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LŽNS misija ir prioritetinės kryptys 
LŽNS misija - nuoširdžiai dirbti negalės žmonių labui, atstovaujant ir ginant jų teises ir teisėtus
interesus.

Pagrindinės LŽNS prioritetinės veiklos kryptys 2019 m.:
 žmonių su negalia interesų atstovavimas ir teisių gynimas;

 regioninių organizacijos asociacijų stiprinimas ir glaudus bendradarbiavimas;

 tarpinstitucinis bendradarbiavimas;

 universalaus projektavimo idėjos propagavimas ir įgyvendinimas;

 „Turizmo visiems“ idėjos propagavimas; 

 visuomenės stereotipinio požiūrio į neįgaliuosius keitimas;

 kokybiškų paslaugų teikimas ir plėtojimas;

 žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas ir atstatymas;

 organizacijos matomumo bendruomenėse ir šalyje gerinimas .



Dalyvavimas visuomeninėse tarybose, 
komisijose, darbo grupėse:
 LŽNS atstovas yra Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM narys; 

 LŽNS atstovas yra Turizmo tarybos prie ŪM narys;

 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. 

 LŽNS atstovai dalyvauja Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijų prie savivaldybių darbe 

 LŽNS yra Lietuvos negalios organizacijų forumo narė;



LŽNS asocijuoti nariai:

1. LŽSPA Alytaus miesto ir rajono skyrius;

2. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga;

3. Jiezno žmonių su negalia sąjunga.

4. Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga;

5. Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga;

6. Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga (2019);

7. Kėdainių rajono paraplegikų asociacija;

8. Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga;

9. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija;

10. Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga;

10. Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga;

12. Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjunga;

13. Raseinių rajono žmonių su negalia sąjunga;

14. Šakių rajono žmonių su negalia sąjunga;

15. Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga;

16. Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga;

17. Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga;

18. Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga;

19. Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga;

20. Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga;

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



2019 m. organizuoti LŽNS tarybos posėdžiai

Data Darbotvarkės klausimai
Tarybos narių

skaičius

2019.02.28 1. Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo modelio. Atlikto „Vilmorus“ tyrimo rezultatai ir 
LŽNS asocijuotų narių atstovų įžvalgos šiuo klausimu (A. Kandratavičienė, NRD direktorė. 

2. Dėl LŽNS viešųjų įstaigų finansinės ir veiklos ataskaitų aptarimo ir tvirtinimo už 2018 metus (A. Rimkutė) 
3. LŽNS veiklų 2019 metams pristatymas (LŽNS projektų koordinatoriai) 
4. Dėl ataskaitinio – rinkiminio suvažiavimo datos, vietos ir organizavimo tvarkos (V. Bogdanovič) 
5. Dėl pensijų kaupimo sistemos reformos (J. Kaupienė, „Aviva“ draudimo kompanijos konsultantė)

18

2019.05.22 1. Dėl naujo nario – Kauno rajono Vilkijos žmonių neįgaliųjų sąjungos priėmimo į LŽNS narius. 
2. Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM planuojamos naujos projektų finansavimo tvarkos.
3. Kiti klausimai

20

2019.11.26 1. Dėl LŽNS tarybos pirmininko; 
2. Dėl VŠĮ „Retenė“ įstatų pakeitimo; 
3. „Universalus dizainas ir/ar pritaikymas žmonėms su negalia?“ (Ginta Žemaitaitytė, LŽNS projektų koordinatorė);
4. Kiti klausimai

19

2019.12.17 1. Statybos Techninio Reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ pristatymas (įsigalioja nuo 2020.01.01) 
Egidijus Grigonis, teisininkas, Kauno raj. savivaldybės vyr. specialistas; Dangyras Žukauskas, AM Statybos ir 
teritorijų planavimo politikos grupės Vyresnysis patarėjas;

2. Metodinės pagalbos teikimas asocijuotiems nariams 2020 metams. Organizacinių klausimų aptarimas Rasa 
Kavaliauskaitė, LŽNS prezidentė;

3. „Lietuvos NVO sektorius: kuria kryptimi judame?“ Gaja Šavelė, NVO sektoriaus ekspertė 

17



Pasirašytos dalinio finansavimo ir rėmimo
sutartys:

