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2021 M. LŽNS VEIKLOS ATASKAITA

LŽNS tikslas ir uždaviniai

Pagrindiniai LŽNS uždaviniai: 

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

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

1 .



LŽNS misija ir
prioritetinės kryptys 

2.

LŽNS misi ja  -  nuoširdžiai  dirbti
negalės žmonių labui ,  atstovaujant
ir  ginant jų teises bei  teisėtus
interesus.
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▪žmonių su negal ia interesų
atstovavimas ir  teis ių gynimas;
▪  regioninių organizaci jos
asociaci jų st ipr inimas ir
glaudus bendradarbiavimas;
▪  tarpinstitucinis
bendradarbiavimas;
▪  universalaus projektavimo
idėjos propagavimas ir
įgyvendinimas;
▪  „Turizmo vis iems“ idėjos
propagavimas;
▪  v isuomenės stereotipinio
požiūr io į  neįgal iuosius
keit imas;
 .

▪  kokybiškų paslaugų
teikimas ir  plėtoj imas;
▪  žmonių su negalia
savarankiškumo ugdymas ir
atstatymas;
▪  organizaci jos matomumo
bendruomenėse ir  šalyje
gerinimas

Prioritetinės kryptys:



1 .  LŽSPA Alytaus miesto ir  rajono skyrius,  Asociaci ja,  kodas -  193488872;
2.  Elektrėnų krašto neįgal iųjų sąjunga, Asociaci ja,  kodas -181532318;
3.  J iezno žmonių su negalia sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  303265996;
4.  Kaišiadorių krašto neįgal iųjų sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  303162359;
5.  Kauno krašto neįgal iųjų sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  135626463;
6.  Kauno rajono Vi lk i jos neįgal iųjų sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  302295730;
7.  Kėdainių rajono paraplegikų asociaci ja,  Asociaci ja,  kodas -  300029250;
8.  Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  164827070;
9.  L ietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociaci ja,  Asociaci ja,  kodas -
191869255;
10.  Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  267602980;

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.
2020.12.31 LŽNS turėjo 20 asocijuotų narių. Per 2021 m. jų
skaičius nepasikeitė.

1 1 .  Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociaci ja,  kodas -193034460;
12.  Radvi l iškio krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  193198812;
13.  Raseinių rajono žmonių su negalia sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  193112350;
14.  Šakių rajono žmonių su negalia sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  174425440;
15.  Ši lalės krašto neįgal iųjų sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  176643320;
16.  Ukmergės krašto neįgal iųjų sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  183117712;
17.  Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  184215230;
18.  Vi lkaviškio rajono neįgal iųjų žmonių sąjunga, Asociaci ja,  kodas -
300083337;
19.  Vi lniaus krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociaci ja,  kodas -191893217;
20.  Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga, Asociaci ja,  kodas -  187899627;
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Advokacija
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga yra Lietuvos negalios
organizacijų forumo (LNF) asocijuotas narys. 
2021 m. LŽNS atstovai dalyvavo 18 darbo grupių ir komisijų. 
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1 .  LŽNS atstovas yra Neįgal iųjų reikalų tarybos prie SADM narys;
2.  LŽNS atstovas yra Neįgal iųjų sveikatos priežiūros pol it ikos grupės prie
SAM narys;
3.  LŽNS atstovas yra Turizmo tarybos prie Ekonomikos ir  inovaci jų
ministeri jos narys;
4.  LŽNS atstovas yra kultūros paso ekspertų komisi jos prie KM narys;
5.  LŽNS atstovas dalyvauja Darnaus judumo miestų planų (DJMP) rengimo
komisi jos prie LR Susisiekimo ministeri jos darbe;
6.  LŽNS atstovas dalyvauja Vi lniaus m. DJMP rengimo komiteto darbe;
7.  LŽNS atstovas dalyvauja projekto „Geležinkel ių paslaugų pritaikymas
pagal universalaus dizaino principus“ veiklose bei  įgyvendinimo
priežiūroje pagal tr išalę sutartį  tarp Susisiekimo ministeri jos,  „Lietuvos
geležinkel ių“  ir  Neįgal iųjų asociaci jų;
8.  2  LŽNS atstovai  yra Vi lniaus miesto savivaldybės neįgal iųjų reikalų
komisi jos nariai ;
9.  LŽNS atstovas yra Social inių įmonių reikalų komisi jos prie UT narys;
10.  LŽNS atstovas yra Visuomeninės apl inkos pritaikymo komisi jos prie
NRD narys;
1 1 .  LŽNS atstovas dalyvauja ekspertų komisi jos prie Techninės pagalbos
priemonių neįgal iesiems centro darbe;
12.  LŽNS atstovas dalyvauja darbo grupėje,  skirtoje spręsti  inkontinenci jos
problemą. Darbo grupė sukurta prie Sveikatos apsaugos ministeri jos;  
13.  LŽNS atstovai  dalyvauja savivaldybių būsto pritaikymo neįgal iesiems
(suaugusiems ir  vaikams) komisi jų darbe.  Šiame darbe dalyvauja 12
atstovų;
14.  LŽNS atstovas yra Vi lniaus miesto savivaldybės eismo saugumo
komisi jos narys;
15.  4 LŽNS atstovai  yra regionų plėtros tarybos patariamosios kolegi jos
partnerių grupės nariai ;
16.  LŽNS atstovas yra Vi lniaus bendruomeninių organizaci jų tarybos
narys;
17.  2  LŽNS atstovai  yra Universalaus dizaino principų taikymo Vi lniaus
miesto gyventojams ir  svečiams užtikr inimo darbo grupės nariai ;
18.  LŽNS atstovas yra Vi lniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių
organizaci jų tarybos narys
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2021 m. pasirašytos sutartys:

