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LŽNS tikslas ir uždaviniai
● LŽNS tikslas  - mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį ir siekti neįgaliųjų integracijos į visuomenę

● Pagrindiniai LŽNS uždaviniai:
▪ Atstovauti ir ginti žmonių su negalia teises ir laisves bei kitus viešuosius interesus;
▪ Įgyvendinti prevencines programas, siekiančias užkirsti kelią neįgalumui;
▪ Teikti pasiūlymus valstybės institucijoms svarstant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus 

teisės aktus, reglamentuojančius žmonių su negalia teisinę padėtį, įgyvendinant socialinės integracijos 
programas ir projektus, orientuotus tenkinti neįgaliųjų socialinius poreikius;

▪ Organizuoti ir teikti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, jų šeimos nariams, globėjams, 
pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms su negalia;

▪ Rengti stovyklas žmonėms, kurie tapo neįgaliais dėl stuburo, galvos smegenų traumų ar kitų susirgimų;
▪ Rengti įvairius seminarus ir konferencijas neįgaliesiems aktualiais klausimais;
▪ Skatinti neįgaliųjų meninę saviraišką, užimtumą per kultūros renginius ir projektus;
▪ Skatinti atsakingas institucijas ir visuomenę padėti spręsti žmonių su negalia problemas bei iškylančius 

klausimus;
▪ Skleisti informaciją apie vykdomas veiklas, projektus ir rezultatus
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LŽNS misija ir prioritetinės kryptys 
● LŽNS misija - nuoširdžiai dirbti negalės žmonių labui, atstovaujant ir ginant jų teises bei teisėtus 

interesus.

● Pagrindinės LŽNS prioritetinės veiklos kryptys 2020 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 .
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LŽNS asocijuoti nariai
LŽNS nariais yra viešieji juridiniai asmenys, vienijantys neįgaliuosius atskiruose šalies regionuose ir kurių 
tikslai yra susiję su neįgaliųjų visapusiška įtrauktimi į gyvenimą.
2019.12.31 LŽNS turėjo 20 asocijuotų narių. Per 2020 m. jų skaičius nepasikeitė. 
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1. LŽSPA Alytaus miesto ir rajono skyrius, Asociacija, kodas - 193488872;

2. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga, Asociacija, kodas -181532318;

3. Jiezno žmonių su negalia sąjunga, Asociacija, kodas - 303265996;

4. Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga, Asociacija, kodas - 303162359;

5. Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga, Asociacija, kodas - 135626463;

6. Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga, Asociacija, kodas - 302295730;

7. Kėdainių rajono paraplegikų asociacija, Asociacija, kodas - 300029250;

8. Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociacija, kodas - 164827070;

9. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija, Asociacija, kodas - 191869255;

10. Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociacija, kodas - 267602980;



LŽNS asocijuoti nariai
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10. Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociacija, kodas -193034460;

12. Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociacija, kodas - 193198812;

13. Raseinių rajono žmonių su negalia sąjunga, Asociacija, kodas - 193112350;

14. Šakių rajono žmonių su negalia sąjunga, Asociacija, kodas - 174425440;

15. Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga, Asociacija, kodas - 176643320;

16. Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga, Asociacija,  kodas - 183117712;

17. Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociacija, kodas - 184215230;

18. Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga, Asociacija, kodas - 300083337; 

19. Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociacija, kodas -191893217;

20. Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociacija, kodas - 187899627;



Advokacija
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1. LŽNS atstovas yra Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM narys; 
2. LŽNS atstovas yra Neįgaliųjų sveikatos priežiūros politikos grupės prie SAM narys;  
3. LŽNS atstovas yra Turizmo tarybos prie Ekonomikos ir inovacijų m-jos narys;  
4. LŽNS atstovas yra kultūros paso ekspertų komisijos prie KM narys; 
5.  LŽNS atstovas dalyvauja Darnaus judumo miestų planų (DJMP) rengimo komisijos prie LR Susisiekimo 

ministerijos darbe; 
6. LŽNS atstovas dalyvauja Vilniaus m. DJMP rengimo komiteto darbe;  
7. LŽNS atstovas dalyvauja projekto „Geležinkelių paslaugų pritaikymas pagal universalaus dizaino principus“ 

veiklose bei įgyvendinimo priežiūroje pagal trišalę sutartį tarp Susisiekimo ministerijos, „Lietuvos geležinkelių“ 
ir Neįgaliųjų asociacijų;  

