
NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2020 M.  

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės 

neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 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 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 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. 
Organizacijos pavadinimas 

Skirta 

(eurais) 

Panaudota 

(eurais) 

1. LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA 110882 110882 

2. Lietuvos kurčiųjų draugija 89606 89606 

3. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ 48408 48408,00 

4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

„Viltis“ 

114611 

114611 

5. Lietuvos neįgaliųjų draugija 112727 112727 

6. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius 

vaikus, bendrija PAGAVA 

58678 

58678 

7. Lietuvos negalios organizacijų forumas 42200 41043,39 



Eil. 

Nr. 
Organizacijos pavadinimas 

Skirta 

(eurais) 

Panaudota 

(eurais) 

8. LIETUVOS AKTYVIOS REABILITACIJOS 

ASOCIACIJA 

57322 

57322 

9. Lietuvos paraplegikų asociacija 52526 52526 

10. Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“ 15752 15752 

11. LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA APLINKOS 

PRITAIKYMO ASOCIACIJA 

48064 

48064 

12. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga 95134 95134 

13. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ 79584 79584 

14. Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 48626 48626 

15. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 92346 92346 

16. Dirbančių neįgaliųjų asociacija 23237 23237 

17. Lietuvos triračių sporto asociacija 32568 32568 

18. LIETUVOS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS SĄJUNGA 57005 57005 

19. Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono 

asociacija 

25734 

25734 

20. Lietuvos paralimpinis komitetas 33092 33092,00 

21. Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir 

turizmo asociacija (LŽNOSTA) 

18009 

18009 

22. Asociacija „Kitoks vaikas“ 39195 38986,53 

23. Lietuvos diabeto asociacija 71258 71258 

24. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas 38153 38153,00 

25. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija 10983 10983 

Iš viso: 1415700 1414334,92 

 

 

 

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. 

 

 

Įgyvendinant projektus remtos veiklos: 

1. neįgaliųjų teisių gynimas: 

1.1. teiktos teisinės konsultacijos, neįgalieji atstovauti valstybės, savivaldybių institucijose 

bei įstaigose, valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų darbo grupėse ir pan.;  

1.2. vykdyta švietėjiška veikla (paskaitos, kampanijos, akcijos, renginiai, įvairios 

priemonės, orientuotos į visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų 

teisių klausimais), konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių 

gynimu: suorganizuotos 194 švietėjiškos veiklos priemonės, orientuotos į visuomenės ir viešąsias 

paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais, kuriose dalyvavo 4069 

asmenys, iš jų 1359 neįgalieji, iš jų 48 neįgalūs vaikai; suorganizuoti 67 renginiai, susiję su 

neįgaliųjų teisių gynimu, kuriuose dalyvavo 2691 asmuo, iš jų 681 neįgalusis, iš jų 9 neįgalūs 

vaikai;  



1.3. teikta metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijų nariams; 

1.4. vykdytos švietėjiškos veiklos, susijusios su institucinės globos įstaigų pertvarka, 

skirtos skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, ugdyti tolerantišką visuomenę bei atvirą 

bendruomenę, į šias veiklas įtraukiant savivaldybes, taip prisidedant prie perėjimo nuo institucinės 

globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, turintiems proto ir (ar) 

psichikos negalią, ir jų šeimų nariams: suorganizuota 1 švietėjiškos veiklos priemonė (parengti ir 

publikuoti 6 straipsniai, susiję su pertvarka) ir 16 renginių (konferencijos, susitikimai, seminarai, 

diskusijos), kuriuose dalyvavo 623 asmenys, iš jų 165 neįgalieji, iš jų 2 neįgalūs vaikai;  

1.5. suorganizuota ir dalyvauta 45 tarptautiniuose renginiuose, kuriuose dalyvavo 36 

asmenys, iš jų 23 neįgalieji. Remta organizacijų narystė 17 tarptautinių organizacijų; 

2. specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas; neįgaliųjų asociacijos, jos padalinių, skyrių, filialų, atstovybių ir (ar) 

turimų juridinių asmenų, partnerių darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas): suorganizuoti 59 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 1854 specialistai, iš jų 531 

neįgalusis; 

3. neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, 

stovyklose: 

3.1. suorganizuoti 42 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai, seminarai, 

kuriuose dalyvavo 4096 asmenys, iš jų 724 neįgalieji, iš jų 125 neįgalūs vaikai. Veikė cukriniu 

diabetu sergančiųjų mokykla (mokymai komplikacijų prevencijos, ligos valdymo klausimais), kurią 

lankė 600 asmenų, iš jų 195 neįgalieji, iš jų 15 neįgalių vaikų; 

3.2. suorganizuotos 76 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos, kuriose 

dalyvavo 2651 asmuo, iš jų 1900 neįgaliųjų, iš jų 134 neįgalūs vaikai; 

4. aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų 

organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose: 

4.1. suorganizuoti 29 aktyvaus poilsio renginiai neįgaliesiems, kuriuose dalyvavo 1509 

asmenys, iš jų 1014 neįgaliųjų, iš jų 195 neįgalūs vaikai; 

4.2. dalyvauta 7 kitų organizuotuose aktyvaus poilsio renginiuose, kuriuose dalyvavo 339 

asmenys, iš jų 183 neįgalieji, iš jų 25 neįgalūs vaikai; 

5. kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose 

kultūros renginiuose: suorganizuoti 42 kultūros renginiai neįgaliesiems, kuriuose dalyvavo 2987 

asmenys, iš jų 1796 neįgalieji, iš jų 126 neįgalūs vaikai. 

Vertinimo kriterijai: Planuota, kad 2020 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 

projektuose naudą gavusių neįgaliųjų skaičius bus 3000, faktiškai tiesioginę naudą gavo 3821 

neįgalusis. Rezultatas įgyvendintas 127,4 %. 

 