1. 2021-02-09 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje 2021 metų projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir
naudojimo sutartis Nr. A291-67/21 su Vilniaus m. savivaldybės
administracija;

2. 2021-02-26 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartis Nr. SP-2021/VR-9 (neįgaliųjų asociacijų veiklos
rėmimo) su Neįgaliųjų reikalų departamentu;

3. 2021-04-22 Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metų užimtumo
didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartis Nr. A291-
1140/21 su Vilniaus m. savivaldybės administracija;

4. 2021-07-12 Biudžeto lėšų naudojimo (sociokultūrinių paslaugų
vyresnio amžiaus žmonėms teikimo projektui 2021 metams
įgyvendinti) Nr. A291-1582/21 su Vilniaus m. savivaldybės
administracija;

5. 2021-09-15 Biudžeto lėšų naudojimo (dėl asmeninės pagalbos
(asmeninio asistento paslaugos) Vilniaus mieste) Nr. A291-1819/21 su
Vilniaus m. savivaldybės administracija;

6. 2021-12-27 Paramos sutartis su UAB "KPMG Baltics"

Pasirašytos dalinio
finansavimo sutartys
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13 valstybės instituci jose ir  įstaigose (LR Seime, LR Vyriausybės
kancel iari joje,  Sveikatos apsaugos ministeri joje,  Apl inkos
ministeri joje,  Social inės apsaugos ir  darbo ministeri joje,
Švietimo, mokslo ir  sporto ministeri joje,  Neįgal iųjų reikalų
departamente ir  kt . ) ,  
9  savivaldybių instituci jose (Vi lniaus m. savivaldybės Neįgal iųjų
reikalų,  Saugaus eismo komisi jose,  VMS Eismo organizavimo
skyriumi,  SĮ  "Susisiekimo paslaugos",  Kėdainių,  Šalčininkų,
Radvi l iškio,  Kelmės,  Trakų,  Kupiškio raj .  i r  Kauno m. savivaldybių
administraci jose ir  kt . ) ,  
16  valstybės,  savivaldybių instituci jų bei  įstaigų darbo grupėse
(Neįgal iųjų reikalų taryboje (2 k.) ,  darbo grupėje dėl  atl iekų
konteinerių įrengimo Vi lniaus m. (6 k.) ,  TPNC ekspertų
posėdžiuose (2 k.) ,  NDNT ir  NVO susit ik imuose -  konsultaci jose (2
k.) ,  LNF posėdžiuose ir  susir inkimuose (8 k.) ,  LR Prezidento
patarėjų susit ik ime (1  k .) ,  darbo grupėse „Geležinkel ių paslaugų
pritaikymas pagal universalaus dizaino principus“ (3 k.) ,
"Pr ieinamumo visiems miesto gyventojams ir  svečiams
užtikr inimas" (15 k.) ,  "Patariamojoje ekspertų darbo grupėje dėl
informacijos prieinamumo žmonėms su negalia sistemos
tobul inimui (7 k.) ,  Kultūros paso ekspertų posėdžiuose (8 k.) ,
Neįgal iųjų sveikatos priežiūros pol it ikos grupėje (2 k.) ,  NVO
tarybos posėdžiuose (17 k.) ,  susit ik imuose su NVO koal ici ja dėl
atstovų delegavimo į  regionines plėtros tarybas (2 k.) ,  Būsto ir
apl inkos pritaikymo neįgal iesiems komisi jose (21  kartas) ir  pan.)

