NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Neįgaliųjų reikalų departamentas) 2017 m. įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
pavestas vykdyti 17 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemones.
Viso priemonėms įgyvendinti buvo skirta 10953,5 tūkst. eurų suma (iš jų 10275,5 tūkst. eurų
išlaidoms ir 678 tūkst. eurų turtui įsigyti), panaudota 10478,9 tūkst. eurų suma (iš jų 9804,2 tūkst.
eurų išlaidoms ir 674,7 tūkst. eurų turtui įsigyti). Panaudota 95,7 proc. priemonėms įgyvendinti
patvirtintų lėšų.
Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonių įgyvendinimas
Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ pavestoms įgyvendinti 16 aktyvių
priemonių buvo skirta 10574 tūkst. eurų suma (iš jų 9903 tūkst. eurų išlaidoms ir 671 tūkst. eurų
turtui įsigyti), panaudota 10100,5 tūkst. eurų suma (iš jų 9432,8 tūkst. eurų išlaidoms ir 667,7 tūkst.
eurų turtui įsigyti). Panaudota 95,5 proc. programų priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų.

1 pav. Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ aktyvioms priemonėms įgyvendinti
2009-2018 m. panaudotų lėšų palyginimas
Įgyvendinant programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra “ priemones 2018 metais
finansuoti 7 rūšių konkurso būdu atrenkami neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių
nevyriausybinių organizacijų projektai (viso 481 projektas), 5 priemonės buvo įgyvendinamos
pasitelkiant savivaldybes, 1 – aukštąsias mokyklas, 6 priemonės įgyvendintos perkant paslaugas
viešųjų pirkimų būdu.

2 pav. Valstybės biudžeto lėšų, panaudotų 2018 m. konkurso būdų atrinktiems NVO
projektams įgyvendinti, pasiskirstymas pagal negalios pobūdį
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Priemonė: Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai
Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 10224 tūkst. eurų suma (iš jų 9553 tūkst. eurų
išlaidoms ir 671 tūkst. eurų turtui įsigyti), panaudota 9768,5 tūkst. eurų suma (iš jų 9100,8 tūkst.
eurų išlaidoms ir 667,7 tūkst. eurų turtui įsigyti) (panaudota 95,54 proc. priemonei įgyvendinti
patvirtintų lėšų). Įvykdyti visi planuoti veiksmai.
Veiksmas: Teikti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje
Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo
organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ finansuota 353
konkurso būdu atrinkti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai 59
savivaldybėse, kuriuos įgyvendino neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos.
Šiems projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų iš viso panaudota 5700,1
tūkst. eurų, iš jų iš valstybės biudžeto panaudota 4760,7 tūkst. eurų (iš jų projektams finansuoti
panaudota 4574 tūkst. eurų, savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti –
186,7 tūkst. eurų), iš savivaldybės biudžeto – 939,4 tūkst. eurų.

3 pav. Įgyvendintų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
skaičius 2018 m.
Įgyvendinant projektus remtos pagal negalios pobūdį ir specifiką organizacijos vykdomos
socialinės reabilitacijos (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar
palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo)
turinį atitinkančios nuolatinio, periodinio pobūdžio veiklos ir teikiamos paslaugos:
- neįgaliųjų dienos užimtumas (savitvarka, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas,
ugdymas; mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis
techninės pagalbos priemonėmis; saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas; mokymas pažinti ir valdyti
ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias
emocines problemas, tenkinant bendravimo poreikį savipagalbos grupėse ir užsiemimuose). Dienos
užimtumo paslaugas gavo 12587 neįgalieji (11920 suaugę neįgalieji ir 667 neįgalūs vaikai).
- asmeninio asistento pagalba (pagalba neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo,
reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant
spręsti kylančias problemas); informacijos teikimas asmenims, turintiems klausos ir regėjimo
negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį; pagalba
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sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje
didinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus; asmenims su sunkia negalia - pagalba sprendžiant
buityje kylančias problemas (mokymo sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei
naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti
kasdienes problemas). Asmeninio asistento paslaugas gavo 12110 neįgalieji (11755 suaugę neįgalieji
ir 355 neįgalūs vaikai).
- neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, kuriuose neįgalieji mokosi
gaminti įvairius dirbinius, išmoksta amato. Paslaugas gavo 4478 neįgalieji (4261 suaugę neįgalieji ir
217 neįgalių vaikų).
- meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Paslaugas gavo 3738
neįgalieji (3432 suaugę neįgalieji ir 306 neįgalūs vaikai).
- pagalba neįgaliųjų šeimos nariams organizuojant savipagalbos ir šeimos paramos grupių
veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir
valdyti neįgalaus asmens ligą ar negalią, sprendžiant kylančias emocines ir kitas problemas.
Paslaugas (naudą) gavo 2386 šeimos narių.
Įgyvendinant projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) iš viso gavo 26685 asmenys, iš
jų 24299 neįgaliųjų (23206 suaugę neįgalieji ir 1093 neįgalių vaikų) bei 2386 šeimos nariai.

4 pav. 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektams įgyvendinti panaudotos lėšos

5 pav. 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų paslaugų gavėjai
Vertinimo kriterijai: Planuota, kad 2018 metais įgyvendinant socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) gaus 20000
asmenų (neįgaliųjų ir šeimos narių). Įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
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bendruomenėje projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) gavo 26685 asmenys, iš jų 24299
neįgaliųjų (23206 suaugę neįgalieji ir 1093 neįgalių vaikų) bei 2386 šeimos nariai. Rezultatas
įgyvendintas 133 %.
Veiksmas: Sukurti ir įdiegti socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems modelį
Vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2017 m. gegužės 15 d. Nr. A1-249
„Dėl kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
nustatyta tvarka organizuotas Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems (toliau –
kompleksinės SRPA) teikimas.
Kompleksines SRPA teikė viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktas kompleksinių
SRPA teikėjas – VšĮ „Vilties žiedas“. Kompleksinių SRPA teikimas organizuotas Kaune VšĮ „Vilties
žiedas“ patalpose. Suorganizuotos 2 kompleksinių SRPA teikimo grupės. Kompleksines SRPA gavo
16 aklųjų asmenų. Viso kompleksinių SRPA asmenims suteikta 3564 val., iš jų:
1352 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
900 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
904 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
356 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
52 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.
Veiksmas: Teikti neįgaliesiems pavežėjimo paslaugas savivaldybių teritorijoje
Panaudota 667,7 tūkst. eurų turtui įsigyti.
Viešojo pirkimo būdu įsigyta 20 Peugeot Boxer combi 9 vietų automobilių (su 3 vietomis
vežti vežimėliais) ir 20 keltuvų neįgaliesiems įkelti. Rengiamasi automobilių perdavimui panaudos
pagrindais savivaldybėse veikiančioms neįgaliųjų organizacijoms.
Veiksmas: Teikti finansinę pagalbą neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose
Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 493 tūkst. eurų suma, panaudota 485,8 tūkst. eurų
suma (panaudota 98,5 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų).
Nuo 2006 m. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 831
,,Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose,
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 93-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380)
patvirtintą paramos neįgaliems studentams teikimo tvarkos aprašą per aukštąsias mokyklas teikiamos
finansinės pagalbos priemonės aukštosiose mokyklose studijuojantiems neįgaliesiems – skiriamos
lėšos neįgaliųjų studentų specialiųjų poreikių tenkinimui (mėnesinė 1/2 bazinės socialinio draudimo
pensijos dydžio išmoka kas mėnesį) bei daliniam studijų apmokėjimui (vieną kartą per semestrą 3,2
BSI dydžio išmoka).