8. LŽNS atstovai yra Vilniaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos narys;  
9. LŽNS atstovas yra Socialinių įmonių reikalų komisijos prie LUT narys; 

10. LŽNS atstovas yra Visuomeninės aplinkos pritaikymo komisijos prie NRD narys;  
11. LŽNS atstovas dalyvauja ekspertų komisijos prie Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems centro darbe;  
12. LŽNS atstovas dalyvauja darbo grupėje, skirtoje spręsti inkontinencijos problemą. Darbo grupė sukurta prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos  
13. LŽNS atstovai dalyvauja savivaldybių būsto pritaikymo neįgaliesiems (suaugusiems ir vaikams) komisijų darbe; 
14. LŽNS yra Lietuvos negalios organizacijų forumo narė;



Pasirašytos dalinio finansavimo ir rėmimo 
sutartys
● 20-01-08 Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis Nr. ES11(19.1)-23 su Užimtumo tarnyba 

(ESF projektas TAPK - tavo ateities perspektyvų kūrimas (07.3.1-ESFA-V-401-04-0001));

● 20-01-29 Projekto vykdymo dalinio finansavimo sut. Nr. S/KBE1-1(6.83)/2020 su BĮ Lietuvos kultūros taryba 
(Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: LŽNS integratyvaus meno sklaida (01-009-01-02-22));

● 20-02-12 Biudžeto lėšų naudojimo sut. Nr. A291-63/20 su Vilniaus m. savivaldybe (Sociokultūrinių paslaugų 
vyresnio amžiaus žmonėms teikimo projektas 2020 m.);

● 20-02-25 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektui vykdyti skirtų lėšų 
pervedimo ir naudojimo sut. Nr. A291-102/20 su Vilniaus m. savivaldybe;

● 20-02-19 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sut. Nr. SP-2020/VR-1 su NRD (Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos rėmimo projekto 2020 m.);

● 20-05-20 Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo sut. 
Nr. A291-591/20 su Vilniaus savivaldybe;

● 20-06-12 Įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sut. Nr. URS(19.1)-534 su Užimtumo tarnyba;

● 20-08-19 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos "Kultūros ir meno organizacijų naujų 
produktų ir (ar) paslaugų kūrimas" projekto vykdymo dalinio finansavimo sut. Nr. S/NPP/4-3(6.260)/2020 su BĮ 
Lietuvos kultūros taryba (projektas Tarpsritinio integratyvaus meno platforma);

● 20-11-30 Įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sut. Nr. URS(19.1)-3455 su Užimtumo tarnyba
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Pasirašytos bendradarbiavimo ir jungtinės 
veiklos sutartys
● 20-01-10 Bendradarbiavimo sut. Nr. BS20/01/10 su Stalo teatru (meninių-socialinių projektų 

vykdymas);

● 20-06-21 Jungtinės veiklos sut. Nr. JVS-20/06/21-09 su Šalčininkų raj. Šeimos ir vaiko gerovės 
centru (fizinio ir psichinio sveikatinimo programa vaikams ir jaunuoliams "Atostogos kitaip")
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Gautos pajamos iš ūkinės veiklos 

Vykdymo laikotarpis Stambiausios pajamos iš ūkinės veiklos grupės Suma, Eur 

2020.01.01 - 

2020.12.31
LŽNS filialo DC teikiamos paslaugos 8.143,90

2020.01.01 - 

2020.12.31
Kitos pajamos 2.592,00

Iš viso: 10.735,90
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2020 m. gautas finansavimas Finansavimo šaltinis Suma, Eur

2020 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas NRD 110.882,00

Kultūros projektai Lietuvos Kultūros taryba 58.000,00

„Sporto renginių organizavimas žmonėms su judėjimo negalia“ Sporto rėmimo fondas 6.136,00

Fizinio ir psichinio sveikatinimo programa vaikams ir jaunuoliams „Atostogos kitaip“ ESFA 72.562,84

2020 m. Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa NRD 6.591,00

Įdarbinimas subsidijuojant Lietuvos Užimtumo tarnyba 12.162,57

Vilniaus m. savivaldybės  užimtumo didinimo programa Vilniaus m. savivaldybė 14.300,00

Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas  Vilniaus regione (LNF proj.) ESFA 48.751,17

1,2 % GPM VMI 5.581,70

Partnerių įnašas į proj. "Atostogos kitaip" Juridiniai asmenys 3.321,00

Parama Juridiniai asmenys 1.000,00

Nario mokestis Juridiniai asmenys 300,00

Viso: 339.588,28

Gautas finansavimas (1)
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2020 m. gautas finansavimas Finansavimo šaltinis Suma, Eur

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems įgyvendinimas Vilniaus m. savivaldybėje 
(LŽNS filialas)

Vilniaus m. savivaldybė 99.367,57

"Asmeninio asistento paslaugos šeimai" (LŽNS filialas) Vilniaus m. savivaldybė 37.028,11

Sociakultūrinės paslaugos vyresnio amžiaus žmonėms (LŽNS filialas) Vilniaus m. savivaldybė 10.000,00

"Higienos paslaugos dienos centre ir namuose Vilniaus mieste" (LŽNS filialas) ESFA 11.247,15

Covid-19 subsidija (LŽNS filialas) SADM 4.997,00

Viso: 162.639,83

Gautas finansavimas (2)



LŽNS darbuotojų skaičius, vadovo darbo 
apmokėjimas

● 2020 finansinių metų pradžioje LŽNS dirbo 50 darbuotojas (LŽNS - 11, LŽNS DC filialo darbuotojų - 
4, projekte „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas  Vilniaus regione“  - 21, projekte 
“Atostogos kitaip” - 9, per AA projektą - 5), finansinių metų pabaigoje – 58 darbuotojų (LŽNS - 10, 
LŽNS DC filialo darbuotojų - 11, projekte „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas  
Vilniaus regione“ įdarbinti asmenys - 20, projekte “Atostogos kitaip” - 8,  AA projekte - 9). 

● 2020 m. LŽNS prezidentė, kaip organizacijos vadovas dirbo visuomeniniais neatlygintinais 
pagrindais, jokių išmokų už organizacijos vykdomą veiklą, negavo. 

● 2020 m. organizacijos vadovo darbo užmokestis mokamas už įvairių projektų įgyvendinimą pagal 
numatytus projektų sąmatos įkainius. 2020 m. organizacijos vadovo atlygis buvo 18697,72 (įskaičius 
visus mokesčius).
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NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS 
RĖMIMO PROJEKTAS
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Neįgaliųjų teisių 
gynimas

● ATSTOVAVIMAS
● ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA
● METODINĖ PAGALBA

80%

 Netiesiogiai 
atstovautos ir gintos  9 

tūkst. ŽN teisės 

Specialistų 
kvalifikacijos 
tobulinimas

7%

3 kvalifikacijos 
tobulinimo renginiai 59 
specialistams, t.t. 3 ŽN

Stovyklų 
organizavimas

4%

1 savarankiško 
gyvenimo įgūdžių 

ugdymo stovykla 12 ŽN

Kultūros renginių 
organizavimas

9%

1 kultūros renginys 
(virtualus),  kuriame 

dalyvavo 108 asm., t.t. 
90 ŽN



Dalyvavimas visuomeninėse tarybose, 
komisijose, darbo grupėse
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Neįgaliųjų reikalų taryba 
(5 kartai) 

Būsto ir aplinkos  pritaikymo 
neįgaliesiems komisija 

(21 kartas)

Darbo grupė „Geležinkelių 
paslaugų pritaikymas pagal 

universalaus dizaino principus“ 
(8 konsultacijos, 5 susitikimai)

Vilniaus m. savivaldybės Saugaus 
eismo komisijos posėdžiuose 

(11 kartų)   

Kultūros paso ekspertų posėdžiai 
Kultūros ministerijoje 

(5 kartai)  

Darnaus judumo miestų planų 
(DJMP) rengimo komisija prie LR 

Susisiekimo ministerijos             
(3 kartai) 

Konsultacijos ir rekomendacijų 
teikimas  dėl prieinamumo 

visiems  (42 kartai)

Užimtumo tarnybos dėl 
socialinių įmonių komisijos 

posėdžiai (4 kartai)

Turizmo taryba prie Ekonomikos 
ir inovacijų ministerijos 

(4 kartai) 