2021 m. atstovauta:

6.

Dalyvavimas
visuomeninėse tarybose,
komisijose, darbo grupėse
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ŪKINĖS VEIKLOS GRUPĖ Klientas Suma, Eur 

LŽNS filialo DC teikiamos
paslaugos

Privatūs asmenys 10.192,60

Seminarų, mokymų organizavimo,
kt. pajamos

Užsakovų lėšos 2.317,42

Nario mokestis Asocijuotų narių įnašai 210,00

 Iš viso pajamų: 12.720,02

LŽNS pajamos iš
ūkinės veiklos
2021.01.01 - 2021.12.31

2021 M. LŽNS VEIKLOS ATASKAITA

Gautos pajamos iš VNDC
80.1%

Užsakovų lėšos
18.2%

Asocijuotų narių nario mok. 
1.7%

7.

Grafinis LŽNS
pajamų iš ūkinės
veiklos
pavaizdavimas



PROJEKTO PAVADINIMAS ŠALTINIS SUMA, EUR

2021 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo
projektas „Už laisvę ir lygiateisį dalyvavimą“

NRD 94.811,00

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa NRD 11.025,12

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektas „neGalia socialinės

reabilitacijos paslaugos dienos centre“
Vilniaus m. SA 80.598,00

Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus
asmenims projektas „Būkime kartu“

Vilniaus m. SA 4.000,00

Asmeninio asistento pagalba šeimai Vilniaus m. SA 134.726,42

„COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos
sveikatai mažinimas žmonėms su negalia, jų
artimiesiems, šeimos nariams, visuomenei“

Vilniaus m. SA 3.700,00

Vilniaus m. savivaldybės užimtumo didinimo
programa

Vilniaus m. SA 13.806,42

Projektai  kultūros srityje
LKT/ Vilniaus

m. SA
27.500,00

"Sporto renginių organizavimas žmonėms su
judėjimo negalia"

Sporto rėmimo
fondas

22.310,68

Gautas finansavimas (1)
2021.01.01 - 2021.12.31
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PROJEKTO PAVADINIMAS ŠALTINIS SUMA, EUR

"Higienos paslaugos dienos centre ir namuose
Vilniaus mieste" 

ESFA
2.356,80

Vidurio amžiaus žmogaus branda: Naujų
galimybių pradžia

ESFA 3.365,21

Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia
skatinimas  Vilniaus regione

ESFA 45.545,57

Fizinio ir psichinio sveikatinimo programa
vaikams ir jaunuoliams „Atostogos kitaip“

ESFA 32.843,62

Partnerių įnašai  projektui "Atostogos kitaip" Juridiniai asmenys 2.616,45

Finansiniai įnašai už asmeninės pagalbos
teikimą

Fiziniai asmenys 2.085,98

Įdarbinimas subsidijuojant/ COVID 19
pandemijos prastovų subsidija

Užimtumo tarnyba 63.861,25

Covid-19 subsidija SPPD 10.000,00

1,2 % GPM VMI 5.704,85

Parama Fiziniai asmenys 560,00

Parama Juridiniai asmenys 1.800,00

 
Iš viso gauta
finansavimo:

563.217,37

Gautas finansavimas (2)
2021.01.01 - 2021.12.31
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LŽNS darbuotojų skaičius,
vadovo darbo
apmokėjimas

2021 M. LŽNS VEIKLOS ATASKAITA

2021 finansinių metų pradžioje LŽNS dirbo 58 darbuotojai (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), 2021.12.31 - 43 darbuotojai (LŽNS - 11, LŽNS DC
filialo darbuotojų - 3, projekte „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia
skatinimas Vilniaus regione“ - 20, projekte “Atostogos kitaip” - 4, per AA
projektą - 5). 

10.

2021 m. LŽNS prezidentė,
kaip organizacijos vadovas
dirbo visuomeniniais
neatlygintinais pagrindais,
jokių išmokų už
organizacijos vykdomą
veiklą,  negavo. 