1. 2019.03.07 projekto „Lietuvos kultūros paveldas prieinamas visiems“ vykdymo dalinio 
finansavimo sutartis Nr. S/KP2-11(6.37)/2019 su BĮ Lietuvos kultūros taryba; 

2. 2019.03.13 projekto „Kino edukacija vaikams ir jaunimui su negalia „Jaunieji kino kūrėjai“ 
vykdymo dalinio finansavimo sutartis Nr. S/VAI-25(6.23)/2019 su BĮ Lietuvos kultūros taryba; 

3. 2019.03.14 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti
2019 m. skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutartis Nr. A291-388/19, pasirašyta su Vilniaus
m. savivaldybs administracija;

4. 2019.03.18 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto finansavimo 2019 metais sutartis
Nr. SP-2019/VR-1 su NRD prie LR SADM; 

5. 2019.05.20 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto
“Higienos paslaugos dienos centre ir namuose” sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0017;



6. 2019.06.10 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto
“Fizinio ir psichinio sveikatinimo programa vaikams ir jaunuoliams „Atostogos kitaip” 
sutartis Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0008;

7. 2019.07.01 Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos 
projekto „Meninės - socialinės interakcijos „Angelų judėjimai“ dalinio finansavimo 
valstybės biudžeto lėšomis sutartis Nr. PN-48 su Kultūros paveldo departamentu prie KM; 

8. 2019.07.09 Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos 
įgyvendinimo ir finansavimo sutartis Nr. A291-1369/19;

9. 2019.07.19 projekto „Kūrybinės meno sveikatai inovacijos“ vykdymo dalinio finansavimo 
sutartis Nr. S/TMP-6(6.26)/2019 su BĮ Lietuvos kultūros taryba; 

10. 2019.11.04 projekto „Sporto renginių organizavimas žmonėms su judėjimo negalia“ dalinio 
finansavimo sutartis Nr. SRF-SRO-2019/1-0191/FAV, pasirašyta su LR švietimo, sporto ir 
mokslo ministerija;



Pasirašytos bendradarbiavimo ir jungtinės 
veiklos sutartys:

1. 2019.01.03 bendradarbiavimo sutartis Nr. BS 19/01/03 su Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Vilniaus Viltis“;

2. 2019.08.21 Jungtinės veiklos sutartis Nr. A94-22/19 su Vilniaus m. savivaldybės 
administracija dėl projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“;



Kitos sutartys:
1. 2019.02.07 paramos suteikimo aktas su viešąja įstaiga „Komedijos teatras“; 

2. 2019.03.05 paramos sutartis Nr. SB 19B-3 su UAB „Skinest Baltija“;

3. 2019.06.05 paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. S-12 su NRD prie SADM;

4. 2019.09.02 neformaliojo mokymo paslaugų teikimo sutartis Nr. TSA-ISA-1 su VŠĮ Tarptautinė 
socialinė akademija;

5. 2019.10.15 susitarimas dėl naudojimosi banko paslaugomis internete Nr. IL -1-5223297-0-4  
su banku „Luminor“;

6. 2019.10.17 renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartis Nr. S19-64 su Aukštaitijos 
nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija;



Gautos pajamos iš ūkinės veiklos 
Vykdymo 

laikotarpis

Stambiausios pajamos iš ūkinės veiklos 

grupės
Klientas Suma, Eur 

2019.01.01 -

2019.12.31
LŽNS filialo DC teikiamos paslaugos Privatūs asmenys 8.410,00

2019.01.01 -

2019.12.31

Seminarų, mokymų organizavimo, kt. 

pajamos
Užsakovų lėšos 30.986,00

2019.01.01 -

2019.12.31
Nario mokestis Narių įnašai 540,00

Iš viso: 39.936,00



2019 m. gautas finansavimas
Gautas finansavimas Finansavimo šaltinis Suma, Eur 

2019 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas NRD 165.005,00

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems įgyvendinimas Vilniaus m. 

savivaldybėje
Vilniaus m. savivaldybė 96.000,00

Lietuvos kultūros tarybos finansuotini projektai kultūros srityje Lietuvos Kultūros taryba 28.000,00

Meninės – socialinės interakcijos  „Angelų judėjimai“ Kultūros paveldo departamentas prie KM 2.500,00