9 pav. Fiansinės paramos neįgaliems studentams apžvalga
Pagal Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose
mokyklose, tvarką remti 686 neįgalių studentų, besimokančių 34 aukštosiose mokyklose, iš jų 630
neįgalieji, studijuojantys 23 valstybinėse aukštosiose mokyklose, ir 56 neįgalieji, studijuojantys 11
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nevalstybinių aukštųjų mokyklų. 686 neįgaliųjų mokėtos išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti,
297 neįgaliesiems mokėtos tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.
Vertinimo kriterijai:
Planuota, kad aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, gavusių finansinę paramą,
skaičius (asmenys) bus 950, faktiškai paramos kreipėsi ir gavo 686 studentai (rezultatas įgyvendintas
72,2%)
Veiksmas: Tikrinti LR statybų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
,,Infostatyba“ paskelbtus projektus, kitus statybos projektus ir dalyvauti neįgaliesiems svarbių
statinių statybos užbaigimo komisijos darbe
Skirta ir panaudota 169,4 tūkst. eurų.
Finansuotas 1 konkurso būdu atrinktas Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektas,
kurį įgyvendino neįgaliųjų asociacija. Įgyvendinant projektą:
- patikrinta (suderinta) 2601 neįgaliesiems svarbių statinių projektų, paskelbtų Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
„Infostatyba“;
- dalyvaujant statybos užbaigimo komisijų darbe patikrinta (priimta) 771 neįgaliesiems
svarbių statinių;
- projektuotojams suteiktos 426 konsultacijos neįgaliesiems svarbių statinių projektų rengimo
klausimais;
- suorganizuoti mokymai „Viešosios aplinkos pritaikymo įvertinimas pagal STR
2.03.01:2001 reikalavimus“ aplinkos prieinamumo klausimais, kuriuose dalyvavo 60 asmenų
(architektai, statybos inžinieriai, socialiniai darbuotojai, savivaldybių specialistai), iš jų 13 neįgaliųjų,
bei konferencija „2018 metai Žmogus su negalia ir aplinka“, kurioje dalyvavo 30 asmenys
(architektai, statybos inžinieriai, socialiniai darbuotojai, savivaldybių specialistai), iš jų 7 neįgalieji;
- atliktas aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimas „Viešosios ir gyvenamosios aplinkos
saugumo ir prieinamumo vertinimas Lietuvos miestuose ir rajonuose“ dėl įvairios paskirties statinių
pritaikymo Telšių, Tauragės, Klaipėdos, Vilniaus apskr.
Vertinimo kriterijus: Suderintų ir priimtų neįgaliesiems svarbių statinių skaičius planuotas
1800, faktiškai suderinta ir priimta 3372 statiniai, rezultatas įgyvendintas 187%.
Veiksmas: Pritaikyti būstą ir jo aplinką neįgaliesiems
Būsto pritaikymui įgyvendinti buvo patvirtinta 1566,9 eurų suma, panaudota 1221,7 tūkst.
eurų suma (panaudota 77,97 proc. veiksmui įgyvendinti patvirtintų lėšų).
Būsto pritaikymas įgyvendinamas vadovaujantis būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018
metais tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. rugpjūčio 10 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymu Nr. A1-460 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo
patvirtinimo”. Įgyvendinant veiksmą buvo vykdomi būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai, renkama,
kaupiama ir skleidžiama informacija apie būsto pritaikymą, į būsto pritaikymo įgyvendinimo
kontrolę ir priežiūrą įtrauktos neįgaliųjų asociacijos.
Iki 2017 m. gruodžio mėn. savivaldybėse buvo gauti 646 neįgaliųjų prašymai, atitinkantys
bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus, pritaikyti būstą.
Išlaidos būstui pritaikyti dengiamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų dalimis: asmenims,
turintiems labai ryškių ir ryškių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 60 procentų iš
valstybės biudžeto lėšų ir ne mažiau nei 40 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų; asmenims,
turintiems vidutinių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 50 procentų iš valstybės
biudžeto lėšų ir 50 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų. 2018 metais 60 savivaldybių neįgaliųjų
poreikiams pritaikyti 328 būstai,

2018 metais 60 savivaldybių neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 381 būstas, iš jų 241 asmenims,
turintiems labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, 114 asmenims, turintiems
ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų ir 26 asmenims, turintiems vidutinių judėjimo ir
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apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. 32 savivaldybėse įsigyta ir sumontuota 111 keltuvų, kopiklių,
eksploatuota 469 keltuvai, liftai.

