NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2013 M.
Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos
įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-43 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių plano
patvirtinimo“, 4.2.3 priemonę, per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos yra finansuojami Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai. Projektams finansavimas
skiriamas vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu
Nr. A1-346 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Projektų finansavimo tikslas – mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir gerinti neįgaliųjų socialinę
integraciją, atstovaujant neįgaliųjų teisėms ir jas ginant, telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms,
didinančioms jų savarankiškumą, ugdančioms neįgaliųjų gebėjimus, skatinančioms neįgaliuosius
gyventi bendruomenėje.
Projektus įgyvendino skėtinės neįgaliųjų asociacijos, vienijančios neįgaliuosius ar neįgaliųjų
asociacijas, įgyvendinant nuolatinio pobūdžio veiklas ir teikiant paslaugas neįgaliesiems ne mažiau
kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių.
2013 metais buvo finansuoti 26 konkurso tvarka atrinkti skėtinių neįgaliųjų asociacijų
įgyvendinti projektai. Projektams įgyvendinti skirta 3770 tūkst. litų, panaudota 3768,4 tūkst. litų.
Projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Neįgaliųjų asociacijos pavadinimas
Lietuvos neįgaliųjų draugija
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
Lietuvos kurčiųjų draugija
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Viltis“
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Lietuvos parolimpinis komitetas
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo
asociacija
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“
Lietuvos artrito asociacija

Skirta,
tūkst. litų
389
381
336

Panaudota,
tūkst. litų
389
381
336

450

450

335
79

335
77,4

36

36

201
248
32
23

201
248
32
23
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Eil.
Nr.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Neįgaliųjų asociacijos pavadinimas
Lietuvos asociacija „Gyvastis“
Bendrija „Atgaiva“
Lietuvos epilepsija sergančių integracijos asociacija
(LESIA)
Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius
vaikus, bendrija PAGAVA
OHLB „Kraujas“
Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
Lietuvos diabeto asociacija
Lietuvos paraplegikų asociacija
Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir
turizmo asociacija (LŽNOSTA)
Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“
Lietuvos aklųjų sporto federacija
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija
Iš viso

Skirta,
tūkst. litų
69
27

Panaudota,
tūkst. litų
69
27

73

73

17

17

43

43

21
37
178
148

21
37
178
148

13

13

54
180
180
180
40
3770

54
180
180
180
40
3768,4

2013 m. projektams panaudotų lėšų pasiskirstymas pagal neįgaliųjų
negalios pobūdį (tūkst. Lt, proc.)
Sutrikusios
psichikos asmenų
projektams; 280;
7%

Sutrikusio intelekto
asmenų projektams;
668; 18%

Kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
projektams; 559;
15%

Bendriems (mišrios
negalios)
projektams; 158,4;
4%

Žmonių su fizine
negalia projektams;
1542; 41%

Aklųjų ir silpnaregių
projektams; 561;
15%

Projektuose remiamos neįgaliųjų teisių gynimo (atstovavimas, konferencijos, seminarai,
mokymai, renginiai, tarptautinis bendradarbiavimas, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, metodinė pagalba asocijuotiems nariams),

3

specialistų kvalifikacijos tobulinimo (tiesiogiai bendruomenėje su neįgaliaisiais dirbančių specialistų
kvalifikacijos tobulinimas, asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas), neįgaliųjų savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose, stovyklose, aktyvaus poilsio, kultūros ir sporto
renginių neįgaliesiems organizavimo veiklos.

