NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2019 M.
Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų
programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, 4.2.1 papunktį, per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos yra finansuojami Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai (toliau – projektai).
Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos
rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2019 metų nuostatais, patvirtintais
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m.
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų
atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“.
Projektų finansavimo tikslas – skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų
nevyriausybinių organizacijų veiklą konkurso būdu finansuojant neįgaliųjų asociacijų veiklos
projektus, skirtus atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant neįgaliuosius bendroms
veikloms, didinant jų savarankiškumą, ugdyti neįgaliųjų gebėjimus, skatinant neįgaliuosius
dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Projektus įgyvendino neįgaliųjų asociacijos, veikiančios nacionaliniu lygmeniu ir
atstovaujančios neįgaliųjų arba neįgaliųjų ir jų šeimos narių, arba neįgaliuosius atstovaujančių
neįgaliųjų asociacijų, arba neįgaliųjų ir neįgaliesiems atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų, arba
neįgaliųjų, jų šeimos narių ir neįgaliesiems atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų interesams ne
mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių, ir (ar) jie gauna naudos.
Finansuota 20 konkurso tvarka atrinktų skėtinių neįgaliųjų asociacijų įgyvendintų
projektų. Projektams įgyvendinti skirta ir panaudota 1 359,1 tūkst. eurų.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
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9.

Organizacijos pavadinimas
LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA
Lietuvos neįgaliųjų draugija
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius
vaikus, bendrija PAGAVA
LIETUVOS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS SĄJUNGA
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
Lietuvos paraplegikų asociacija
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“
Lietuvos asociacija „Gyvastis“

Skirta
(eurais)
165005,00
153209,00
100508,00

Panaudota
(eurais)
165005,00
153209,00
100508,00

45555,00
149665,00
55227,00
86160,00
12838,00
70251,00

45555,00
149665,00
55227,00
86160,00
12838,00
70251,00

Eil.
Nr.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Organizacijos pavadinimas
Lietuvos kurčiųjų draugija
LIETUVOS AKTYVIOS REABILITACIJOS
ASOCIACIJA
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
Lietuvos paralimpinis komitetas
Lietuvos artrito asociacija
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Viltis“
Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono
asociacija
Lietuvos negalios organizacijų forumas
LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA APLINKOS
PRITAIKYMO ASOCIACIJA
Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir
turizmo asociacija (LŽNOSTA)
Lietuvos diabeto asociacija
Iš viso:

Skirta
(eurais)
114417,00
31207,00

Panaudota
(eurais)
114417,00
31207,00

122660,00
28647,00
15534,00
86823,00

122660,00
28647,00
15534,00
86823,00

14031,00

14031,00

25542,00
27226,00

25542,00
27226,00

8544,00

8544,00

46037,00
1359086,00

46037,00
1359086,00

Projektų remiama veikla: neįgaliųjų teisių gynimas (atstovavimas (teikiant teisines
konsultacijas, atstovaujant posėdžiuose, darbo grupėse ir pan.), švietėjiška veikla, konferencijos,
seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu, socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, metodinė pagalba
neįgaliųjų asociacijos

nariams,

tarptautinis

bendradarbiavimas); specialistų kvalifikacijos

tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas; neįgaliųjų

asociacijos, jos padalinių, skyrių, filialų ir (ar) vienijamų juridinių narių, partnerių (jei projektas bus
vykdomas kartu su partneriu) darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas); neįgaliųjų savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose; aktyvaus poilsio renginių
neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose;
kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose kultūros
renginiuose.

2019 metų neįgaliųjų asociacjų veiklos rėmimo projektams panaudotos
lėšos, pagal veiklas tūkst. eurų
Aktyvaus poilsio
renginių
neįgalisiems
organizavimas;
141,4

Kultūros renginių
neįgaliesiems
organizavimas; 193,9

Neįgaliųjų
savarankiško
gyvenimo įgūdžių
ugdymas; 346,9

Pagal negalios
pobūdį neįgaliųjų
teisių gynimas;
557,8

Specialistų
kvalifikacijos
tobulinimas ; 119

Įgyvendinant projektus remtos veiklos:
- pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimas (atstovavimas (teikiant teisines
konsultacijas, atstovaujant posėdžiuose, darbo grupėse ir pan.), švietėjiška veikla, konferencijos,
seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu, socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, metodinė pagalba
neįgaliųjų asociacijos nariams, tarptautinis bendradarbiavimas). Suorganizuotos 192 viešinimo
(švietėjiškos veiklos) priemonės. Projektų vertinimo ir atrankos stebėseną vykdė 104 atstovai.
Teikta metodinė pagalba 248 neįgaliųjų skėtinių asociacijų asocijuotiems nariams. Suorganizuotos
7 konferencijos, kuriose sudalyvavo 1072 asmenys, iš jų 543 neįgalieji; suorganizuoti 37 seminarai,
mokymai, kuriuose dalyvavo 623 asmenys, iš kurių 53 neįgalieji, iš jų 11 neįgalių vaikų. Surengti
82 renginiai, susiję su žmogaus teisių gynimu, kuriuose dalyvavo 3669 asmenys, iš kurių 1190
asmenų turinčių negalią. 50 rajonų diabeto klubai organizavo 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 31 tarptautiniame
renginyje, kuriuose dalyvavo 286 asmenys, iš jų 161 neįgalus asmuo. Remta organizacijų narystė 14
tarptautinių organizacijų.
- specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių
specialistų kvalifikacijos tobulinimas; neįgaliųjų asociacijos, jos padalinių, skyrių, filialų ir (ar)
vienijamų juridinių narių, partnerių (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) darbuotojų
vadybos įgūdžių lavinimas). Organizuotuose 38 specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
kvalifikaciją tobulino 795 asmenys (socialiniai darbuotojai, meno kolektyvų vadovai, neįgaliųjų
asociacijų asocijuotų narių vadovai, finansininkai ir kt. specialistai), iš jų 349 neįgalieji;
- neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose,
stovyklose. 46 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose dalyvavo 1695
asmenys, iš jų 1310 neįgaliųjų, iš kurių 47 neįgalūs vaikai. 97 savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo stovyklose dalyvavo 3673 asmenys, iš jų 2900 neįgaliųjų, iš kurių 122 vaikai turintys
negalią. Veikė cukriniu diabetu sergančiųjų mokykla (mokymai komplikacijų prevencijos, ligos
valdymo klausimais), kurią lankė 560 asmenų, iš jų 182 neįgalieji, iš jų 20 neįgalių vaikų;
- aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų
organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose. Organizuotuose 38 aktyvaus poilsio renginiuose,
stovyklose dalyvavo 1077 asmenys, iš kurių 740 neįgaliųjų, iš jų 145 neįgalūs vaikai. Dalyvauta 1
kitų organizuotame aktyvaus poilsio renginyje, kuriame dalyvavo 50 asmenų, iš kurių 30 turintys
negalią;
-

kultūros

renginių

neįgaliesiems

organizavimas

ir

dalyvavimas

kitų

organizuojamuose kultūros renginiuose. Organizuoti 64 kultūros renginiai (neįgaliųjų meno
kolektyvų koncertai, konkursai, meninės raiškos festivaliai, meninės kūrybos plenerai, parodos ir
kt.), kuriuose dalyvavo 7503 asmenys, iš jų 5638 neįgalieji, iš jų 274 neįgalūs vaikai. 94 asmenys,
iš jų 72 neįgalieji, iš jų 2 neįgalūs vaikai, dalyvavo 2 kitų organizuotuose kultūros renginiuose.