"Asmeninio asistento paslaugos šeimai" Vilniaus m. savivaldybė 10.252,69

Vidurio amžiaus žmogaus branda: Naujų galimybių pradžia Europos socialinio fondo agentūra 35.383,33

„Sporto renginių organizavimas žmonėms su judėjimo negalia“ Sporto rėmimo fondas 3.825,95

Įdarbinimas subsidijuojant Lietuvos Užimtumo tarnyba 18.175,24

2 % GPM VMI 7.876,88

Parama Fiziniai asmenys 4.080,00

Parama Juridiniai asmenys 100,00

2019 m. Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa NRD 5.543,70

Vilniaus m. savivaldybės  užimtumo didinimo programa Vilniaus m. savivaldybė 8.932,87

Fizinio ir psichinio sveikatinimo programa vaikams ir jaunuoliams 

„Atostogos kitaip“
Europos socialinio fondo agentūra 54.869,34

"Higienos paslaugos dienos centre ir namuose Vilniaus mieste" Europos socialinio fondo agentūra 9.026,96

Iš viso: 449.571,96



LŽNS darbuotojų skaičius, vadovo darbo 
apmokėjimas
 2019 finansinių metų pradžioje LŽNS dirbo 33 darbuotojai (įskaitant LŽNS filialo darbuotojus ir 
įdarbintus asmenis per projektą „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas  Vilniaus 
regione“ ), finansinių metų pabaigoje – 50 darbuotojų (įskaitant LŽNS filialo darbuotojus  ir 
įdarbintus asmenis (22) per projektą „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas  
Vilniaus regione“ ). 

 2019 m. LŽNS prezidentė, kaip organizacijos vadovas dirbo visuomeniniais neatlygintinais 
pagrindais, jokių išmokų už organizacijos vykdomą veiklą, negavo. 

 2019 m. organizacijos vadovo darbo užmokestis mokamas už įvairių projektų įgyvendinimą 
pagal numatytus projektų sąmatos įkainius.



2019 M. 
PAGRINDINIAI 
ĮGYVENDINTI 
PROJEKTAI
 Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo projektas

 Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėse 
projektas

 „Vidurio amžiaus žmogaus branda: 
naujų galimybių pradžia“

 „Atostogos kitaip“

 Higienos paslaugos dienos centre ir 
namuose

 Asmeninio asistento paslaugų 
teikimas



NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS



Neįgaliųjų teisių gynimas.
Atstovavimas

2019 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS (NRD)

 Netiesiogiai atstovauta 9000 suaugusių neįgaliųjų teisėms. 

 4 kartus dalyvauta Seime Neįgaliųjų reikalų komisijos posėdžiuose aptariant Socialinių įmonių ir Užimtumo įstatymą ir 
kitus įstatymų projektus, 

 1 kartą dalyvauta pasitarime dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos Seimo kontrolieriaus įstaigoje, 

 4 kartus dalyvauta pasitarimuose neįgaliųjų klausimais ir dėl įstatymų projektų LRV, 

 10 kartų dalyvauta ekspertų posėdžiuose Kultūros ministerijoje, 

 2 kartus dalyvauta susitikimuose su specialistais dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos 
priemonėmis 

 73 kartus dalyvauta komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose: dėl darnaus judumo miesto planų 
Susisiekimo ministerijoje, darbo grupėje dėl Statybos reglamento projekto rengimo, Visuomeninės 
aplinkos pritaikymo, specialiųjų poreikių nustatymo, negalios nustatymo tobulinimo, neįgaliojo ženklo, 
neįgaliųjų programų finansavimo, Neįgaliųjų reikalų taryboje, Vilniaus m. savivaldybės neįgaliųjų 
komisijos posėdžiuose, darbo grupės darbe dėl medicinos priemonių prieinamumo pacientams, 
turintiems inkontinencijos problemų, gerinimo veiksmų plano parengimo, darbo grupės „Dėl neįgaliųjų 
sveikatos priežiūros politikos“ posėdyje, dėl „Klausimyno geležinkelių ir prieigų prieinamumui 
įvertinti“parengimo.  