8 pav. Būsto pritaikymo rodiklų dinamika 2014-2018 m.
Vertinimo kriterijai:
Planuota, kad neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius bus 350. Pagal gautus rezultatus,
neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 381 būstas (planuotas rezultatas įgyvendintas 108%).
Planuota, kad neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių
savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, skaičiaus, bus 40 %. Pagal gautus rezultatus, neįgaliųjų,
kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą,
skaičiaus yra 59 % (planuotas rezultatas įgyvendintas 147 %).
Veiksmas: Ugdyti bei atkurti neįgaliųjų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžius
Vadovaujantis Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-350
„Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų
finansavimo 2017–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ finansuotas konkurso
tvarka atrinktas 1 Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo
projektas. Projektui įgyvendinti skirta ir panaudota 22,9 tūkst. eurų suma.
Įgyvendinant projektą remtas judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mokymas vairuoti ir
ruošimas egzaminui vairuotojo teisėms gauti. Organizuojant šias veiklas vykdytas judėjimo
sutrikimų turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, vertinimas;
judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį,
lavinimas; B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymas. Buvo suorganizuoti
dveji judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mokymo vairuoti ir ruošimo egzaminui vairuotojo teisėms
gauti mokymai, kuriuose dalyvavo ir juos baigė 24 neįgalieji, Vertintas 26, lavintas 24 neįgaliųjų
funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti automobilį.
Veiksmas: Leisti ir platinti periodinius leidinius neįgaliesiems
Priemonei skirta ir panaudota 167,2 tūkst. eurų.
Finansuoti konkurso būdu atrinkti 7 Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo
projektai, kuriuos įgyvendino 4 neįgaliųjų asociacijos ir 3 viešosios įstaigos. Įgyvendinant projektus
remta neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui skirtų 7 periodinių leidinių leidyba (Laikraštis
„Bičiulystė“; Žurnalas „Mūsų žodis“ su priedais „TVR programos“ ir „Šulinys“; Žurnalas „Akiratis“;
Žurnalas „Viltis“; Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos žurnalas „Globa“;
Informacinis biuletenis (žurnalas) „Nefro Info“ ir Žurnalas „Diabetas“). Bendras periodinių leidinių
tiražas apie 7,3 tūkst. egz.
Veiksmas: Gerinti profesinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų kokybę, teikti metodinę
pagalbą įstaigoms, teikiančioms profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems
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Priemonei panaudota 50,1 tūkst. eurų.
2014 m. buvo organizuotas Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkursas,
kurio metu buvo atrinktas 1 Profesinės reabilitacijos metodinis centras, t. y. VšĮ Valakupių
reabilitacijos centras. 2017 m. organizuotas papildomas Profesinės reabilitacijos metodinių centrų
atrankos konkursas, kurio metu buvo atrinktas papildomas 1 Profesinės reabilitacijos metodinis
centras - VšĮ „Vilties žiedas“. Profesinės reabilitacijos metodinio centro statusas suteikiamas 5 metų
laikotarpiui. 2018 metais įgyvendinant Profesinės reabilitacijos metodinio centrų veiklos projektus,
metodiniai centrai vykdė užduotis, suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:
Įvyko 7 mokymai: 1. „Darbas su negalią turinčiais asmenimis sergančiais epilepsija“.
Mokymuose dalyvavo 20 specialistų iš skirtingų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų;
2. „Pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugų tenkinimas“ (dalyvavo 25 specialistai
iš skirtingų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų); 3-4. Dveji mokymai tema
,,Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ypatumai, dirbant su proto ir psichikos negalią turinčiais
asmenimis“ (abiejuose mokymuose dalyvavo po 25 specialistus iš skirtingų profesinės rebilitacijos
paslaugas teikiančių įstaigų); 5-6. Dveji mokymai tema ,,Efektyvus profesinės reabilitacijos
paslaugas teikiančių specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas, konfliktinių situacijų sprendimo
būdai ir prevencija. Motyvavimo ir skatinimo priemonių būdai dirbant su profesinės reabilitacijos
dalyviais“ (abiejuose mokymuose dalyvavo po 25 specialistus iš skirtingų profesinės reabilitacijos
paslaugas teikiančių įstaigų); 7. ,,Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ypatumai, dirbant su
asmenimis, turinčiais jutimo (regos, klausos) negalią“ (dalyvavo 25 specialistai iš skirtingų
profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų).
Teiktos svetainės www.meskuriame.lt administravimo ir sklaidos paslaugos.
Įvyko 20 supervizijų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams: 1. Įvyko 4
supervizijos (po 8 ak. val.) „Kaip apsisaugoti nuo perdegimo ir pasirūpinti savimi? Streso įveikos
strategijos“; 2. Įvyko 4 supervizijos (po 8 ak. val.) tema ,,Atvejų su klientais analizė bei sprendimų
galimybės“; 3. Įvyko 4 supervizijos (po 8 ak. val.) ,,Kaip išlaikyti savo efektyvumą ir profesionalumą
pokyčiuose? Buvimas ir veikimas neapibrėžtose situacijose“; 4. Įvyko 4 supervizijos (po 8 ak. val.)
,,Klientų konsultavimas. Patarimų nauda ir žala konsultavime“; 5. Įvyko 4 supervizijos (po 8 ak. val.)
,,Profesinės reabilitacijos specialisto vaidmuo ir laikysena santykyje su klientu – tarp pagalbos ir
kontrolės“. Supervizijose iš viso dalyvavo 40 specialistų (4 grupės po 10 asm.) iš skirtingų profesinės
reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, kiekviena grupė dalyvavo kiekvienoje supervizijų temų.
Teiktos konsultacijos telefonu, el. paštu ir susitikimų su specialistais, teikiančiais profesinės
reabilitacijos palsaugas, metu. Atlikta profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų
apklausa dėl konkrečių mokymų temų ir/ar mokymų poreikio.
Parengtas Individualių poreikių vertinimo klausimynas ir jo naudojimo metodika.
Suorganizuota bendradarbiavimo su partneriais veikla, kurios metu įvyko vizitas į Estiją,
Astangu reabilitacijos centrą, siekiant susipažinti su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo
sistema Estijoje. Į vizitą vyko 20 specialistų iš skirtingų įstaigų (profesinės reabilitacijos paslaugas
teikiančių centrų, Užimtumo tarnybos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos).
Suorganizuotos ir įvykdytos 2 apskrito stalo diskusijos: 1. ,,Profesinės reabilitacijos paslaugų
sistemos tobulinimas: problemos ir perspektyvos“; 2. ,,Nauji iššūkiai profesinės reabilitacijos
paslaugų organizavimo sistemoje“.
Vykdytas informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės
gerinimą ir sistemos tobulinimą viešinimas internetu bei spaudoje: parengti ir pavirešinti 3
informaciniai pranešimai (,,Nauji iššūkiai profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo
sistemoje“, ,,Pateikti siūlymai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų sistemos tobulinimo“,
„Svarstytos profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir teikimo perspektyvos“) bei 1 straipsnis
