra Lietuvos 

regionuose ir užsienio šalyse” vykdymo dalinio finansavimo sutartis Nr.S/TRS-

5(6.26)/2017 su BĮ Lietuvos kultūros taryba;  

 2017.02.27 projekto “Kultūros edukacija žmonėms su negalia “Kūrybos tiltai” 

vykdymo dalinio finansavimo sutartis Nr.S/KED-43(6.27)/2017 su BĮ Lietuvos 

kultūros taryba; 

 2017.03.01 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto finansavimo 2017 metais 

sutartis Nr. SP-2017/VR-5 su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos;  

 

1.3. Kitos sutartys: 

 2017.02.01 Studento praktinio mokymo sutartis Nr. 250000-14-110  su Vilniaus 

universiteto Filosofijos fakultetu ir studente Brigita Juzumaite; 

 2017.02.03 Studento praktinio mokymo sutartis Nr. 250000-14-156  su Vilniaus 

universiteto Filosofijos fakultetu ir studentu Roku Kaširovu;  

  2017.05.18 Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis su 

Vilniaus teritorine DB  Nr. ES8-1- 821 (darbo vieta jaunam žmogui); 

 2017.05.30 Viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. VPP 17/05/30 su valstybinio 

turizmo departamentu prie ŪM (Seminarų verslo atstovams apie neįgaliųjų 

aptarnavimą ir aplinkos pritaikymą paslaugų); 

 2017.05.31 Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems ir viešosios informacijos 

prieinamumo neįgaliesiems vertinimo tyrimo paslaugų pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. S-16 su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM; 

 2017.07.10 Paramos sutartis Nr. PS 17/07/10 su UAB “EVS Group”; 

 2017.07.28 Paramos sutartis Nr.PS 17/07/28 su UAB “KPMG Baltics”; 

 2017.09.15 Paramos sutartis Nr. IPAR1700055 su UAB “Interlux”; 

 2017.11.7 Paramos sutartis Nr. PS 17/11/07 su UAB “EVS Group”; 

LŽNS Tarybos posėdžių  organizavimas: 

2017 m. buvo suorganizuoti 4 LŽNS tarybos  posėdžiai: 

 2017.04.06 – protokolas Nr. 1. – dalyvavo 13 tarybos narių. 
 2017.05.11 - protokolas Nr. 2. – dalyvavo 15 tarybos narių. 
 2017.11.16 - protokolas Nr. 3. – dalyvavo 15 tarybos narių. 
 2017.12.20 - 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. LANKYTOJŲ KONSULTAVIMAS INTERNETU (LŽNS INTERNETINIAME PUSLAPYJE WWW.NEGALIA.LT) 

2017 m. internetu tinklapyje ww.negalia.lt pagal užklausas buvo konsultuoti 520 asmenų. 

Daugiausia klausimų neįgaliesiems ir jų šeimos nariams kilo dėl specialiųjų poreikių nustatymo 

http://www.negalia.lt/
http://www.beslenksciu.lt/
http://www.negalia.lt/
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pensijinio amžiaus asmenims (šeimos nariai nežino kur kreiptis dėl spec. poreikių nustatymo), globos 

nustatymo, transporto lengvatų neįgaliesiems ir pensininkams, ženklo “Neįgalusis” ir automobilių 

statymo kortelės, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių teisingo nustatymo, t.y. žmonės tikslinosi ar 

pagal esamus sveikatos sutrikimus jiems teisingai NDNT nustatė darbingumo lygį, medicinos 

kompensuojamų priemonių, kuo slaugos ligoninės turi aprūpinti neįgaliuosius ir ar šeimos nariai 

teisėtai verčiami pirkti reikalingas higienos priemones ir vaistus, būsto paskolos, medicininės 

reabilitacijos ir kt. Interesantams kyla daug klausimų ar jiems priklauso kompensacijos ir lengvatos, 

kodėl nepriklauso, kokios lengvatos priklauso pagal negalios pobūdį. Darytina išvada, kad 

neįgaliesiems ir šalia esantiems šeimos nariams yra sudėtinga suprasti kokios lengvatos jiems 

priklauso, sunkiai gaudosi teisės aktuose, jie negauna tokios informacijos ir šeimos gydytojų, socialinės 

paramos skyrių darbuotojų ar kitų valstybės institucijų.  