Vilniaus m. DJMP rengimo 
komitetas (6 kartai)

Darbo grupė dėl prieinamumo 
rinkimuose žmonėms su negalia 
(10 kartų), rinkimų stebėsenoje 

(2 kartus)

Vilniaus m. savivaldybės 
Neįgaliųjų reikalų komisijos 

posėdžiai (5 kartai) 

Vilniaus bendruomeninių 
organizacijų tarybos posėdžiai 

(3 kartai)  

Ekspertų komisija prie Techninės 
pagalbos priemonių 

neįgaliesiems centro (2 kartai)

Neįgaliųjų teisių komisijos 
posėdžiuose   LR Seime 

(8 kartai); 

Darbo grupė dėl viešojo 
sektoriaus įstaigų teikiamų 

paslaugų ir gyventojų 
aptarnavimo kokybės gerinimo

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas



Švietėjiška veikla, konferencijos, 
seminarai
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633 tiek Vilniaus ir Trakų raj. moksleivių  dalyvavo paskaitose “Pažink 
negalią”. Paskaitų skaičius - 16 

751 tiek asmenų dalyvavo mokomojo modulio “Prieinamo 
turizmo paslaugų organizavimas” pristatyme (12).

259 tiek asmenų dalyvavo informaciniuose  renginiuose „ES 
investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“

394 tiek asmenų dalyvavo tarptautiniuose mokymuose 
(Estija, JAV)  universalaus dizaino tema 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas



▪ 2020 m. buvo organizuotos 29 stovyklos, kuriose dalyvavo 530 vaikų ir jaunuolių iki 18 metų iš 6 savivaldybių: 
Šalčininkų raj., Vilniaus m., Elektrėnų sav., Ukmergės raj., Molėtų raj., Vilniaus raj. Projektines veiklas 
įgyvendino 8 partneriai : Šalčininkų raj. vaiko ir šeimos gerovės centras, bendruomenė "Bukiškėnai", Riešės 
bendruomenė, Naujųjų Verkių bendruomenė, Balsių bendruomenė, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga, 
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga ir Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga.

▪ 2020 metais įgyvendintos veiklos: 

Eil. Nr. Stovyklos pavadinimas Skaičius Dalyvių sk. 

1. Kūrybinės dienos stovyklos 1 20

2. Kino stovykla 1 20

3. Aktyvaus užimtumo stovykla 5 100

4. Baidarių žygiai 3 60

5. Sukarinta stovykla 7 130

6. Naktinis žygis 6 60

7. Stovykla prie jūros 6 140

Viso: 29 530
17

Projektas “Atostogos kitaip”
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SR paslaugų neįgaliesiems projektas



Asmeninio asistento paslaugų teikimas
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9 Įdarbinta asmeniniais asistentais, skaičius

27 ŽN gavusių AA paslaugą, skaičius

13583 Suteiktų paslaugų skaičius 



Sociakultūrinės paslaugos vyresnio 
amžiaus žmonėms
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Planuojami atlikti darbai
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Atsižvelgiant į LŽNS 2021-iems metams parengtas paraiškas ir gautą projektinį finansavimą, 
planuojami atlikti darbai susiję su tęstinėmis veiklos kryptimis:

1. žmonių su negalia interesų atstovavimas ir teisių gynimas;
2. regioninių organizacijos asociacijų stiprinimas ir glaudus bendradarbiavimas;
3. universalaus projektavimo ir „Turizmo visiems“ idėjos propagavimas;
4. visuomenės stereotipinio požiūrio į neįgaliuosius keitimas;
5. smurto prieš neįgalias moteris ir mergaites prevencija ir pagalba nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusioms neįgalioms moterims ir mergaitėms; 
6. kokybiškų paslaugų teikimas ir plėtojimas;
7. žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas ir atstatymas;
8. organizacijos matomumo bendruomenėse ir šalyje gerinimas;
9. kultūrinių renginių žmonėms su negalia organizavimas



Daugiau informacijos:

▪ http://www.negalia.lt/

▪ https://universali-architektura.lt/

▪ https://www.beslenksciu.lt/

▪ FB grupė - Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
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LŽNS prezidentė Rasa Kavaliauskaitė 

http://www.negalia.lt/
https://universali-architektura.lt/
https://www.beslenksciu.lt/