(,,Profesinė reabilitacija – galimybė išlikti aktyviais darbo rinkoje“).
Veiksmas: Vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą apie neįgaliųjų socialinės
integracijos procesą
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Veiksmas vykdomas įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019
metų programos 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtintu 2015-06-25 Socialinės apsaugos ir
darbo ministro įsakymu Nr. A1-381, priemonę 4.1.1. Priemonei panaudota 170,6 tūkst. eurų.
Finansuotas konkurso būdu atrinktas 1 Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektas,
kurį įgyvendina viešoji įstaiga. Įgyvendinant projektą remiamas informacijos, svarbios visuomenės
informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui,
rengimas ir sklaida – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktoje veikiančioje interneto
naujienų svetainėje lrytas.lt veikia rubrika „Aš galiu“. 2018 m. publikuota 433 informacijos vienetai,
iš jų: parengti ir paskelbti 392 unikalūs, niekur anksčiau neskelbti, straipsniai, 12 unikalių, niekur
anksčiau neskelbtų, vaizdo reportažų, surengta 24 interaktyvios akcijos bei papildomai paskelbti 4
neunikalūs straipsniai ir 1 neunikalus vaizdo reportažas. Paskelbti straipsniai papildomai parengti
lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims.
Kitos visuomenės švietimo ir informavimo apie neįgaliųjų socialinės integracijos procesą
priemonės:
Rengtas leidinys „Aplinka ir statiniai visiems“. Leidinio tikslas yra pateikti universalios
aplinkos kūrimą skatinančius pavyzdžius, paaiškinimus, komentarus, nurodant galimus sprendinių
variantus, naudingas nuorodas į pavyzdžius ir kitas aplinkos ir statinių projektavimo sprendinių
įgyvendinimo bei eksploatavimo aplinkybes.
Publikuoti 5 straipsniai savaitraštyje „Lietuvos sveikata“: „Apie galimybes sukurti patogią
aplinką neįgaliems vaikams“, „Taryba ieškojo geriausių sprendimų neįgaliesiems“, „Tyrė pastatų
pritaikymo pažangą neįgaliesiems“, „Tiria socialinės reabilitacijos paslaugų naudą neįgaliesiems“,
„Neįgalios moterys patiria dvigubą diskriminaciją“.
Įvyko 3 mokymai (Druskininkai, Panevėžys, Telšiai) skirti departamento finansuojamų
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir Neįgaliųjų socialinės integracijos
per kūno kultūrą ir sportą projektų vykdytojų administracinių gebėjimų gerinimui ir informuoti
minėtų projektų vykdytojus apie pasikeitusius teisės aktų reikalavimus. Mokymuose dalyvavo 355
savivaldybių administracijų ir neįgaliųjų organizacijų atstovai.
Kaune vyko seminaras apie universalų dizainą architektams ir projektuotojams. Dalyvavo 47
dalyviai. Seminaro tikslas – aptarti aplinkos prieinamumo neįgaliems asmenims galimybes,
pasidalinti gerąja praktika ir pavyzdžiais bei didinti specialistų žinias, projektuojant aplinką ir
statinius. Seminaro temos: universalus dizainas ir aplinka bei statinių projektavimas funkcines
galimybes turintiems asmenims, įskaitant neįgaliuosius.
Organizuoti 3 seminarai (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) skirti aptarti turizmo paslaugų
prieinamumą neįgaliems asmenims, didinti turizmo srities specialistų žinias, teikiant paslaugas
neįgaliesiems, pasidalinti gerąja praktika ir pavyzdžiais. Dalyvavo 210 dalyvių.
Išleistos renginio ,,Musica sacra: Sakralinės muzikos valandos“ viešinimo skrajutes -11150
vnt. Renginio programoje dalyvavo neįgalūs muzikai, o į koncertus buvo kviečiami neįgalieji,
koncertai organizuoti ir globos namuose.
Prisidėta prie renginio ,,Dainuok, širdie, gyvenimą”, skirto paminėti Tarptautinę neįgaliųjų
dieną, organizavimo. Muzikos šventė, į kurią buvo kviečiami žmonės su negalia iš visų miestų ir
rajonų savivaldybių, vyko Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre 2018 m. gruodžio 4 d.
Šventės programoje – Johano Štrauso operetė ,,Vienos kraujas“. Prisidėta prie renginio techninio
aptarnavimo ir viešinimo. Užtikrintas aptarnaujantis personalas, kuris padėjo žmonėms su negalia
vežimėliuose, padėjo surasti vietas, pagelbėjo pasikelti liftu, bei pagaminti kvietimai, renginio
programos (2000 vnt.) ir sveikinimo plakatas. Renginio dalyvių skaičius – apie 1000 dalyvių.
Vykdyta Lietuvos Respublikos kandidato į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetą prof. J.
Ruškaus rinkiminė kampanija. Apmokėtos kelionės išlaidos, kurios buvo patirtos dėl jo dalyvavimo
ir prisistatymo kaip Lietuvos Respublikos kandidato į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetą 2018
m. rinkimuose kitai kadencijai rinkiminėje kampanijoje Niujorke 2018 m. gegužės 13-19 d. Prof. J.
Ruškus išrinktas antrai kadencijai.
2018 m. gegužės 26 d. Vilniuje organizuota tarptautinė Europos neįgaliųjų forumo
konferencija, kurios tema - Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo
sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių prieinamumo įgyvendinimas. Tai
vienas iš svarbiausių ir didžiausių Europos žmonių su negalia bendruomenės metinių renginių, kurio
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metu siekiama diskutuoti apie neįgaliųjų teisių įgyvendinimą ir jų indėlį, kuriant bendrą ekonominę,
socialinę ir kultūrinę gerovę. Neįgaliųjų reikalų departamentas sudarė su asociacija ,,Lietuvos
neįgaliųjų forumas“ bendradarbiavimo sutartį ir tapo partneriu organizuojant šio renginio neformalią
susitikimo dalį Valdovų rūmuose 2018 m. gegužės 26 d., siekiant supažindinti Europos neįgaliųjų
forumo tarptautinės konferencijos dalyvius su Lietuvos istorijos ir kultūros vertybėmis. Šiame
renginyje dalyvavo 180 dalyvių.
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Departamentas) kartu su VšĮ ,,Baltijos ugdymo centras“ organizuoja socialinę akciją-projektą
,,Draugystė veža“ (toliau – Projektas). Projekto komunikacijos kanalas yra LRT. Projekto tikslas –
mažinti neįgalių žmonių socialinę atskirtį, skatinti toleranciją. Projekto veiklos: www.lrt.lt
tinklalapyje sukurta atskira rubrika ,,Draugystė veža“, kurioje dalyviai kviečiami pildyti anketas ir
atsiųsti savo draugystės su neįgaliu asmeniu istoriją, taip pat sukurtas TV klipas, reklamuojantis
Projektą ir kviečiantis jame dalyvauti. Bus atrinktos iki 15 dalyvių porų, kurios bus kviečiamos
plačiau pristatyti savo draugystės istoriją ir dalyvauti Projekte. Apie šias dalyvių poras 2019 m.
sausio 15 d. – 2019 m. vasario 14 d. rodomi reportažai per LRT ir www.lrt.lt. Nustatytu laikotarpiu
vyks balsavimas ir bus išrinktos 3 įdomiausios istorijos, kurių herojai keliaus stebėti Eurovizijos
2019. Socialinė akciją-projektas ,,Draugystė veža“ planuojamas tęsti 2019 metais (darbų pabaiga
2019 m. I ketv.).
Veiksmas: Skatinti neįgaliųjų teises ginančių NVO veiklą
Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansavimas skirtas vadovaujantis
Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 20162018 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015
m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo
ir atrankos konkurso organizavimo 2016-2018 metais nuostatų patvirtinimo“.
Finansuoti 28 konkurso tvarka atrinkti skėtinių neįgaliųjų asociacijų įgyvendinti Neįgaliųjų
asociacijų veiklos rėmimo projektai. Projektams įgyvendinti skirta ir panaudota 1408,1 tūkst. eurų.