Neįgaliųjų teisių gynimas
Atstovavimas

 15 kartų dalyvauta susitikimuose ir diskusijose apie kelionių geležinkeliu pritaikymą neįgaliesiems AB 
„Lietuvos geležinkeliai” bei rengiant ketinimų protokolą „Dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Lietuvos negalios organizacijų forumo 
dėl Europos Parlemento ir tarybos reglamento“

 5 kartus dalyvauta renginiuose: Žmogaus teisių, Nacionaliniuose Lygybės ir įvairovės apdovanojimuose, 
Europos kultūros paveldo dienų minėjimo renginiuose, 

 6 kartus dalyvauta pasitarimuose: 1 kartą - pristatyme Vilniaus m. savivaldybėje dėl susisiekimo 
pėsčiomis projektų rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų, 2 kartus - su Užimtumo tarnybos 
specialistais, 1 kartą – susitikime su švietimo ministru, 1 kartą su JAV ambasados darbuotojais dėl 
bendradarbiavimo galimybių, 1 kartą - su SĮ „Vilniaus planas“ dėl poilsio zonos prie Balžio ežero 
įrengimo, 

 Duoti 2 interviu spaudai, 2 kartus filmuotasi televizijos reportažams neįgaliųjų klausimais.  2 kartus 
dalyvauta susitikimuose su Lietuvos ambasados darbuotojais Rygoje ir Taline, 1 kartą dalyvauta 
konferencijoje Talsi, Latvijoje apie Gamtos ir kultūros paveldo identiteto svarbą ir prieinamumą visiems, 
1 kartą dalyvauta konferencijoje Baku, Azerbaidžane apie Inovatyvias galimybes žmonėms su negalia 
socialinėje srityje,

 3 kartus pristatyti atliktų tyrimų rezultatai.

2019 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS (NRD)



Neįgaliųjų teisių gynimas. 
Švietėjiškos veiklos

 69 švietėjiškos veiklos priemonės, kuriose dalyvavo 1123 asmenys, iš jų neįgaliųjų 172: 
 organizuota 21 paskaita „Pažink negalią“ vaikams ir jaunimui Vilniaus apskrityje ir neįgaliesiems 

Klaipėdos apskrityje (872 dalyviai, iš jų 48 neįgalieji); 

 parengti 5 elektroniniai leidiniai „Turistinis maršrutas prieinamas visiems“, 

 suorganizuoti 7 forumai „Turizmas visiems Lietuvoje“ Pakruojyje, Kaune, Panevėžyje,  Šilalėje, 
Gargžduose, Ukmergėje ir Kėdainiuose (222 dalyviai, iš jų 95 neįgalieji); 

 parengta 1 el. leidinys – rekomendacijos „Gamtinių teritorijų pritaikymas asmenims su specialiaisiais 
poreikiais“, 1 elektroninis leidinys „Neįgaliųjų įdarbinimas ir tikrovė“, 1 socialinė reklama „NEGALIA – ne 
kliūtis“ Vilniuje ir Kaune, 1 video filmas apie universalų aplinkos pritaikymą; 

 suorganizuoti 3 maratonai („Nugalėk save“, „Velomaratonas“, „Baltijos kelias“) Trakų, Varėnos, Lazdijų, 
Vilniaus raj. ir Vilniuje (24 dalyviai, iš jų 24 neįgalieji); 

 12 keliaujančių parodų „neGalia“ Vilniaus, Elektrėnų, Ukmergės, Panevėžio, Švenčionių, Ignalinos, 
Kėdainių, Kaišiadorių, Biržų ir Rokiškio regionuose; 

 10 integratyvios sceninės muzikos – misterijų ir interoperos sklaidos renginių Kaune, Liubline, Breste, 
Sopote, Panevėžyje, Veliuonoje  ir Vilniuje (15 dalyvių, iš jų 15 neįgaliųjų); 

 8 trumpo metražo filmų sklaidos renginiai Vilniuje, Palangoje ir Šventojoje.



Neįgaliųjų teisių gynimas. 
Seminarai, mokymai 

 32 seminaruose, mokymuose, konferencijoje dalyvavo 663 asmenys, iš jų neįgaliųjų 50, iš jų 
11 neįgalių vaikų.