2021 m. organizaci jos vadovo darbo užmokestis  mokamas už
įvair ių projektų įgyvendinimą pagal numatytus projektų
sąmatos įkainius.  2021 m. organizaci jos vadovo atlygis buvo
18508,96 ( įskaičius visus mokesčius) .



Švietėjiška veikla
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2021 m. suorganizuota 30 švietėjiškos veiklos priemonių, orientuotų į
visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų
teisių klausimais.

Mokomojo modulio nuotoliniai seminarai "TOUR4ALL"
"Kaip bendrauti su įvairias negalias turinčiais žmonėmis"

DALYVAVO 512 ASMENŲ, IŠ JŲ 16 NEĮGALIŲJŲ
7

Socialinis kino pleneras „Pakeisk požiūrį“
Sukurtų 4 filmų sklaida 8 erdvėse

DALYVAVO 12 ASMENŲ, IŠ JŲ 12 NEĮGALIŲJŲ
1

Tarptautinis edukacinis socialinių interakcijų kūrybos
pleneras „Tapatumai“

3 pasirodymai gyvai
DALYVAVO 15 ASMENŲ, IŠ JŲ 13 NEĮGALIŲJŲ

1

Integratyviosios sceninės muzikos – misterijų ir
interoperos pristatymai online

DALYVAVO 22 ASMENYS, IŠ JŲ 12 NEĮGALIŲJŲ
10

Tradicinis bėgimas ir važiavimas dviračiais "Baltijos kelias"
Vilniaus "Velomaratonas"

DALYVAVO 22 ASMENYS, IŠ JŲ 22 NEĮGALIEJI
2

11 .



Metodinė pagalba
NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ  NARIAMS

12.

Suorganizuoti 4 asocijuotų
narių atstovų forumai,
kuriuose dalyvavo 48
asmenys, iš jų neįgaliųjų 32.

Suorganizuoti 6 nuotoliniai
mokymai NVO stiprinimui
plėtojant jų institucinius
gebėjimus, kuriuose dalyvavo
144 asmenys, iš jų neįgaliųjų
47.
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Metodinė pagalba teikta 20 neįgaliųjų asociacijos narių, 3
viešosioms įstaigoms, 1 filialui. LŽNS darbuotojai konsultavo
teisiniais, finansiniais mokesčių mokėjimo klausimais.
Suorganizuota 14 nuotolinių susitikimų – konsultacijų su 14
asocijuotų narių. 



Smurto prieš neįgalias
moteris ir mergaites
prevencija ir pagalba nuo
smurto artimoje aplinkoje
nukentėjusioms
neįgalioms moterims ir
mergaitėms

13.

Suorganizuota emocinės
paramos programa neįgalioms
moterims, patyrusioms smurtą,
taikant meno terapiją Vilniuje,
Utenoje ir Klaipėdos raj., kurioje
dalyvavo 8 neįgalios moterys.

2021 M. LŽNS VEIKLOS ATASKAITA

Sukurtos 5 tekstinės istorijos apie
5 neįgalias moteris, patyrusias
smurtą ir anonimiškai paskelbta
LŽNS tinklapyje ir portale 15min 



Suorganizuotos 2 profesinių įgūdžių varžytuvės „Abilimpiada“ Vilniuje ir
Panevėžyje, kuriose dalyvavo 52 asmenys, iš jų 49 neįgalieji.

Kultūros renginių
organizavimas

Neįgaliųjų savarankiško
gyvenimo įgūdžių
ugdymas mokymuose,
seminaruose, stovyklose

14.
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1 stovykla žmonėms, judantiems neįgaliojo vežimėliais 
1 šiaurietiško ėjimo stovykla žmonėms, turintiems judėjimo negalias 

Suorganizuotos 2 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos Klaipėdos
raj.: 

Stovyklose dalyvavo 24 asmenys, iš jų neįgaliųjų 24. 

Suorganizuotos 4 improvizacinio skaitymo
edukacijos Vilniaus m.  ir 10 pasirodymų Telšių
raj., Ignalinos raj., Vilniuje.

Suorganizuotas 1 Tarptautinis teatrų festivalis
„Begasas“ Vilniuje, dalyvavo 131 asmuo, iš jų neįgaliųjų -
101



Būsto pritaikymo
neįgaliesiems priežiūros
programa
2021 m. 12 LŽNS atstovų dalyvavo būsto pritaikymo suaugusiems
neįgaliesiems ir vaikams su negalia priežiūros darbe 17 savivaldybių.