Darbo skelbimai: 450  
Naujienų: 65 
 

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

Per 2017 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  paskyra „Facebook“ socialiniame tinklapyje 

Šiame tinklapyje, siekiant viešinti LŽNS veiklas buvo skelbiama informacija apie 

organizuojamus renginius, vykdomas veiklas, projektus ir kt. LŽNS paskyra „Facebook“ paviešino 284 

naujienas, iš viso peržiūrų – 294061, vidutiniškai paskelbtą naujieną pasiekia 1035 vartotojai. 

Nuolatinių sekėjų skaičius -1729 asmenys. Didžiausio dėmesio “Facebook” tinkle 2017 m. sulaukė 

seminaro “Turizmas prieinamas visiems” video transliacija (14800 peržiūrų), aktualūs straipsniai 

slaugos ir priežiūros temomis (5400 peržiūrų), numatomi pokyčiai socialialinėje politikoje: “Linas 

Kukuraitis. “Neįgaliųjų laukia palankios permainos” (4300 peržiūros), “Keičiasi kompensacinės 

technikos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarka” (4100 peržiūrų). Tinklapio 

sekėjams buvo įdomi informacija apie verslą ir įdarbinimo galimybes, pvz.: straipsniu“Emigruoti 

paskui vyrą” susidomėjo 3500 lankytojų, “Barclays” kvietimą žmonėms su negalia mokytis IT 

peržiūrėjo 3700 sekėjų. Taip pat žmonės domėjosi LŽNS organizuojamais renginiais:  informacinį 

skelbimą apie organizuojamą konferenciją “Kaip pradėti verslą” peržiūrėjo 2000 asmenų, kvietimais 

dalyvauti stovyklose peržiūrėjo 4300 asmenys, panašiai – 4200 peržiūrų – sulaukė kvietimas dalyvauti 

sveikatinimo programoje “Sveikos mitybos įgūdžių įgijimas”.  

  

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 2017 m. suteikė 3012 
paslaugų, kurias gavo paslaugas,  314 asmenys: 296 – suaugę 
neįgalieji,  1- neįgalus vaikas, 17 –  šeimos nariai. 
 

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas. Viso neįgaliųjų dienos užimtumo 
veikloje suteikta 1723 paslaugos gavo paslaugas 212 asmenys, iš jų:  
211  suaugę neįgalieji, 1– neįgalus vaikas. 
 

 Suorganizuoti 140 užsiėmimų-seminarų sveikos 
gyvensenos ir mitybos klausimais, kuriuose dalyvavo 36 neįgalieji. 
Organizuoti kasdieninės veiklos įgūdžių palaikymo ir ugdymo 
mokymai: įvairių maisto produktų demonstravimas, lytėjimas, 
uostymas, ragavimas, silpniesiems paveikslėlių su maisto produktais 
demonstravimas, paveikslėlių su įvairiomis mimikomis: bandymai 
naudotis namų ruošos įranga ir įrankiais, demonstravimas, kaip saugiai 
elgtis; 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 380 fizinio aktyvumo ir pasyvios 
gimnastikos paslaugų. Paslauga gavo 135 neįgalieji iš jų 1 neįgalus 
vaikas.  

 Mokymas naudotis informacinėmis technologijomis ir 
pajamų planavimo mokymai. Šias paslaugas gavo 44 neįgalieji, 
suteikta per metus 383 paslaugų.  
Organizuoti kompiuterinio raštingumo pagrindų mokymai  grupei 
neįgalių senjorų, kurie pageidavo tvarkyti savo finansus internet 
pagalba. Viso šią paslaugą gavo 24 neįgalieji, suteika per metus 236 
paslaugos.  
„Pajamų planavimas: asmeninio ir šeimos biudžeto planavimo ir 
taupymo metodai bei galimybės“ organizuotos 4 grupėms po 4 žmonės 
su negalia. Mokymų dalyviai buvo mokomi naudingų įgūdžių, kurie 
susiję su namų biudžetu: biudžeto apskaičiavimo lentelės sudarymo; 
kruopštaus namų biudžeto valdymo, naudojantis apskaičiavimo 
lentelėmis. Viso per metus buvo suteikta 147 paslaugos, jas gavo 15 
asmenų.  
 

2. Saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas.  
 Dailės terapijos užsiėmimai buvo organizuoti 20 

neįgaliųjų. Suteikta 116 paslaugų.  
 Muzikos terapijos užsiėmimai buvo organizuoti 16 

neįgaliųjų, suteikta 192 paslaugos.  
 

3. Ligos ar negalios pažinimas ir valdymas. Organizuotos 5 
savitarpio pagalbos grupės: asmenims, sergantiems išsėtine skleroze, 
asmenims, turintiems mišrius vidaus organų susirgimus, senjorų grupė 
- asmenims su įvairiais spec. poreikiais, asmenims sergantiems VCP, 
asmenims, išgyvenantiems potraumines ir/ar ligų sukeltas ilgalaikes 
krizes.  

Viso buvo suteikta 241 paslauga, jas gavo 52 suaugę neįgalieji. 
 

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

 Pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias emocines 
problemas.  Buvo įvertinta 60 asmenų su negalia situacijos/poreikių 
analizė ir stebėsena tam, kad suteikti klientui efektyvią psichologinę 
pagalbą. Atrinkta tikslinė 28 asmenų grupė, kuri dalyvavo tolesnėse 
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Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas 
veiklose siekiant pagerinti psichoemocinių sutrikimų turinčių asmenų 
sveikatą. Suteiktos 184 paslaugos. 

 Kaniterapijos užsiėmimuose dalyvavo 18 neįgaliųjų, jie 
gavo 87 paslaugas. 

 

5.  Asmeninio asistento pagalba.   
Suteiktos 672 paslaugos ir jas gavo 80 suaugusiųjų neįgaliųjų.  

 Asmeninio asistento paslaugos. Suteikta 480 paslaugų 
(palydėjimo, pavežimo) 53 suaugusiems neįgaliems žmonėms.  
Neįgalieji buvo lydimi į namus ar darbą, parduotuves, į valstybines ir 
kitas įstaigas. Paslauga buvo teikiama kiekvieną dieną. Transporto 
paslaugos buvo teikiamos visiems neįgaliesiems turintiems judėjimo 
negalią atvežti į dienos centrą.  

 Asistento pagalba, sprendžiant buityje kylančias 
problemas.  Šią paslaugą gavo 27 asmenys. Buvo suteikta 192 
paslaugos.  

 

6. Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose.  

 Užimtumas būreliuose. Buvo suorganizuoti 2 rūšių 
užimtumo būreliai: dekupažo ir įvairių amatų užsiėmimai: papuošalų 
gamybos, vėlimo – mezgimo užsiėmimai ir vienos varžytuvės. Suteiktos 
263 paslaugos, kurias gavo 95 neįgalieji. 

 Dalyvavimas Respublikinėje negalės žmonių dailiųjų 
amatų darbų parodoje „Rudens saulutė“.  12 neįgalių asmenų 
dalyvavo „Rudens saulutės“ parodoje.   

 

7. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros 
būreliuose, kolektyvuose.  
Suteikta 295 paslaugos, jas gavo 26 neįgalieji.  

 Vilniaus neįgaliųjų dienos centro muzikos grupė 
„LYRA“. Muzikos grupę lankė 10 suaugę žmonės su sunkiom negaliom. 
Per 2017 metus įvyko 92 užsiėmimai. Neįgalieji su pasirodymais 
dalyvavo įvairiuose renginiuose – „Begasas“ festivalyje, Ukmergėje 
„Rudens saulutė“, Gėlių-Sodų gatvės festivalyje,  „Vilnius tau“ , gatvės 
muzikos festivalyje Vilniaus meieste.   

 Improvizacinio skaitymo grupė. Suteiktos 94 paslaugos 
8 žmonėms su negalia.  

 Klubas “Protų kovos”. Užsiėmimai vyko 2 kartus per 
savaitę, šiose užsiėmimuose dalyvavo po 2 komandas (komandą sudarė 
3-4 dalyviai). Vieną kartą per mėnesį vyko visų komandų „Protų kovos“ 
žaidimas. Dalyvauti žaidime buvo kviečiamos visos Vilniaus neįgaliųjų 
organizacijos. Viso per metus buvo suteikta 84 paslaugos, kurias gavo 
16 neįgaliųjų.  