6 pav. Lėšų, panaudotų 2018 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams įgyvendinti,
pasiskirstymas pagal projektuose vykdytas veiklas ir negalios pobūdį
Įgyvendinant projektus remtos veiklos:
- pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo gynimas (atstovavimas, švietėjiška veikla,
metodinė pagalba asociacijos nariams, konferencijos, seminarai, mokymai, renginiai, tarptautinis
bendradarbiavimas, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
vertinimo ir atrankos stebėsena). Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų vertinimo ir atrankos stebėseną vykdė 106 atstovai. Teikta metodinė pagalba neįgaliųjų
skėtinių asociacijų 295 asocijuotiems nariams. Suorganizuotos 98 viešinimo (švietėjiškos veiklos)
priemonės. Suorganizuota 15 konferencijų, kuriose dalyvavo 1388 asmenų, iš jų 621 neįgalieji; 28
seminarai, mokymai, kuriuose dalyvavo 366 asmenų, iš jų 242 neįgaliųjų; 62 renginiai (susitikimai,
apskritojo stalo diskusijos, informaciniai vizitai savivaldybėse ir kt.), kuriuose dalyvavo 10215
asmenys, iš jų 747 neįgalieji, iš jų 238 neįgalūs vaikai. 53 rajonų diabeto klubai organizavo
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renginius, susitikimus su visuomene diabeto kontrolės mokymo ir profilaktikos tema, kuriuose
dalyvavo apie 100 tūkst. asmenų, iš jų apie 95 tūkst. neįgaliųjų, iš jų apie 800 neįgalių vaikų.
Organizuota ir dalyvauta 25 tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose, kuriuose dalyvavo 40
asmenų, iš jų 24 neįgalieji. Remta organizacijų narystė 27 tarptautinėse organizacijose;
- specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų
kvalifikacijos tobulinimas, neįgaliųjų asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas).
Organizuotuose 36 specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kvalifikaciją tobulino 442
asmenys (socialiniai darbuotojai, meno kolektyvų vadovai, neįgaliųjų asociacijų asocijuotų narių
vadovai, finansininkai ir kt. specialistai), iš jų 154 neįgalieji;
- neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose.
89 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose dalyvavo 1308 asmenys, iš jų
913 neįgaliųjų, iš kurių 14 neįgalūs vaikai. 93 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklose
dalyvavo 3225 asmenys, iš jų 2658 neįgalieji, iš jų 83 neįgalūs vaikai. Veikė cukriniu diabetu
sergančiųjų mokykla (mokymai komplikacijų prevencijos, ligos valdymo klausimais), kurią lankė
571 sergantieji cukriniu diabetu, iš jų 70 neįgalūs vaikai;
- aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas. 31 aktyvaus poilsio renginiuose,
stovyklose dalyvavo 1051 asmenys, iš jų 517 neįgalieji, iš jų 198 neįgalūs vaikai;
- kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose
kultūros renginiuose. Organizuoti 290 kultūros renginiai (neįgaliųjų meno kolektyvų koncertai,
konkursai, meninės raiškos festivaliai, meninės kūrybos plenerai, parodos ir kt.), kuriuose dalyvavo
22374 asmenys, iš jų 8710 neįgalieji, iš jų 626 neįgalių vaikų; 503 asmenys, iš jų 378 neįgalieji,
dalyvavo 7 kitų organizuojamuose kultūros renginiuose;
- sporto renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose
renginiuose. Organizuota ir dalyvauta 91 sporto renginiuose (čempionatai, turnyrai, varžybos, sporto
šventės, mokomosios treniruočių stovyklos), kuriuose dalyvavo 3310 asmenys, iš jų 2463 neįgalieji,
iš jų 572 neįgalūs vaikai. 172 asmenys, iš jų 116 neįgalusis, iš kurių 19 neįgalūs vaikai, dalyvavo 83
kitų organizuojamuose sporto renginiuose.
Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai:
Planuota, kad 2018 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą gavusių
neįgaliųjų skaičius bus 3000, faktiškai tiesioginę naudą gavo 3872 neįgalieji. Rezultatas įgyvendintas
129 %.
Veiksmas: Mokėti 20 proc. BSI dydžio išmokas neįgaliesiems, auginantiems vaikus,
komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti
Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 3 tūkst. eurų suma, panaudota 2,7 tūkst. eurų suma
(panaudota 90 % priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). Šiai priemonei įgyvendinti skirtos lėšos
pervedamos pagal savivaldybių paraiškas ir priklauso nuo paramos besikreipiančių išmokų gavėjų
skaičiaus. Besikreipiančių paramos neįgaliųjų skaičius kasmet mažėja.
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26
d. nutarimu Nr. 193 ,,Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties
garantijų“ bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d.
įsakymu Nr. A1-98 ,,Dėl Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
16 miestų ir rajonų savivaldybėse mokėtos 20 procentų BSI dydžio išmokos 28 socialiai
remtiniems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo
mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24
metų), už komunalines paslaugas, kurą, elektros energiją, telefoną.
Veiksmas: Pritaikyti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamąją aplinką
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas vaikams su sunkia negalia, vykdomas
vadovaujantis Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant
būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu 2018-07-11 Socialinės apsaugos
ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-360.
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Šiai priemonei vykdyti buvo numatyta skirti 468 tūkst. eurų, panaudota 384 tūkst. eurų
(panaudota 84 % skitų lėšų). Priemonė finansuojama tik valstybės biudžeto lėšomis, vienam vaikui
maksimali skiriama suma yra 5320 eurų, 2 savivaldybės papildomai prie vykdomų darbų prisidėjo
savo lėšomis. Bendrai iš savivaldybių biudžetų papildomai buvo skirta 15 tūkst. Eurų.
Įgyvendinant šią priemonę dalyvavo 47 savivaldybės, buvo pritaikytas 201 būstas.
Pagrindiniai pagal šią priemonę vykdomi darbai – aprūpinimas sensorinės pagalbos priemonėmis bei
vidaus patalpų pritaikymas vaiko specialiesiems poreikiams, taip pat patekimo į būstą pritaikymas
Vertinimo kriterijai:
Planuota, kad Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, kurioms pritaikyta gyvenamoji
aplinka, skaičius bus 100, pagal gautus rezultatus gyvenamoji aplinka pritaikyta 201 šeimai
auginančioms vaikus su sunkia negalia. (planuotas rezultatas įgyvendintas 201%).
Veiksmas: Įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo veiksmų planą
Vykdyta 12 Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020
metų veiksmų plano, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu
Nr. A1-297, priemonių, kurioms įgyvendinti skirta 165 tūkst. eurų, panaudota 162,5 tūkst. eurų
suma.
2018 m. atvejo vadybos paslaugas gavo 101 asmuo – paslaugas teikė Lietuvos kurčiųjų
draugija. Atvejo vadybos paslaugų tikslas – organizuojant paslaugas, koordinuojant jų teikimą,
nuolat peržiūrint gaunamas paslaugas, nustatant klausos negalią turinčio asmens individualius
poreikius ir galimybes, asmeniui su klausos negalia, išgyvenančiam socialinę krizę (kompleksines
socialines problemas), užtikrinti reikalingų paslaugų prieinamumą jam prieinama forma bei siekti
kuo didesnio klausos negalią turinčio asmens socialinio dalyvavimo visuomenėje bei integravimo į
bendruomenę.
Rengtos 2 mokomosios priemonės gestų kalba: prarengta neformaliojo gestų kalbos mokymo
programa (kartu su metodine medžiaga) „Lietuvių gestų kalba medicinos darbuotojams A1.1.“, skirta
įvairioms vartotojų grupėms; parengta programa (kartu su metodine medžiaga) „Vertimas
komandoje“, skirta gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai kelti;
Rengti gestų kalbos mokymo kursai (12) įvairioms specialistų grupėms, artimiesiems, gestų
kalbos vertėjams - apmokyta 184 asmenys, iš jų 44 gestų kalbos vertėjai.
Organizuoti mokymai tėvams (dalyvavo 18 asmenų) auginantiems sutrikusios klausos vaikus.
Rengtas informacinis leidinys apie valstybės teikiamą pagalbą vaikui, kurio klausa sutrikusi.
Įvykdyta vertėjų atestacija (atestuoti 9 vertėjai).
Parengtas ir išleistas šviečiamasis interaktyvus leidinys apie gestų kalbos istoriją „Gestų
kalbos metamorfozės Lietuvos kurčiųjų draugijos istorijoje“.
Atliktas tyrimas, kurio tikslas - įvertinti, ar yra gestų kalbos vertimo paslaugų poreikis nuo 17
iki 20 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis (centrų nedarbo laiku), išanalizuoti esamą situaciją ir
išanalizuoti alternatyvas pailginant centrų darbo laiką iki 20 val. ir užtikrinant paslaugų prieinamumą
savaitgaliais ir švenčių dienomis. Apklausta 320 asmenų su klausos negalia.
Parengtos rekomendacijos dėl vertimo ir / arba titruotų paslaugų teikimo viešąsias paslaugas
teikiančiose įstaigose ir renginiuose.
Rengtas reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl jų interneto
svetainių prieinamumo klausos negalią turintiems asmenims (pagrindinė informacija teikiama gestų
kalba) projektas
Veiksmas: Vykdyti JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo stebėseną
Parengta ir pateikta SADM JT neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo
stebėsenos atatskaita už 2017 metus. Iš institucijų rinkti duomenys pagal 147 vertinimo kriterijus
(rodiklius), ataskaita buvo derinama su ministerijoms, pristatyta Seimo kontrolierių įstaigoje. Pradėta
rengti stebėsenos ataskaita už 2018 metus.
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Įtraukiant neįgaliųjų asociacijas organizuota neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos
rezultatų stebėsena ir atlikta:
- Neįgaliųjų individualių specialiųjų poreikių tenkinimo tyrimas - 1000 respondentų, tikslas įvertinti, kaip Lietuvoje tenkinami neįgaliųjų (priklausomai nuo negalios pobūdžio) individualūs
specialieji poreikiai (tiriamas aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo
prieinamumas, socialinių ir kitų (socialinės reabilitacijos, neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno
kultūrą ir sportą, sveikatos priežiūros ir kt.) paslaugų prieinamumas, aktualumas ir atitikimas
tikslinės grupės lūkesčiams) ir identifikuoti priemones specialiųjų poreikių tenkinimo priemonių
įvairovei ir prieinamumui pagerinti;
- Neįgaliųjų moterų ir mergaičių padėties analizė – apklausta 800 neįgalių moterų ir 150
neįgalių mergaičių. Tikslas - išsiaiškinti gyvenimo sritis, kuriose moterys ir mergaitės su skirtinga
negalia (lyginant su vyrais su negalia ir negalios neturinčiomis moterimis) patiria diskriminaciją ir
identifikuoti priemones, mažinančias ir naikinančias diskriminaciją;
- Fizinės aplinkos (savivaldybių soc. paramos skyrių, soc. paslaugų centrų, NVO, policijos
komisariatų ir teismų) pritaikymo neįgaliesiems vertinimas. Vertinimo tikslas - apklausti statinių
valdytojus ir išsiaiškinti, kaip neįgaliesiems yra pritaikyti savivaldybių administracijų socialinės
paramos skyriai, socialinių paslaugų centrai (savivaldybių, NVO ir kt.), seniūnijos, policijos
komisariatai ir teismai. Apklausta 74 teismų įstaigos ir 74 policijos komisariatai, Socialinių paslaugų
centrų – 90, Savivaldybių socialinės paramos skyrių – 110, NVO – 90, seniūnijų – 112.
- Fizinės aplinkos (turizmo ir kultūros objektų) pritaikymo neįgaliesiems vertinimas,
apklausta dvarų – 192, bibliotekų – 122, 34 kultūros centrai, 40 teatrų, 96 muziejai, 16 kino centrų,
VU Botanikos sodas, 4 regioninio parko direkcijos.. Tikslas - įvertinti, kaip neįgaliesiems yra
pritaikyti kultūros objektai (teatrai, kino centrai, muziejai ir kt.) ir turizmo objektai.
Įvyko 3 mokymai (Druskininkuose, Klaipėdoje ir Vilniuje), mokymuose dalyvavo 242
dalyviai iš savivaldybių administracijų ir neįgaliųjų organizacijų. Mokymų metu pristatyta JT
Neįgaliųjų teisių konvencijos 2017 m. stebėsenos ataskaita, dalyviai buvo supažindinti su naujų idėjų
paieška rengiant projektus, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektams siūlomomis inovacijomis.
Gavus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymą, įvyko Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo tyrimas. Tyrimo tikslas – įvertinti
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų metu teikiamų paslaugų
naudą tikslinei grupei, finansavimo efektyvumą, siekiant tobulinti jų turinį ir įgyvendinimą. Siekiama
nustatyti: ar remiamos veiklos atitinka tikslinės grupės poreikius, ar paslaugos kokybiškos, ar
efektyviai naudojamos lėšos, ar bendradarbiavimo ir projektų finansavimo mechanizmas veikia
sėkmingai. Tyrimas susideda iš 3 dalių: Savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriaus (ar
kito skyriaus, tiesiogiai administruojančio socialinės reabilitacijos projektus) darbuotojų apklausa;
Neįgaliųjų organizacijų, vykdančių projektus, atstovų (projektų vadovų, organizacijų pirmininkų)
apklausa; Projektų dalyvių apklausa (kokybinis interviu) fokus grupėse.
Siekdamas kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie Konvenciją Departamentas išleido du
leidinius: ,,Geri ir pasiteisinę pavyzdžiai. Praktinis vadovas“ ir ,,Įtraukus mokymas apie 12-ajį
Neįgaliųjų teisių konvencijos straipsnį“. Egzempliorių skaičius: po 1000 vnt.
Siekdamas padidinti visuomenės ir neįgaliųjų informuotumą apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų
teisių konvenciją bei jos įgyvendinimą Lietuvoje, padėti atsakingoms institucijoms įgyvendinti
Konvenciją nacionaliniu lygiu, Departamentas iš anglų kalbos išvertė 2 dokumentus: Jungtinių Tautų
Organizacijos
„Neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsena. Rekomendacijos žmogaus teisių
stebėtojams“ ir Neįgaliųjų teisių komiteto „Bendroji pastaba Nr. 7 (2018) dėl neįgaliųjų, įskaitant
neįgalius vaikus, dalyvavimo Konvencijos įgyvendinimo ir kontrolės procese per jiems
atstovaujančias organizacijas“.
Stebėsenai panaudota 63,1 tūkst. eurų. Visa su stebėsena susijusi medžiaga yra adresu:
http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/ .
Priemonė: Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektus ir programas

