
96,3 %

Programos „Socialinių paslaugų

ir integracijos plėtra“

ĮGYVENDINIMAS 2020 M.

2020 metais finansuoti 6 rūšių konkurso būdu atrenkami projektai (viso 447
projektai). 

5 priemonės buvo įgyvendintos pasitelkiant savivaldybes, 

1 – pasitelkiant aukštąsias mokyklas, 

Įgyvendinant klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje

2018-2020 metų veiksmų planą, 6 priemonės ir 12 papriemonių įgyvendintos perkant

paslaugas viešųjų pirkimų būdu, 4 priemonių įgyvendinimui Departamentas

organizavo projektų atrankos konkursus.

2020 m. Departamentui buvo pavesta
įgyvendinti 15 aktyvių programos
„Socialinių paslaugų ir integracijos
plėtra“ priemonių.

Skirta 13095,2 tūkst. eurų suma,
Panaudota 12611,2 tūkst. eurų suma. 

Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ aktyvioms priemonėms
įgyvendinti 2014-2020 m. panaudotų lėšų palyginimas

95,4%
panaudota 95,4 proc.

priemonei įgyvendinti

patvirtintų lėšų 100%
Įvykdyti visi

planuoti veiksmai.

Priemonė: Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai

Veiksmas: Organizuoti socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą

Naudą gavo: 23114 asmenų, iš jų:
21145 neįgalieji: 

20315 suaugę, 830 vaikų;
 1969 šeimos nariai

Panaudotos lėšos
VB projektams finansuoti: 4731,7 tūkst. €

VB Savivadybių administracijoms: 209,1 tūkst. €
Viso VB: 4940,8 tūkst. €

SB: 209,1 tūkst. €
Fizinė
32.3%

Mišri

23.9%

Regos

15.2%

Intelekto

10.8%

Klausos

9.2%

Psichikos

8.5%

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie
SADM



549 neįgalūs studentai;

30 aukštosiose mokyklose;

438 tūkst. €

25 socialiai remtini neįgalieji,

auginantiys vaikus;

15 savivaldybių; 2,2 tūkst. €

Finansinė parama neįgaliems
studentams

BSI 20 % mokėjimas

800 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo
(mobilumo) ugdymo paslaugų;

959 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;

787 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;

124 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;

43 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.
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patikrinti 2636 projektai;

dalyvauta 910 statybos

užbaigimo procedūrose;

suteiktos 645 konsultacijos

169,4 tūkst. €

Projektų „Infostatyboje“
vertinimas
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Skirtų lėšų
panaudota

Mokėti 20 proc. BSI dydžio išmokas neįgaliesiems, auginantiems vaikus,
komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms

apmokėti ar kurui įsigyti

Veiksmas: Teikti kompleksines socialinės
reabilitacijos paslaugas akliesiems

Kompleksinės socialinės
reabilitacijos paslaugos

akliesiems

21 aklas asmuo,

2713 val. 

27,29 tūkst. €

Veiksmas: Teikti finansinę pagalbą neįgaliesiems, besimokantiems
aukštosiose mokyklose

Finansinę pagalbą gavusių neįgalių studentų skaičius

Veiksmas: Tikrinti Infostatybos projektus

105,4% Patikrinta net daugiau projektų,

negu buvo numatyta

100%
Skirtų lėšų
panaudota

Veiksmas: Pritaikyti būstą ir jo aplinką
neįgaliesiems

Būsto pritaikymo rodiklių dinamika 2016-2020 m.

Lėšos, tūkst. €

Pritaikymas

Veiksmas: Šeimų, auginančių vaikus su sunkia
negalia, socialinio saugumo stiprinimas pritaikant
būstą ir gyvenamąją aplinką

72,2%

Būsto pritaikymą vaikams vykdė 50
savivaldybių

pritaikyti

135 būstai vaikams su sunkia negalia

110 vaikų su sunkia negalia pritaikant būstą buvo

įgytos ir techninės pagalbos priemonės

Planuotas rezultatas įgyvendintas
78,9 %
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Atlikti 5 tyrimai