Organizuota: 

 19 mokomojo modulio pristatymų aptarnavimo ir turizmo sferoje dirbančiam personalui bei studentams 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apskrityse (399 dalyviai);

 5 Turizmo informacijos centrų darbuotojų mokymai Skuode, Rietave, Klaipėdos raj., Ignalinoje ir Vilniuje 
(55 dalyviai); 

 1 trumpo metražo filmų pleneras ir 1 pleneras „Socialiniai portretai „neGalia“ Klaipėdos raj. (22 dalyviai, 
iš jų 22 neįgalieji, iš jų 11 neįgalių vaikų); 

 6 mokymai architektams, dizaineriams Vilniuje ir Kaune (104 dalyviai); 

 1 konferencija "Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: realybė ar siurrealybė?" Vilniuje, (83 asmenys, iš jų 
neįgaliųjų 28).



Neįgaliųjų teisių gynimas. 
Kitos veiklos

 22 savivaldybėse - Biržų raj., Druskininkų sav., Elektrėnų sav., Ignalinos, Jonavos, Kaišiadorių, 
Kauno raj., Kėdainių, Molėtų raj., Panevėžio m., Panevėžio raj., Pasvalio, Prienų raj., Šiaulių m., 
Švenčionių , Trakų, Ukmergės, Utenos, Vilkaviškio raj., Vilniaus m., Vilniaus raj., Visagino m. 
savivaldybėse vykdyta socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 
vertinimo ir atrankos stebėsena, kurią vykdė 12 asmenų.

 Atliktas 1 tyrimas apie neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes.

 Teikta metodinė pagalba 19 neįgaliųjų asociacijos narių, 3 viešosioms įstaigoms, 1 filialui.

 Suorganizuoti 4 renginiai, susiję su žmogaus teisių gynimu (LŽNS asocijuotų narių vadovų 
forumai Vilniuje ir Varėnos raj.), kuriuose dalyvavo 62 asmenys, iš jų neįgaliųjų 49.

Tiesiogiai atstovauta 249 neįgaliųjų teisėms (neįgalieji konsultuoti dėl būsto pritaikymo, spec. 
poreikių nustatymo, kompensacinės technikos, darbo santykių ir kt. klausimais. Aktuali 
informacija nuolat skelbiama ir atnaujinama LŽNS tinklapyje).



Specialistų kvalifikacijos tobulinimas 
 Viso veikloje dalyvavo 65 specialistai (užimtumo specialistai, neįgaliųjų kolektyvų meno 
vadovai, kultūrinių renginių organizatoriai, socialiniai darbuotojai), iš jų neįgaliųjų 34.

 Suorganizuoti 5 kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 3 meno ir kultūros srities specialistų kvalifikacijos 
kėlimo seminarai Vilniuje, Jiezne ir Panevėžyje (46 dalyviai, iš jų 17 neįgaliųjų);

 2 mokymai asocijuotiems nariams ir LŽNS darbuotojams Trakų raj., kuriuose dalyvavo (30 dalyvių, iš jų 
28 neįgalieji).



Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymas

 Viso veikloje dalyvavo 580 neįgaliųjų, iš jų 458 neįgalieji.

Suorganizuota:
 1 Neįgaliųjų fizinio skatinimo seminaras Vilniuje (61 dalyvis, iš jų 17 neįgaliųjų);

 4 neįgaliųjų motyvavimo ir verslumo kompetencijų ugdymo seminarai Varėnos raj., Panevėžyje, 
Pakruojyje ir Klaipėdoje  (81 dalyvis, iš jų 78 neįgalieji);

 4 meninių įgūdžių varžytuvės Jiezne, Tauragėje, Vilniuje ir Vilkaviškyje (150 dalyvių, iš jų 138 neįgalieji), 

 1 paroda „Rudens saulutė“, kurioje dalyvavo 276 asmenys, iš jų neįgaliųjų 215;

 2 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos - 2 edukacijos „Kūrybos tiltai“ Molėtų raj., kuriose 
dalyvavo 35 asmenys, iš jų neįgaliųjų 34.



Aktyvaus poilsio renginių organizavimas
 Veiklose dalyvavo 107 asmenys, iš jų neįgaliųjų 107.