Bendras pritaikytų būstų skaičius priežiūrą vykdančiose savivaldybėse - 131:
suaugusiems - 103, vaikams su negalia - 28 

Suaugusiems ŽN Neįgaliems vaikams

0 5 10 15 20

Birštono  

Elektrėnų  

Joniškio raj.  

Kelmės raj.  

Kėdainių raj.  

Molėtų raj.  

Panevėžio raj.  

Prienų raj.  

Rietavo raj.  

Šalčininkų raj.  

Šilalės raj. 

Švenčionių raj. 

Trakų raj.  

Utenos raj.  

Vilniaus raj.  

Visagino 

Zarasų raj.  

Pritaikytų būstų skaičius

1

1

3

9

2

7

6

8

10

2

3

8

8

4

14

12

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

4

8
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Projektas "Atostogos kitaip"

16.

2021 m. organizuota 15 stovyklų, kuriose dalyvavo 429 vaikai ir jaunuoliai iki 18 m.
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.

2021 M. LŽNS VEIKLOS ATASKAITA

 3 kūrybinės dienos
stovyklos

60
 2 aktyvios 

dienos 
stovyklos

30

 1 naktinis žygis
"Ežiukai miške"

15
24

300

 1 stovykla 
prie jūros

 8 sporto šventės



Vilniaus
neįgaliųjų
dienos centro
veikla
https://www.facebook.com/LznsVilniausNei
galiujuDienosCentras/



Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektas
PASIEKTI KIEKYBINIAI REZULTATAI

2021 M. LŽNS VEIKLOS ATASKAITA

Neįgaliųjų dienos užimtumas

 Individuali pagalba 
neįgaliajam

 Pagalba atkuriant ir stiprinant  
darbinius įgūdžius

Neįgaliųjų meninių gebėjimų
lavinimas būreliuose

Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos
gyvensenos skatinimas

 

31

80

22

109

87

2021 m. SRPNB gavo 185 asmenys, iš jų: suaugę neįgalieji - 180 asmenų,
neįgalūs vaikai - 1 asmuo, jaunuoliai iki 29 metų - 4 asmenys, išėjusieji iš
globos namų, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką - 8 asmenys. 
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Sociakultūrinės paslaugos
vyresnio amžiaus žmonėms
PASIEKTI KIEKYBINIAI REZULTATAI

2021 M. LŽNS VEIKLOS ATASKAITA

46 susitikimai, 
5 susitikimai - seminarai 
4 teminės ekskursijos

2021 m. BOČIŲ KLUBE  įvyko: 

Klubą lankė 24 pagyvenę asmenys. 

Projekto dydis - 4000 Eur. Finansavimas
skirtas iš Vilniaus m. savivaldybės
administracijos. 

Asmeninės pagalbos
teikimas
PASIEKTI KIEKYBINIAI REZULTATAI

Paslaugų gavėjų skaičius19

 Suteiktų AP valandų skaičius2632

13  Asmeninių asistentų skaičius

19.



Atsižvelgiant į  LŽNS 2022-iems metams parengtas paraiškas ir
gautą projektinį  f inansavimą, planuojami atl ikt i  darbai susi ję su
tęstinėmis veiklos kryptimis:
1 .  žmonių su negalia interesų atstovavimas ir  teis ių gynimas;
2.  regioninių organizaci jos asociaci jų st iprinimas ir  glaudus
bendradarbiavimas;
3.  universalaus projektavimo ir  „Turizmo vis iems“ idėjos
propagavimas;
4.  v isuomenės stereotipinio požiūrio į  neįgal iuosius keit imas;
5.  smurto prieš neįgal ias moteris  ir  mergaites prevenci ja ir
pagalba nuo smurto art imoje apl inkoje nukentėjusioms neįgal ioms
moterims ir  mergaitėms;
6.  kokybiškų paslaugų teikimas ir  plėtoj imas;
7.  žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas ir  atstatymas;
8.  organizaci jos matomumo bendruomenėse ir  šalyje gerinimas;
9.  kultūrinių renginių žmonėms su negalia organizavimas ir  kt .

Planuojami atlikti darbai

LŽNS prezidentė                                            Rasa Kaval iauskaitė

http://www.negalia.lt/
https://universalusdizainas.lt/
FB - Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Tel. 8 (5) - 269-13-08
El. paštas: lzns@negalia.lt; lznsinfo@gmail.com
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