13
Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo
2016–2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ 45 savivaldybėse
įgyvendinta 90 neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų vykdomų Neįgaliųjų socialinės integracijos
per kūno kultūrą ir sportą projektų.
Šiems projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų iš viso panaudota 538,4
tūkst. eurų, iš jų iš valstybės biudžeto panaudota 344,5 tūkst. eurų (iš jų projektams finansuoti
panaudota 331,8 tūkst. eurų, savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti –
12,7 tūkst. eurų), iš savivaldybės biudžeto – 193,9 tūkst. eurų. (panaudota 98,4 proc. priemonei
patvirtintų valstybės biudžeto lėšų).
Įgyvendinant projektus remiamos: nuolatinio pobūdžio vykdomos veiklos (treniruotės
įvairiose sporto šakose; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla) ir nenuolatinio pobūdžio veiklos
(pasirengimas dalyvauti neįgaliųjų sporto federacijų organizuojamų nacionalinių pirminių atrankų
varžybose; sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo bei parodomieji kūno kultūros ir
sporto savivaldybės vykdomi ir regioniniai renginiai).
Iš viso neįgaliųjų, dalyvavusių integravimosi į visuomenę per kūno kultūrą ir sportą
projektuose ar programose, skaičius – 4585 (iš jų 4113 suaugę neįgalieji ir 472 neįgalūs vaikai), iš jų
nuolatinėje veikloje – 3328 (iš jų 2897 suaugę neįgalieji ir 431 neįgalus vaikas), nenuolatinėje
veikloje – 3240 (iš jų 2958 suaugę neįgalieji ir 282 neįgalūs vaikai).