Suorganizuota:
 4 aktyvaus poilsio renginiai – 1 kultūrinis žygis baidarėmis, Aukštaitijoje; 

 1 aktyvaus poilsio renginys Vilniuje (partnerio veikla), 

 1 laisvalaikio gamtoje renginys Zarasų raj., 

 1 šiaurietiško ėjimo stovykla Klaipėdos raj.



Kultūros renginių neįgaliesiems 
organizavimas

 Viso renginiuose dalyvavo 184 asmenys, iš jų neįgaliųjų 116.

Suorganizuota: 
 4 improvizacinio skaitymo edukacijos Vilniuje, 

 1 improvizacinio skaitymo stovykla Druskininkuose,  

 4 improvizacinio skaitymo pasirodymai Vilniuje ir Ukmergės raj., Elektrėnuose, 

 1 Tarptautinis edukacinis socialinių interakcijų kūrybos pleneras Klaipėdos raj.; 

 4 kūrinio „Tapatumai“ pristatymai Vilniuje, Klaipėdoje, Klaipėdos raj. (Palangoje ir Šventojoje), 

 1 festivalis – konkursas „Begasas“



SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS 
BENDRUOMENĖSE PROJEKTAS 



Neįgaliųjų dienos užimtumas
Viso neįgaliųjų dienos užimtumo veikloje suteikta 1924 paslaugų. Jas gavo paslaugas 259
asmenys.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas:
 Savipagalbos grupės. Organizuotos 5 grupės: asmenims, sergantiems išsėtine skleroze, grupė „Gerumo 

valanda“ - vidaus organų sutrikimų turintiems asmenims, neįgalių senjorų grupė, VCP asmenų grupė, 
asmenims, išgyvenantiems potraumines ir/ar ligų sukeltas ilgalaikes krizes. Viso buvo suteikta 213 
paslaugų, jas gavo 52 suaugę neįgalieji. 

 Muzikinio kūrybiškumo ugdymo užsiėmimai organizuoti 89 kartus. Paslaugas gavo 17 asmenų. 

 Pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias emocines problemas. Suteikta  41 paslauga, jas gavo 28 
neįgalieji

Bendrųjų darbinių ir profesinių įgūdžių formavimas:
 Darbinių įgūdžių formavimo užsiėmimai vyko 87 kartus, juos lankė 17 neįgaliųjų.

 Užimtumo būrelių veikla ir abilimpiada - varžytuvės. Suteikta 273 užimtumo būrelių paslaugų, jas gavo 
50 asmenų. 5 sričių meninių gebėjimų varžytuvėse dalyvavo 40 asmenų. 

2019 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAS

LŽNS filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras



Neįgaliųjų dienos užimtumas
Sveikos gyvensenos įgūdžių palaikymas:
 Įvyko 87 seminarai - paskaitos sveikos gyvensenos ir mitybos klausimais, kuriose dalyvavo 32 asmenys.

 Pravesti 208 taikomosios fizinės veiklos ir sveikatą stiprinančio aktyvumo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 
68 neįgalieji. 

Meninės raiškos užsiėmimai

 Mokymusi naudotis informacinėmis technologijomis ir pajamų planavimo mokymais pasinaudojo 21 
neįgalus asmuo, suteiktos 235 paslaugos.

 Pajamų planavimo užsiėmimai vyko 84 kartus, juos lankė 27 asmenys su negalia. 

 Meninės raiškos užsiėmimus lankė 17 asmenų su negalia, suteikta 174 paslaugos. 

 Skaitymo gūdžių individualūs užsiėmimus lankė 12 neįgaliųjų. Organizuota 215 paslaugų. 

2019 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAS

LŽNS filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras



Individuali pagalba 

2019 m. suteikta 571 paslauga, jas gavo 68 
suaugusiųjų neįgaliųjų. 

 Individuali pagalba suteikta 68 neįgaliesiems. 
Organizuota 571 paslauga

 Individuali pagalba įsidarbinant suteikta 18 
asmenims. Dirbo du darbuotojai psichologas ir 
užimtumo specialistas. Buvo suteikta 85 
paslaugos. 
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LŽNS filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras



Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas

Grupės „Ramu“ veikla. Muzikos grupę lankė 
10 asmenų su negalia. Įvyko 87 repeticijos. 

 Improvizacinio skaitymo grupė. Suteiktos 174 
paslaugos. Paslaugas gavo 24 žmonės su 
negalia. 