2013 metais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vykdytojų
panaudotų lėšų pasiskirstymas pagal vykdytas veiklas (tūkst. Lt, proc.)
Sporto renginių
neįgaliesiems
organizavimas;
572,60; 15%
Kultūros renginių
neįgaliesiems
organizavimas ;
666,22; 18%

Pagal negalios
pobūdį neįgaliųjų
teisių gynimas;
1244,68; 33%

Specialistų
kvalifikacijos
tobulinimas; 208,67;
6%
Aktyvaus poilsio
renginių
neįgaliesiems
organizavimas;
229,14; 6%

Neįgaliųjų
savarankiško
gyvenimo įgūdžių
ugdymas; 847,09;
22%

Įgyvendinant projektus remtos veiklos:
- pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo (atstovavimas, socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, metodinė pagalba
asocijuotiems nariams, konferencijos, seminarai, mokymai, renginiai, tarptautinis bendradarbiavimas).
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos
stebėseną vykdė 139 atstovai. Teikta metodinė pagalba neįgaliųjų skėtinių asociacijų 278
asocijuotiems nariams. Suorganizuota 14 konferencijų, kuriose dalyvavo 1360 asmenų, iš jų 815
neįgaliųjų, iš jų 35 neįgalūs vaikai; 50 seminarų, mokymų, kuriuose dalyvavo 1840 asmenų, iš jų 311
neįgaliųjų, iš jų 20 neįgalių vaikų; 43 renginiai (susitikimai, apskritojo stalo diskusijos ir kt.), kuriuose
dalyvavo 5400 asmenų, iš jų 895 neįgalieji; 43 susitikimai, informaciniai vizitai savivaldybėse,
kuriuose dalyvavo 588 asmenys, iš jų 195 neįgalieji. 57 rajonų diabeto klubai organizavo renginius,
susitikimus su visuomene diabeto kontrolės mokymo ir profilaktikos tema, kuriuose dalyvavo apie 100
tūkst. asmenų, iš jų apie 85 tūkst. neįgaliųjų, iš jų apie 700 neįgalių vaikų. Organizuota ir dalyvauta 24
tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose, kuriuose dalyvavo 120 asmenų, iš jų 97 neįgalieji. Remta
organizacijų narystė 23 tarptautinėse organizacijose;
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- specialistų kvalifikacijos tobulinimo (tiesiogiai bendruomenėje su neįgaliaisiais dirbančių
specialistų

kvalifikacijos

tobulinimas,

asociacijos

darbuotojų

vadybos

įgūdžių

lavinimas).

Organizuotuose 44 specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kvalifikaciją tobulino 779
asmenys (socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologai, neįgaliųjų asociacijų
asocijuotų narių vadovai, finansininkai ir kt. specialistai), iš jų 239 neįgalieji;
- neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų, seminarų, stovyklų
organizavimo. 24 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose dalyvavo 1076
asmenys, iš jų 644 neįgalieji, iš jų 5 neįgalūs vaikai. 44 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo
stovyklose dalyvavo 1668 asmenys, iš jų 1096 neįgalieji, iš jų 120 neįgalių vaikų. Veikė cukriniu
diabetu sergančiųjų mokykla (mokymai komplikacijų prevencijos klausimais), kurią lankė 800
sergančiųjų cukriniu diabetu, iš jų 50 neįgalių vaikų;
- aktyvaus poilsio renginių, stovyklų organizavimo. 88 aktyvaus poilsio renginiuose,
stovyklose dalyvavo 3136 asmenys, iš jų 2560 neįgaliųjų, iš jų 155 neįgalūs vaikai;
- kultūros renginių neįgaliesiems organizavimo. Organizuoti 157 kultūros renginiai (neįgaliųjų
meno kolektyvų koncertai, meninės raiškos ir kūrybos konkursai, teminiai vakarai, meninės raiškos
plenerai, parodos, festivaliai, socialinės interakcijos, spektakliai ir kt.), kuriuose dalyvavo 19525
asmenys, iš jų 9956 neįgalieji, iš jų 732 neįgalūs vaikai;
- sporto renginių neįgaliesiems organizavimo. Organizuota ir dalyvauta 91 sporto renginyje
(čempionatai, turnyrai, varžybos, sporto šventės, mokomosios treniruočių stovyklos), kuriuose
dalyvavo 4145 asmenys, iš jų 3165 neįgalieji, iš jų 627 neįgalūs vaikai.