7 pav. 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų lėšos ir dalyviai
Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai:
Planuota, kad neįgaliųjų, dalyvavusių integravimosi į visuomenę per kūno kultūrą ar sportą
projektuose, skaičius (vienetai) bus 1800, faktiškai projektų veiklose dalyvavo 3328 neįgalieji
(rezultatas įgyvendintas 184%).
Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla ir veiklai skirtų asignavimų panaudojimas
Neįgaliųjų reikalų departamento veiklai asignavimai 2018 metais skirti įgyvendinant
programos 03.03. „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonę: „Sudaryti sąlygas Ginčų
komisijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei Neįgaliųjų reikalų departamento
veiklai“
Priemonei įgyvendinti buvo skirta 379,5 tūkst. eurų suma (iš jų 7 tūkst. eurų turtui įsigyti),
panaudota 378,4 tūkst. eurų suma (panaudota 99,71 % priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų).
Tarpinstitucinių programų koordinavimas ir stebėsena.
Koordinuotos dvi tarpinstitucinės programos:
- koordinuotas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos
įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano 23 priemonių įgyvendinimas;
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- koordinuotas Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 20182020 metų veiksmų planas: plano 34 priemonių įgyvendinimas, vykdyta 10 šio plano priemonių.
Įstaigų veiklos koordinavimas, neįgaliųjų siuntimas į globos įstaigas, atstovavimas
teismuose.
Koordinuota 5 (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus) Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai pavaldžių apskričių gestų kalbos vertėjų centrų veikla. Kiekvienas gestų kalbos vertėjų
centras organizuoja ir teikia paslaugas 2 apskričių teritorijose.
2018 metais gestų kalbos vertėjų centruose (toliau – GKVC) 103 vertėjų etatai suteikė 59722
lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą, kurias gavo 4146 kurtieji, vienas gestų kalbos vertėjas teikė
paslaugas vidutiniškai 40 kurtiesiems:
- Vilniaus GKVC teikė paslaugas Vilniaus ir Alytaus apskrityse: 29 vertėjų etatai suteikė
16259 paslaugas 1088 kurčiųjų, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo
paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 38, vidutinis kurčiųjų,
gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 45;
- Kauno GKVC teikė paslaugas Kauno ir Marijampolės apskrityse: 29 vertėjų etatai suteikė
18759 paslaugas 842 kurtiesiems (iš jų nuotoliniu būdu suteiktos 7953), vidutinis kurčiųjų, kuriems
suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos
vertėjų etatui – 29, vidutinis kurčiųjų, gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius
vienam vertėjo etatui – 55;
- Klaipėdos GKVC teikė paslaugas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse: 16 vertėjų etatų suteikė
10478 paslaugas 878 kurtiesiems, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo
paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 55, vidutinis kurčiųjų,
gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 60;
- Panevėžio GKVC teikė paslaugas Panevėžio ir Utenos apskrityse: 15 vertėjų etatų suteikė
7279 paslaugas 758 kurtiesiems, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo
paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 51, vidutinis kurčiųjų,
gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 54;
- Šiaulių GKVC teikė paslaugas Šiaulių ir Telšių apskrityse: 14 vertėjų etatų suteikė 6947
paslaugą 580 kurčiųjų, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos
skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 41, vidutinis kurčiųjų, gyvenančių
gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 49.
Į 33 valstybės socialinės globos namus 2018 metais buvo išrašyti 732 siuntimai, kiekvieną
savaitę buvo renkama ir skelbiama interneto svetainėje informacija apie laisvas vietas valstybės
socialinės globos įstaigose, laukiančių eilėje asmenų skaičius.
Teikta 10 atsiliepimų teismui bylose dėl globėjo skyrimo.
Įgyvendinamų programų ir priemonių stebėsena ir kontrolė.
2018 metais vyko finansuojamų priemonių įgyvendinimo kontrolės patikrinimai:
- atlikti 89 (už 2018 m.) Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų patikrinimai (tai yra 15 Projektų įgyvendinimo patikrinimų ir 74 vykdomų veiklų
patikrinimai);
- atlikti 9 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
finansavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo patikrinimai savivaldybėse (už 2018 m.);
- atliktas 1 Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo
projekto (už 2018m.) vykdomų veiklų patikrinimas;
- patikrinta 10 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų (6 už 2017 m. ir 4 už 2018 m.);
- atlikta 6 Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo
tvarkos aprašo įgyvendinimo patikrinimų savivaldybėse;
- patikrinti 10 Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai.
- patikrinta 10 savivaldybių, vykdančių būsto pritaikymą neįgaliesiems ir 81 pritaikyti būstai
(už 2017 m.).
- patikrinta 4 savivaldybės, vykdančios šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio
saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 m.
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- patikrinta 1 neįgaliųjų asociacija, kurios atstovai dalyvauja savivaldybių būsto pritaikymo
komisijų darbe;
- patikrintas 10 neįgaliųjų asociacijoms panaudos pagrindais perduotų neįgaliesiems
pritaikytų automobilių panaudojimas.
Atsakyta į 12 įvairių paklausimų (skundų)
Neįgaliųjų reikalų departamento reguliavimo sričiai priskirto valstybės turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas juo.
Neįgaliųjų reikalų departamentas 2018 m. administravo panauda perduotą valstybės turtą,
vykdė jo priežiūrą, inventorizaciją. Rinkta informacija ir tikrinamas turto naudojimas atsižvelgiant į
panaudos sutarties sąlygas bei teisės aktų nustatytą tvarką. Atlikta 84 pritaikytų neįgaliesiems vežti
automobilių, perduotų nevyriausybinėms organizacijoms, inventorizacija ir 10 automobilių
naudojimo patikrinimų;
Panauda perduoto turto naudojimas:
- transporto paslaugos 2018 m. buvo teikiamos savivaldybėse veikiančioms
nevyriausybinėms organizacijoms panaudos būdu perduotais 84 automobiliais. Jais buvo suteiktos
12827 vienkartinės transporto paslaugos, kuriomis pasinaudojo 11065 neįgalieji ir ir 256684
nuolatinės paslaugos, kuriomis pasinaudojo 2966 neįgalieji. Vidutiniškai vienu automobiliu suteikta
nuolatinių paslaugų 35 asmenims, vienkartinių – 131 asmenims;
- įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009-2012 metų
programą įsigyta ilgalaikio turto, kuris 2013 m. panaudos sutartimis buvo perduotas 7 įstaigoms (VšĮ
„Surdologijos centrui“, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos
centrams ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui). Turtas naudojamas nuotoliniam
klientų konsultavimui, įvairios informacijos perdavimui, vaizdinės medžiagos pateikimui, neįgaliųjų
supažindinimui su aktualia informacija, mokymams, asmeninio asistento darbui, darbo pasiūlymų
paieškai, darbui tvarkant kurčiųjų, gyvenančių miestuose ir rajonuose apskaitą, vertimo paslaugoms
teikti per Skype ir kt.
- titravimo įranga, kuri buvo perduotą Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai, 2018 m.
buvo titruota 1210 val. transliacijų (apie 6 % visų transliacijų).
Valstybės turtinių ir neturtinių teisių atstovavimas
Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovavo valstybei, įgyvendindamas valstybės, kaip
viešosios įstaigos dalininkės turtines ir neturtines teises VšĮ Valakupių reabilitacijos centre. Steigėjo
įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrą yra 86 915 eurų. Centras teikia medicininės, profesinės,
socialinės reabilitacijos paslaugas.
Dalyvavimas rengiant teisės aktus.
Neįgaliųjų reikalų departamentas parengė 20 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo
projektų bei jų pakeitimų:
1. Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo projektas (nuo 2019 m.)
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymo
Nr. A1-360 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia socialinių saugumo stiprinimo,
pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką, 2018 m. tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d.
įsakymas Nr. A1-297 „Dėl klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje
2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymas
Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų
atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymas
Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos
konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“;
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6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 16 d.
įsakymas Nr. A1-24 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2018 metų
Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti patvirtinimo“;
7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 4 d. įsakymas
Nr. A1-2 „Dėl 2018 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų
valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“;
8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 4 d. įsakymas
Nr. A1-4 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo
pratęsimo 2018 metais“;
9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 4 d. įsakymas
Nr. A1-3 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projekto finansavimo pratęsimo“;
10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. vasario 15 d.
įsakymas Nr. A1-67 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo
įgūdžių ugdymo projekto finansavimo pratęsimo 2018 metais“;
11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 26 d.
įsakymas Nr. A1-120 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.
liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos
aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų
pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo“;
12. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 22 d.
įsakymas Nr. A1-110 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;
13. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 16 d.
įsakymas Nr. A1-102 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m.
gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-674 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo
projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“;
14. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 22 d.
įsakymas Nr. A1-109 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m.
liepos 3 d. įsakymo Nr. A1-350 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“;
15. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 16 d.
įsakymas Nr. A1-101 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m.
gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-675 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų
finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d.
įsakymas Nr. A1-237 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018
metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti“;
17. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d.
įsakymas Nr. A1-189 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018
metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti patvirtinimo“;
18. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d.
įsakymas Nr. A1-194 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 2018 metų
Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektui
finansuoti skyrimo“;
19. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d.
įsakymas Nr. A1-193 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 2018 metų
Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skyrimo“;
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20. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d.
įsakymas Nr. A1-253 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018
metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti“.
Neįgaliųjų reikalų departamento direktorius patvirtino 25 teisės aktus, svarbiausi iš jų:
1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo
2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“;
2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-39 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems
priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“;
3. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-40 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems
leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų
patvirtinimo“
4. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-42 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos
internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“;
5. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-41 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią
mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso
nuostatų patvirtinimo“;
6. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-6 ,, Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2018 metų
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir
administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“;
7. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl
valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms
patvirtinimo“ pakeitimo“;
8. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-5 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2018 metų
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti ir administruoti,
paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“;
9. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl
valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2018 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“
pakeitimo“;
2018 m. buvo derinta (teiktos pastabos, pasiūlymai) dėl 13 teisės aktų.
Dalyvavimas komisijų ir darbo grupių, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija,
veikloje.
1. Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos pertvarkos valdymo
grupės, Perėjimo nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano priemonėms
įgyvendinti, posėdžiuose;
2. Dalyvauta socialinės apsaugos ir darbo ministro sudarytoje darbo grupėje asmeninio
asistento paslaugų organizavimo ir teikimo bei asmeninio asistento veiklos gairių projektui parengti;
3. Dalyvauta Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016-2018 metais atrankos
konkurso komisijoje;
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4. Dalyvauta Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo
projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkurso komisijoje;
5. Dalyvauta Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų
finansavimo 2018 m. atrankos konkurso komisijoje;
6. Dalyvauta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės
3 d. įsakymu Nr. A1-188 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės Bazinio paslaugų
šeimai paketo projektui parengti veikloje;
7. Dalyvauta Neįgalių reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus sudarytoje darbo grupėje Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo
visuomenėje strategijos 2018 - 2020 metams ir jos įgyvendinimo veiksmų planui parengti,
koordinuota darbo grupės veikla;
8. Dalyvauta Neįgalių reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus sudarytos Visuomeninės aplinkos pritaikymo komisijos veikloje.
9. Dalyvauta Aplinkos ministerijos sudarytoje darbo grupėje parengti Statybos techninį
reglamentą dėl statinių prieinamumo.
Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla.
1. Dalyvauta partnerio teisėmis įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Tvaraus
perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų
sukūrimas Lietuvoje“. Dalyvauta projekto valdymo grupės bei viešųjų pirkimų komisijos veikloje.
2. Dalyvauta interneto portalo lrytas.lt rubrikos ,,Aš galiu“ redakcinės kolegijos darbe.
Redakcinė kolegija analizuoja rengiamos informacijos aktualumą ir tinkamumą bei numato būsimų
straipsnių temas.
3. Išnagrinėti 115 piliečių skundai bei paklausimai.
Konkurso tvarka finansuojamų projektų atrankos konkursų organizavimas.
2018 m. organizuoti 5 projektų finansavimo atrankos konkursai:
1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2019 m. atrankos konkursas.
2. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais
atrankos konkursas
3. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo
2019 metais projektų atrankos konkursas,
4. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso
nuostatų ir
5. Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos
konkursas.
Koordinuoti 2 per savivaldybes organizuojami projektų finansavimo atrankos konkursai:
1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2019
m. atrankos konkursas;
2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019 m.
atrankos konkursas.
Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM veiklos organizavimas ir techninis aptarnavimas.
Suorganizuoti 7 Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
posėdžiai. Neįgaliųjų reikalų departamento darbuotojai atliko Neįgaliųjų reikalų tarybos sekretoriaus
funkcijas, derino su Neįgaliųjų reikalų tarybos nariais posėdžių darbotvarkes, skelbė Neįgaliųjų
reikalų departamento internetinėje svetainėje posėdžių protokolus, saugojo Neįgaliųjų reikalų tarybos
veiklos dokumentus bei techniškai ir ūkiškai aptarnavo Tarybą.
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Neįgaliųjų reikalų departamento veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai:
Nr.