2019 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAS

LŽNS filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras



VIDURIO AMŽIAUS ŽMOGAUS BRANDA: NAUJŲ 
GALIMYBIŲ PRADŽIA 



 Projekto tikslas – mažinti vyresnio amžiaus asmenų socialinę atskirtį, neigiamus stereotipus ir
diskriminacinį požiūrį, susijusį su amžiumi, lytimi ir negalia bei sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus
asmenims dalyvauti prasmingoje savanoriškoje veikloje ir įgyti naujų asmeninių, socialinių bei
bendrųjų gebėjimų. 

 2019 metais įgyvendintos veiklos: 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Dalyvių skaičius

1. Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas savanoriškoje veikloje 18

2. Individualios poreikių ir verslumo galimybių nustatymo paslaugos 2

3. Mokymai "Motyvavimas ir savilyderystė" 45

4. Psichologinė pagalba vyresnio amžiaus asmenims, taikant meno 
terapijos formas "Herojaus kelionė"

45

5. Verslumo kompetencijų mokymai 15

6. Skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems 10

7. Skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems 5

8. Pažintinė edukacija "Lietuviška sveikatingumo ir sveikatinimo
metodika" 

15

9. Atvirieji iškalbos mokymai 20

10. Mokymai "Bendrųjų gebėjimų ugdymas, pasitelkiant meno sveikatai ir 
psichosocialinei gerovei terapijas" 

30

11. "Patyriminis mokymasis teatru" - apsilankymas spektaklyje ir diskusija 
po spektaklio

25

Viso: 92



FIZINIO IR PSICHINIO SVEIKATINIMO PROGRAMA 
VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS „ATOSTOGOS KITAIP“



 Projekto tikslas – bendradarbiaujant su bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, 
sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams iki 18 m. amžiaus  aktyviai ir prasmingai leisti laisvalaikį, 
skatinti jų sveiką gyvenimo būdą ir tokiu būdu siekti mažinti socialinę atskirtį ir skurdą. 

 Projektinėse veiklose dalyvaus 330 vaikų ir jaunuolių iki 18 metų iš 6 savivaldybių: po 50 asm. - iš 
Šalčininkų raj., Vilniaus m., Elektrėnų sav., Ukmergės raj. ir Molėtų raj., 80 asm. - iš Vilniaus raj. 
Projektines veiklas padės įgyvendinti 8 partneriai : Butrimonių pagrindinė mokykla (Šalčininkų raj. 
sav.), bendruomenė "Bukiškėnai", Riešės bendruomenė (Vilniaus raj., sav.), Naujųjų Verkių 
bendruomenė, Balsių bendruomenė (Vilniaus m. sav.), Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga (Ukmergės 
raj., sav.), Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga (Elektrėnų sav.) ir Molėtų krašto žmonių su negalia 
sąjunga (Molėtų raj. sav.). 

 2019 metais įgyvendintos veiklos: 

Eil. Nr. Stovyklos pavadinimas Skaičius Dalyvių sk. 

1. Kūrybinės dienos stovyklos 5 106

2. Kino stovykla 2 40

3. Aktyvaus užimtumo stovykla 4 70

4. Baidarių žygiai 4 71

5. Stovykla prie jūros 1 30

6. Mokymai jaunuoliams 1 45

Viso: 17 299



ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ TEIKIMAS.
HIGIENOS PASLAUGOS DIENOS CENTRE IR NAMUOSE



 Pagrindinis projekto „Higienos paslaugos dienos centre ir namuose“ tikslas – mažinti senyvo 
amžiaus asmenų ir neįgaliųjų socialinę atskirtį, gerinti socialiai pažeidžiamų vilniečių, jų šeimų 
gyvenimo kokybę, tapti paslaugų sistemos Vilniaus mieste grandimi, teikiant būtinas 
bendruomenei socialinės paslaugas. 

 LŽNS neįgaliųjų dienos centre (toliau - DC), esančiame Gėlių g. 7, Vilnius, DC sudarytos puikios 
sąlygos senyvo amžiaus, žmonėms su specialiaisiais poreikiais gauti jiems būtinas asmens 
higienos paslaugas ir organizuoti mokymus. 

