NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. T- 4
Vilnius
Tarybos posėdis vyko 2019-09-17 nuo 11 val. Trakų rajono savivaldybės Trakų
suaugusiųjų mokymo centre (Birutės g. 42, Trakai)
Tarybos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1 - 97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“
(2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1 – 281 redakcija).
Posėdžio pirmininkas Linas Kukuraitis
Posėdžio sekretorė Angelė Charašauskienė
Posėdžio dalyvių sąrašas prie protokolo pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Žmonių su negalia įtrauktis į bendruomenę Trakų rajono savivaldybėje: esama situacija,
socialinių ir kitų paslaugų būtinumas ir plėtra, problematika, bendradarbiavimas su vietos NVO ir
bendruomenėmis.
2. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų Trakų rajono savivaldybėje pristatymas: reali
pagalba ir tolimesnės perspektyvos pasibaigus finansavimo periodui.
3. Vaikų su negalia ugdymas Trakų rajone: situacija, problematika, numatomos priemonės, skirtos
didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokinių įtraukųjį ugdymąsį.
4. Įstaigos lankymas (ES lėšomis įgyvendintas projektas: “Socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“) - Trakų globos ir socialinių paslaugų centro Lentvario dienos socialinės globos tarnyba,
Klevų al. 24, Lentvaris.
Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis pristatė Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu posėdžio darbotvarkei pritarta.
SVARSTYTA. 1. Žmonių su negalia įtrauktis į bendruomenę Trakų rajono savivaldybėje: esama
situacija, socialinių ir kitų paslaugų būtinumas ir plėtra, problematika, bendradarbiavimas su vietos
NVO ir bendruomenėmis.
Pranešėja Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
Danutė Zalieckienė pristatė kokias socialines paslaugas ir socialines programas vykdo Trakų
rajono savivaldybė. D. Zalieckienė informavo, kad Grupinio ir savarankiško gyvenimo namai
proto, psichinę negalią turintims asmenims planuojami statyti Lentvaryje, juose bus apgyvendinti 7
asmenys iš Pabradės socialinės globos namų ir 3 – iš Trakų rajono.
Pranešėja Trakų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Rima Kaliukevičiūtė kalbėjo apie
neįgaliųjų draugijos veiklą, joje teikiamas neįgaliesiems paslaugas. Ji siūlė didinti lėšas
vykdomiems projektams ir tobulinti projektų aprašus.
Pranešėjas VŠĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius Juozas Norinkevičius
pasidžiaugė, kad per 18 metų laikotarpį centras nuolat teikia kokybiškas, visiems rajono
neįgaliesiems prieinamas socialines paslaugas, padeda ugdyti jų gebėjimus būti maksimaliai
savarankiškais, palaikyti ar atkurti darbinius bei meninius įgūdžius, siekiant jų aktyvios
integracijos į bendruomenę bei darbinę veiklą. J. Norinkevičius kalbėjo, kad dabartinė išmokų
neįgaliesiems sistema nemotyvuoja dirbti, Socialinės reabilitacijos projektai skelbiami kasmet,
ruošiama bendra konkurso dokumentacija nesikeičia, darbuotojus privaloma atleisti, dėl to kenčia
jų motyvacija
SVARSTYTA 2. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų Trakų rajono savivaldybėje
pristatymas: reali pagalba ir tolimesnės perspektyvos pasibaigus finansavimo periodui.
Pranešėja BĮ Trakų globos ir socialinių paslaugų centro direktorė Irina Markevičienė
pažymėjo, kad Trakų globos ir socialinių paslaugų centro tikslas rūpintis žmogaus orumo
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nežeminančių gyvenimo sąlygų sudarymu bei padėti integruotis į visuomenę, sudaryti sąlygas
ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas,
palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras, Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis informavo,
kad socialinės priežiūros paslaugos 2021 m planuojamos teikti per akreditaciją ir paslaugas teiktų
tik akredituotos įstaigos.
SVARSTYTA. 3. Vaikų su negalia ugdymas Trakų rajone: situacija, problematika, numatomos
priemonės, skirtos didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokinių įtraukųjį
ugdymąsį.
Pranešėjas BĮ Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialusis
pedagogas, Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Andrius Šatevičius kalbėjo apie vaikų,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, situaciją, problemas ir ugdymą Trakų rajone. A. Šatevičius
pažymėjo, kad žymiai išaugo vaikų su specialiaisiais poreikiais, o pedagoginėje psichologinėje
tarnyboje trūksta švietimo pagalbos specialistų, ypač psichologų, spec. pedagogų, logopedų, soc.
pedagogų.
Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė padėkojo Neįgaliųjų reikalų tarybos
nariams ir pasidžiaugė, kad turėjo progą pasidalinti gerąja patirtimi socialinėje srityje.
Tarybos nariai po posėdžio aplankė Trakų globos ir socialinių paslaugų centro Lentvario
dienos socialinės globos tarnybą ir Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centrą.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Linas Kukuraitis

Angelė Charašauskienė