(planuota - 4 )

mokymų programos, metodinės priemonės, mokymai, atvejo vadyba,

psichologo paslaugos, gestų k. vertėjų atestacija, visuomenės

švietimas,kompiuterinio raštingumo mokymai, diskusijos 

293,4 tūkst. €

Skirtų lėšų
panaudota

Veiksmas: Organizuoti neįgaliųjų mobilumo
mokymus

14 asmenų su judėjimo negalia

 išlaikė teorijos bei praktinio vairavimo

mokyklinius egzaminus

12,6 tūkst. €

Neįgaliųjų mobilumo
mokymai

Planuota, kad 2020 metais mokymuose dalyvaus 35
neįgalieji, faktiškai mokymuose dalyvavo 14 judėjimo

negalią turinčių asmenų

Veiksmas: Organizuoti periodinių leidinių
neįgaliesiems leidybą ir platinimą

Veiksmas: Vykdyti visuomenės švietimą ir
informavimą apie neįgaliųjų socialinės integracijos
procesą

Veiksmas: Skatinti neįgaliųjų teises ginančių
neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklą

127,4%
Planuota, kad naudą gavusių
neįgaliųjų skaičius bus 3000,

faktiškai tiesioginę naudą gavo

3821 neįgalusis.

Veiksmas: Įgyvendinti Klausos negalią turinčių
asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje
2018–2020 metų veiksmų planą

Veiksmas: Organizuoti neįgaliųjų
socialinės integracijos veiklos rezultatų
stebėseną, dalyvauti rengiant Jungtinių
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos
Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo
stebėsenos ataskaitas

99,8%

Periodiniai leidiniai
neįgaliesiems

8 periodiniai leidinai, 11 tūkst.
egz.  167,2 tūkst. €

Visuomenės švietimas ir
informavimas 

 11 priemonių internete, LRT,
viešąjame transporte,

bendruomenių jautrinimas
 162,1 tūkst. € 100%

Naudą gavo: 
3821 asmuo, iš jų 479 vaikai

Panaudotos lėšos
1414,3 tūkst. €

Įgyvendinimas  
125,5 % 

 Dalyvavo  4 394 asmenys 

COVID-19 situacija neleido dalyvauti neįgaliesiems mobillumo
mokymuose ir išlaikyti teorijos bei praktinio vairavimo egzaminų

Rezultato įgyvendinimas

#KalbėkimeGestais.

Įgyvendinta 17 priemonių (4 tęstinės):

Veiksmas:  Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės
integracijos per kūno kultūrą ir sportą
programas ir projektus

46 savivaldybėse įgyvendinti 
89 NVO vykdyti projektai

Skirta 350 tūkst. eurų, 
panaudota 346,3 tūkst. eurų98,9%

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie
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Neįgaliųjų reikalų departamentas prie
SADM

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 - 2020 metų
programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano 54 priemonių
įgyvendinimas;
Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo
visuomenėje 2018-2020 metų veiksmų planas: plano 50 priemonių
įgyvendinimas;

Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla ir
veiklai skirtų asignavimų panaudojimas

Tarpinstitucinių programų koordinavimas ir stebėsena.

Įstaigų veiklos koordinavimas,
neįgaliųjų siuntimas į globos įstaigas,
atstovavimas teismuose.

3480 kurtieji gavo vertimo paslaugas
3392 paslaugų suteikta Bendrajame
pagalbos centre 
87 vertėjai patobulino kvalifikaciją

Išrašyti 854 siuntimai į globos įstaigas

Atlikti 112 finansuojamų priemonių
įgyvendinimo  patikrinimai

Parengti 2 teisės aktų projektai

Neįgaliųjų reikalų departamento
direktoriaus patvirtinti 5 teisės aktai,
2020 m. buvo derinti (teiktos pastabos,
pasiūlymai) 18 teisės aktų.

Dalyvauta 7 komisijų ir darbo
grupių, susijusių su neįgaliųjų
socialine integracija, veikloje.

Išnagrinėti 76 piliečių skundai
bei paklausimai.

Suorganizuoti ir techniškai
aptarnauti 9 Neįgaliųjų reikalų
tarybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
posėdžiai