Vertinimo kriterijus

Planuota
reikšmė

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems skirtuose
projektuose naudą gavusių asmenų (neįgaliųjų ir jų šeimos
narių) skaičius (asmenys) – 20000

20000

Faktinė
(pasiekta)
reikšmė
26695

Finansuotų ir įgyvendintų socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektų skaičius
Socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems teikiančių įstaigų
skaičius
Įsigytų neįgaliesiems vežti pritaikytų automobilių skaičius
Aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, gavusių
finansinę paramą, skaičius (asmenys)
Aukštųjų mokyklų, per kurias teikiama finansinė parama
studijuojantiems neįgaliesiems, skaičius
Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ suderintų ir priimtų
neįgaliesiems svarbių statinių skaičius
Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius
Savivaldybių, kuriose pritaikomas būstas neįgaliesiems,
skaičius
Finansuotų ir įgyvendintų žmonių, turinčių fizinę negalią,
mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų
skaičius (vienetai)
Finansuotų periodinių leidinių skaičius
Profesinės reabilitacijos centrų, vykdančių metodinių centrų
veiklą, skaičius
Finansuotų visuomenės švietimo ir informavimo renginių,
reportažų, laidų, kitų priemonių skaičius
Finansuotų informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų
skaičius
Finansuotų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų
skaičius
Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą
gavusių neįgaliųjų skaičius (asmenys)
Neįgaliųjų, kurie gauna finansinę paramą, skaičius
Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, kurioms pritaikyta
gyvenamoji aplinka, skaičius
Parengtų JT neįgaliųjų teisių konvencijos metinių stebėsenos
ataskaitų skaičius
Suorganizuoti susitikimai regionuose su neįgaliaisiais ir jiems
atstovaujančiomis neįgaliųjų organizacijomis pristatant
Konvencijos įgyvendinimą bei įgyvendinimo stebėsenos
rezultatus
Atliktų tyrimų skaičius
Neįgaliųjų, dalyvavusių integravimosi į visuomenę per kūno
kultūrą ir sportą projektuose, skaičius (asmenys) -

354

353

1

1

20
950

20
686

36

34

1800

3372

350
57

381
60

1

1

7
2

7
2

8

13

1

1

28

28

3000

3872

40
100

28
201

1

1

5

3

4
1800

5
3372

Per savivaldybes finansuotų ir įgyvendintų neįgaliųjų socialinės 91
integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų skaičius
(vienetai) – 91

90
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Neįgaliųjų, pasinaudojusių Neįgaliųjų reikalų departamento
įgyvendinamomis ir koordinuojamomis programomis ir
priemonėmis, skirtomis jų socialinei atskirčiai mažinti, dalis iš
visų neįgaliųjų, proc.
Atliktų Neįgaliųjų reikalų departamento finansuojamų
priemonių ir projektų patikrinimų skaičius (vienetai)
Parengtų Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–
2019 metų programos įgyvendinimo 2016−2018 metų veiksmų
plano įgyvendinimo ataskaitų skaičius (vienetai)
Apskričių gestų kalbos vertėjų centrų, kurių veikla
koordinuota, skaičius (vienetai)
Įgyvendintų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis neįgaliųjų
organizacijomis Veiksmų plano priemonių skaičius
Administruotas panaudos pagrindais perduotas valstybės turtas
- panauda perduotų automobilių skaičius
Išrašytų siuntimų į socialinės globos namus skaičius (vienetai)
Išnagrinėtų fizinių asmenų prašymų, skundų, pasiūlymų
skaičius (vienetai)
Atstovauta valstybei (Lietuvos Respublikos Vyriausybei)
bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo)
skyrimo neveiksniam tam tikrose srityse ar
ribotai veiksniam tam tikrose srityse asmeniui (kartai)

13

14

80

135

1

1

5

5

18

17

79

84

700
65

732
115

40

10

___________________________________________________________________

