
ŽMONIŲ, TURINČIŲ FIZINĘ NEGALIĄ, MOBILUMO IR SAVARANKIŠKO GYVENIMO 

ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2013 M. 

 

 Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 

įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-43 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų 

socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių plano 

patvirtinimo“, 2.1.8 priemonę, per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos yra finansuojami Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo projektai. 

Finansavimas projektams skiriamas vadovaujantis Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo 

ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu 

Nr. A1-239 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 Projektų finansavimo tikslas – projektuose numatytomis priemonėmis pagal aklųjų poreikį 

formuoti, atkurti, palaikyti jų savarankiškumą ir lavinti judėjimo sutrikimų turinčių asmenų transporto 

priemonės vairavimo įgūdžius, siekiant padėti neįgaliesiems greičiau socialiai adaptuotis visuomenėje 

ir dalyvauti aktyvioje veikloje. 

Projektuose remiamos veiklos: 

- Aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas. Taikant kompleksines priemones aklieji 

mokomi savarankiško apsitarnavimo kasdienėje veikloje įgūdžių (savęs apsitarnavimo namuose 

(asmens higienos priemonių naudojimo, apsirengimo ir kt.), maisto produktų įsigijimo ir gamybos, 

naudojimosi maisto gamybos priemonėmis, valgymo įrankiais), naudojimosi elektriniais prietaisais, 

namų aplinkos prisitaikymo); mobilumo, orientacijos erdvėje įgūdžių (savarankiško vaikščiojimo, 

orientavimosi mieste, artimiausioje aplinkoje); komunikacijos įgūdžių (rašymo reginčiųjų raštu 

specialių priemonių pagalba, Brailio raštu, kompiuterio naudojimo įgūdžių, naudojimosi elektronine 

bankininkyste, bankomatais, kalbančiais mobiliaisiais telefonais ir kt. informacinių technologijų 

prietaisais). Ši veikla skirta asmenims, kuriems sveikatos priežiūros specialistai nustatė aklumą; 

- Judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymas. Vykdant šią veiklą, atliekamas 

asmenų, turinčių judėjimo sutrikimų, funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, 

vertinimas ir lavinimas bei organizuojamas pirminis mokymas vairuoti B kategorijos transporto 

priemonę. Ši veikla skirta judėjimo sutrikimų turintiems asmenims, kuriems nustatytas 0 - 45 proc. 

darbingumo lygis ir transporto priemonės pritaikymo apribojimas. 
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2013 metais buvo finansuojami 2 konkurso tvarka atrinkti projektai, kurių vienas skirtas 

aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklai vykdyti, kitas – judėjimo sutrikimų turinčių 

asmenų mobilumo mokymo veiklai vykdyti. Projektams įgyvendinti skirta ir panaudota 150 tūkst. litų. 

 

Projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimas 

 

Eil. 

Nr. 
Organizacijos pavadinimas 

Skirta, 

tūkst. litų 

Panaudota, 

tūkst. litų 

1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga 71 71 

2. Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras 79 79 

Iš viso 150 150 

 

 

Įgyvendinant aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui skirtą projektą aklųjų 

savarankiško gyvenimo įgūdžių mokymuose iš viso dalyvavo 25 neįgalieji iš 14 savivaldybių (Kauno 

m. ir raj. 6 asmenys, Šiaulių – 3 asmenys, Varėnos – 3 asmenys, Radviliškio – 2 asmenys, Klaipėdos – 

2 asmenys, Vilniaus – 2 asmenys, po 1 asmenį iš Kelmės, Biržų, Šilutės, Ignalinos, Rietavo, Akmenės, 

Elektrėnų savivaldybių). Buvo suorganizuota 14 aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių mokymų: I 

etapas 2 mokymai Kaune (2 grupės po 2 savaites); II etapas 11-os apakusiųjų mokymai namuose; III 

etapas 1 mokymai Palangoje (1 grupė 1 savaitė): 

- I etapo metu buvo atliekamas dalyvių asmens poreikių įvertinimas ir individualaus 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo plano sudarymas, pagal kurį kiekvienam asmeniui buvo 

nustatytos veiklos: orientacijos didžiojoje ir mažojoje erdvėje bei mobilumo įgūdžių ugdymas, 

savarankiško apsitarnavimo kasdienėje veikloje namuose bei viešosios paskirties vietose ugdymas, 

komunikacinių įgūdžių ugdymas, kompiuterinio raštingumo mokymas, individuali ir grupinė 

psichoterapija, organizuoti darbinio užimtumo užsiėmimai. Šiuose mokymuose dalyvavo 19 regėjimo 

neįgaliųjų; 

- II mokymų etapas buvo vykdomas neregio namuose ir orientuotas į tuos neregius, kurie dėl 

ligų, lydinčių negalių ar pernelyg stiprios psichologinės traumos negalėjo dalyvauti I ir III mokymų 

etapuose arba neužteko laiko įgūdžiams įsisavinti I ir III etapų metu. Šiuose mokymuose dalyvavo 11 

regėjimo neįgaliųjų;  

- III etape buvo įtvirtinami suformuoti įgūdžiai ankstesnių mokymų etapų metu, ypatingą 

dėmesį skiriant orientacijos ir mobilumo įgūdžių bei socialinių, bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžių lavinimui. Šiuose mokymuose dalyvavo 19 regėjimo neįgaliųjų. 
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Įgyvendinant judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymui skirtą projektą 

mokymuose iš viso dalyvavo 22 asmenys iš 13 savivaldybių (Kauno m. ir raj. – 7 asmenys, Vilniaus 

m. – 4 asmenys, Alytaus m. – 2 asmenys, po 1 asmenį iš Lazdijų, Tauragės, Prienų, Rokiškio, 

Panevėžio, Marijampolės, Anykščių, Pasvalio, Klaipėdos savivaldybių). Įgyvendinant projektą: 

- vertintas 23 neįgaliųjų funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti automobilį, kurio 

metu įvertintas dalyvių psichologinis pasirengimas (reakcijos greitis, dėmesys, emocijų stabilumo 

adaptacinės galimybės ir kt.), vairavimui reikalingi įgūdžiai (vairo pasukimo jėga, koordinacija, pedalo 

paspaudimo jėga bei koordinacija, rankinio valdymo svirties stūmimo jėga, rakto pasukimo, durelių 

atidarymo jėga ir kt.). Po atlikto įvertinimo lavintas 22 neįgaliųjų funkcinis pajėgumas, reikalingas 

saugiai vairuoti automobilį; 

- pirminiuose mokymuose vairuoti B kategorijos transporto priemonę dalyvavo 22 neįgalieji. 

Vairavimo praktikos egzaminą iš pirmo karto išlaikė ir įgijo teisę vairuoti transporto priemonę 12 

asmenų. Iki 2013 metų pabaigos teisę vairuoti transporto priemonę įgijo 13 asmenų. 