 Projekto dalyviai - 120 senyvo amžiaus žmonių - gaus teorinių ir praktinių žinių kaip 
organizuoti socialines paslaugas, formuosis jų socialiniai gebėjimai. Bus teikiamos skalbimo, 
dušo, plaukų priežiūros paslaugas DC ir klientų namuose.

 Per 2019 metus paslaugas gavo 114 asmenų. Informavimo ir konsultavimo paslaugų suteikta 
277 (1 paslauga - 1,5 val.), higienos (dušo, skalbimo ir kirpimo) - 461 paslauga.

 Asmeninio asistento paslauga vykdoma nuo 2019 metų rugsėjo 1 d. pagal bendradarbiavimo 
sutartį su Vilniaus m. savivaldybės administracija, kuri įgyvendina projektą „Kompleksinių 
paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ (Nr.08.4.1-ESFA-V-416-06-0002)

 2019 m. įdarbinti 4 asmeniniai asistentai, 12 neįgalių gavėjų gavo asmeninio asistento 
paslaugas. 

LŽNS filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras



2019 M. 
LĖŠŲ 
PANAUDOJIMAS



Išlaidų rūšis
NRD veiklų 
projektas

SR paslaugų 
bendruomenėje 

projektas 

Vidurio amžiaus 
žmonių branda: 
naujų galimybių 

pradžia (54+)

Asmeninio 
asistento 
paslaugos 

šeimai

Higienos 
paslaugos 

dienos centre 
ir namuose 
Vilniaus m. 

Kultūros tarybos 
projektai

Sporto renginių 
organizavimas 
žmonėms su 

judėjimo negalia 

Atostogos kitaip Viso

Darbo užmokestis ir Socialinio draudimo, Garantinio
fondo įmokos

85250,86 76673,54 11679,63 8206,19 5614,72 3850 1000 5456,43 197731,37

Apmokėjimas pagal autorines ir atlygintinų paslaugų 
sutartis, mokymus

18587,80 20348,50 957 19610 1050 18010 78563,30

Įranga, priemonės, prekės, reikmenys: 90 90,00

ilgalaikis turtas 1687,98 1687,98

trumpalaikis turtas 5426,06 5591,12 1495,67 12512,85

Ryšio paslaugų (telefono, fakso, interneto, pašto 
išlaidos)

1002,59 1337,29 240 2579,88

Transporto išlaidos (degalai, eksploatacija, 
draudimas, transporto nuoma, bilietai)

11022,43 5308 1089,5 2150 282,4 4672,09 24524,42

Patalpų eksploatavimo išlaidos 3454,86 4511 228,59 8194,45

Komandiruočių išlaidos (kelionės, dirbančių projekte 
asmenų dienpinigiams bei apgyvendinimo išlaidoms 
komandiruočių metu)

1524,56 306 1830,56

Išlaidos projektų sklaidos ir viešinimo priemonėms 
bei paslaugoms įsigyti

5931,17 360 900 15,88 7207,05

Paprastojo patalpų remonto darbų išlaidos 1158,57 1158,57

Maitinimo išlaidos 15861,09 625,88 2092,2 500 273,55 9939,89 29292,61

Savanoriškos veiklos išlaidos 3663,18 3663,18

Apgyvendinimo išlaidos 6490,2 660 914 6380 14444,2

Ilgalaikio materialiojo turto nuomos išlaidos 6534,2 1263 2839,94 10637,14

Ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos 240 420 660,00

Banko ar kitų mokėjimo ar kredito įstaigų mokesčiai 16 14,6 30,60

Netiesioginės išlaidos 7555,11 7555,11

Iš viso: 165005 96000 35383,33 10252,69 9026,96 28000 3825,95 54869,34 402363,27



Daugiau informacijos:

 http://www.negalia.lt/

 https://universali-architektura.lt/

 https://www.beslenksciu.lt/

 https://www.facebook.com/Lietuvos-%C5%BEmoni%C5%B3-su-negalia-s%C4%85junga-
174761077294/

http://www.negalia.lt/
https://universali-architektura.lt/
https://www.beslenksciu.lt/
https://www.facebook.com/Lietuvos-%C5%BEmoni%C5%B3-su-negalia-s%C4%85junga-174761077294/

