NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

4.1. Neįgaliųjų socialinė integracija
04 01 01 01 01 Plėtoti paslaugų
Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems
neįgaliesiems bendruomenėje
prieinamumą, didinti
projektų įgyvendinimas
neįgaliųjų
savarankiškumą ir
skatinti jų įsidarbinimo
galimybes
Žmonių su fizine negalia mobilumo
ir savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo projektų įgyvendinimas

04 01 01 02 01 Gerinti informacinę
aplinką neįgaliesiems

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Per savivaldybes finansuotų ir
įgyvendintų socialinės
reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje
projektų skaičius

Finansuotų ir įgyvendintų žmonių
su fizine negalia mobilumo ir
savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo projektų skaičius
Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo Finansuotų neįgaliųjų asociacijų
projektų įgyvendinimas
veiklos rėmimo projektų skaičius
Profesinės reabilitacijos
Profesinės reabilitacijos centrų,
neįgaliesiems metodinės bazės plėtra vykdančių metodinių centrų veiklą,
skaičius
Lietuvių gestų kalbos vertėjų
Įgyvendintų Lietuvių gestų kalbos
paslaugų teikimo 2013–2017 metų
vertėjų paslaugų teikimo 2013–
priemonių plano įgyvendinimas
2017 metų priemonių plano
priemonių skaičius

Planuota
metinė reikšmė

Faktiškai
pasiekta
reikšmė

Įvykdymo
proc.

400

413

103

2

2

100

25

26

104

1

1

100

5

3

Neįvykdymo
paaiškinimas

60 1.2.1. priemonė,
skirta organizuoti
gestų kalbos
vertėjų
kvalifikacinius
mokymus
dubliuoja kitą
pilnai įgyvendintą
priemonę, taip pat
numatančią vertėjų
kvalifikacijos
kėlimą. Priemonė
1.2.2. neįvykdyta,
nes neparvirtinta
gestų kalbos

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Planuota
metinė reikšmė

Faktiškai
pasiekta
reikšmė

Įvykdymo
proc.

Neįvykdymo
paaiškinimas
vertėjų atestacijos
tvarka

Universalios neįgaliųjų reabilitacijos
ir integracijos informacinės sistemos
(UNRIIS) duomenų bazės
administravimas ir priežiūra

Periodinių leidinių neįgaliesiems
leidybos ir platinimo finansavimo
projektų įgyvendinimas ir
visuomenės švietimo ir informavimo
priemonių (informacinių kampanijų,
diskusijų, pristatymų, straipsnių,
laidų) vykdymas įgyvendinant
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvenciją
04 01 01 02 06 Gerinti viešosios
IS „Infostatyba“ paskelbtų projektų
aplinkos prieinamumą ir tikrinimas ir dalyvavimas komisijų
pritaikyti neįgaliesiems darbe priimant neįgaliesiems
būstą ir jo aplinką
svarbius statinius
Būsto neįgaliesiems pritaikymas

04 01 01 03 01 Teikti finansinę paramą
neįgaliesiems,
studijuojantiems
aukštosiose mokyklose

Finansinės paramos teikimas
neįgaliesiems, studijuojantiems
aukštosiose mokyklose

04 01 01 03 02 Mokėti 20 proc. bazinės Finansinės paramos teikimas
socialinės išmokos (BSI) neįgaliesiems, auginantiems vaikus,

Administruota ir prižiūrėta
duomenų bazė
Universali neįgaliųjų reabilitacijos
ir integracijos informacinės sistema
(UNRIIS) – 1

1

1

100

1. Finansuotų periodinių leidinių
skaičius
2. Visuomenės švietimo ir
informavimo renginių skaičius

8

8

100

2

5

250

3. Vykdytų Lietuvos kandidato į JT
Neįgaliųjų teisių komitetą
rinkiminių kampanijų skaičius

1

1

1

Naujų ir rekonstruojamų statinių,
pritaikytų neįgaliesiems, priežiūros
įgyvendinamų projektų skaičius

1

1

1

1. Savivaldybių, kuriose
pritaikomas būstas neįgaliesiems,
skaičius

58

57

2. Neįgaliesiems pritaikytų būstų
skaičius
Aukštųjų mokyklų, per kurias
teikiama finansinė parama
studijuojantiems neįgaliesiems,
skaičius

204

236

115,6

39

39

100

Savivaldybių, kuriose teikiama
finansinė parama neįgaliesiems,

35

26

99 Būsto pritaikymo

nevykdė 3
savivaldybės iš 60
(Kalvarijos,
Neringos ir
Palangos)

74 Kasmet vis mažiau
neįgaliųjų

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
dydžio išmokas
neįgaliesiems,
auginantiems vaikus,
komunalinėms
paslaugoms, elektros
energijos ar telefono
išlaidoms apmokėti ar
kurui įsigyti

04 01 01 04 02 Sudaryti sąlygas Ginčų
komisijos, Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo
tarnybos bei Neįgaliųjų
reikalų departamento
veiklai

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

komunalinėms paslaugoms, elektros
energijos ar telefono išlaidoms
apmokėti ar kurui įsigyti

skaičius

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės
integracijos programos
koordinavimas, įgyvendinimas,
kontrolė, stebėsena ir lėšų, skirtų šios
programos priemonėms, tvarkymas,
suaugusių asmenų siuntimas į
socialinės globos įstaigas, kitų
neįgaliųjų socialinės integracijos
politikos priemonių įgyvendinimas

1. Neįgaliųjų, pasinaudojusių
Neįgaliųjų reikalų departamento
įgyvendinamomis ir
koordinuojamomis programomis ir
priemonėmis, skirtomis jų
socialinei atskirčiai mažinti, dalis iš
visų neįgaliųjų proc.

4.2. Socialinės aprėpties stiprinimas
04 02 01 01 10 Organizuoti seminarus
Renginio nediskriminavimo dėl
nediskriminavimo dėl
negalios klausimais organizavimas
negalios klausimais
asmenims, dirbantiems visuomenės
asmenims, dirbantiems informavimo srityje
visuomenės
informavimo srityje

Direktoriaus pavaduotoja,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Planuota
metinė reikšmė

Faktiškai
pasiekta
reikšmė

Įvykdymo
proc.

kreipiasi į
savivaldybes dėl
išmokos skyrimo,
planuota buvo
pagal 2013 m.
lygį, faktiškai
išmokas mokėjo
mažiau
savivaldybių

15

15

2. Koordinuojamų tarpinstitucinių
programų skaičius

2

2

100

3. Socialinės globos namų, į
kuriuos siunčiami suaugę asmenys
bei kuriuose vykdoma laisvų vietų
apskaita, skaičius

30

33

110

1

1

100

Renginių skaičius

Jolanta Šliužienė

Neįvykdymo
paaiškinimas