 Kūrybinės teatro dirbtuvėlės. 10 žmonių su negalia 
organizuotos kūrybinės teatro dirbtuvėlės. Įvyko 25 užsiėmimai 
(trumpų situacijų vaidinimai) ir vėliau šių situacijų aptarimai – 
diskusijos.  
 

8. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.  
Veikloje dalyvavo 17 šeimos narių, jiems suteikta 49 paslaugos. Buvo 
organizuota 1 savitarpio pagalbos grupės šeimos nariams, auginantiems 
vaikus su cerebriniu paralyžiumi. Taip pat vyko individualios 
konsultacijos tėvams ar globėjams. 

Projektas „Negalės fenomeno 
pažinimas“ (LKT) 

Buvo sukurta neįgaliųjų  fotografijų ir instaliacijų  paroda, 
demonstruota Varėnos kultūros centre, Šiaulių P. Vileišio apskrities 
bibliotekoje, Gėlių g. festivalio metu ir Vilniaus Vytės Nemunėlio 
mokykloje. Parodos pristatymuose vyko improvizacinio skaitymo – 
edukaciniai renginiai.   

 

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

2017 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; 

2017 m. LŽNS narių skaičius nesikeitė. 
 

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

rūšis 

LŽNS pajamos 2017 metais buvo 258.935 Eur.  2017 m. įstaigai buvo kompensuota 232.621 

Eur suma. Daugiau informacijos apie LŽNS per 2017 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 23.592 Eur.  

LŽNS darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje  

2017 finansinių metų  pradžioje LŽNS dirbo 24 darbuotojų (įskaitant ir filialo darbuotojus), 

finansinių metų pabaigoje – 27 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  

2017 m. LŽNS prezidentė, kaip organizacijos vadovas dirbo visuomeniniais neatlygintinais 

pagrindais, jokių išmokų už organizacijos vykdomą veiklą, negavo. 

2017  m. organizacijos vadovo atlygis už projektų įgyvendinimą (įskaitant visus LR įstatymų 

reglamentuotus mokesčius), sudarė 11.175 Eur. 

Veiklos planai ir prognozės 
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LŽNS 2018 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  

2017.01.01 - 
2017.12.31 

LŽNS filialo DC teikiamos 
paslaugos 

Privatūs asmenys 7.206,40 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Seminarų, mokymų 
organizavimo, kt. pajamos 

Užsakovų lėšos 16.385,60 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Nario mokestis Narių įnašai 570,00 

Iš viso pajamų: 24.162,00 

Vykdymo 
laikotarpis 

Gautas finansavimas Finansavimo šaltinis Suma, Eur 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

2017 m. Neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo projektas 

NRD 112.449,00 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Lietuvos kultūros tarybos 
finansuotini projektai kultūros 
srityje 

Kultūros taryba 41.530,00 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Žmonių su negalia fizinio 
aktyvumo skatinimo programa 

LR Sveikatos apsaugos 
ministerija 

26.500,00 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Naujai atgimęs kultūros 
paveldas – prieinamas visiems 
(E-rinkodaros projektas) 

Lietuvos verslo paramos 
agentūra 

5.831,00 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Įdarbinimas subsidijuojant Lietuvos darbo birža  22.376,99 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

2 % GPM  VMI 4.487,40 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Parama Privatūs asmenys 2.760,00 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Parama Juridiniai asmenys 1.390,97 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Parama Šiaurės ministrų taryba 600,00 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

“Tour4all” 
Ceprof-Cent EE 

Profissionais (Portugalija) 
13.500,00 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Kompensuotos išlaidos  už 
mikroautobusą 

LR Darbo birža 3.347,75 

 Iš viso gauto finansavimo: 234.773,11 

Vykdymo 
laikotarpis 

Gautas finansavimas Finansavimo šaltinis Suma, Eur 

2017.01.01 - 
2017.12.31 

Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
įgyvendinimas Vilniaus m. 
savivaldybėje 

Vilniaus savivaldybės 
administracija  

86000.00 

2017.06.02 - 
2016.12.11 

Projektas „Negalės fenomeno 
pažinimas“ 

Lietuvos Kultūros taryba 4.000 

Iš viso gautas finansavimas: 90000.00 


