NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS
2013-2015 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
2014 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai, tūkst. litų
Tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas

patvirtinti

panaudoti

panaudojimo procentas

1. Tikslas
Užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą socialinės integracijos paslaugomis (socialinės apsaugos, sveikatos
priežiūros, švietimo srityse)
1.1. Uždavinys
Plėtoti kompleksines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir gerinti darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių
nustatymo procedūras
1.1.2. Priemonė
Teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektus
1.1.6. Priemonė
Išversti iš anglų kalbos ir išleisti lietuvių kalba leidinius „Tarptautinė
funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija vaikams ir
jaunimui“ ir Pasaulinės sveikatos organizacijos ir Pasaulio banko 2011
m. pranešimą „Pasaulinis pranešimas apie neįgaliuosius“
1.1.7. Priemonė
Organizuoti įvairių sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimo
mokymus integruojant Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir
sveikatos klasifikacijos nuostatas į darbingumo, neįgalumo lygių ir
specialiųjų poreikių nustatymo procedūras, reabilitacijos specialistų
praktinį darbą

15 500

15 073,65

97,2

100

1,75

1,75

10

9,95

99,5
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1.2.Uždavinys
Gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais,
kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais bei gerinti neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų
prevencijos principus
1.2.1. Priemonė
Vykdyti
medicininės
bendruomenėje plėtrą

ambulatorinės

reabilitacijos

paslaugų

6 300
ES*

20 330
ES*

1.2.3. Priemonė
Organizuoti mokymus sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos
50
30
skatinimo tema specialistams, teikiantiems sveikatos ir
socialinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems
1.3. Uždavinys
Užtikrinti asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, švietimo prieinamumą ir didinti ugdymo veiksmingumą

645,4

60

1.3.1. Priemonė
Tobulinti švietimo pagalbos specialistų kompetenciją teikiant pagalbą
tėvams, auginantiems neįgalius vaikus
1.3.2. Priemonė
Tobulinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją
neįgaliųjų (specialiųjų poreikių turinčių) asmenų atpažinimo, vertinimo
ir ugdymo klausimais
1.3.3. Priemonė
Teikti metodinę pagalbą mokytojams ir švietimo pagalbos
specialistams, ugdantiems vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą
(bei Aspergerio sindromą), sergančius epilepsija

30
ES*

-

-

41
ES*

499
ES*

1217

1.3.4. Priemonė
Parengti ir įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013–2017 metų
priemonių planą

282,1
220,1 ES*
62 VB

74,684 VB

26,5

-
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1.3.5. Priemonė
3800
2500
ES*
ES*
Steigti metodinius centrus (autizmo spektro sutrikimus ir kompleksines
negalias turintiems mokiniams), teikiančius ugdymo ir metodinės
pagalbos paslaugas neįgaliems (specialiųjų ugdymosi poreikių)
mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir švietimo pagalbos
specialistams
1.3.8. Priemonė
11
70
Parengti, įsigyti metodines priemones ankstyvojo amžiaus neįgalių
ES*
ES*
vaikų raidos ypatumams vertinti
1.3.9. Priemonė
1900
1852,6
Teisės aktų nustatyta tvarka teikti finansinės pagalbos priemones
neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose
1.3.10 Priemonė
5615
7711,6
Užtikrinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems
ES*
ES*
studentams
2. Tikslas
Užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija

65,8

636,4

97,5

137,3

2.1. Uždavinys
Didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems ir jų mobilumą bei tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reglamentavimą
2.1.2. Priemonė
Įvertinti universalaus dizaino principų taikymo aplinkos, statybos,
transporto, gamybos bei viešųjų pirkimų srityse reglamentavimo
reikalingumą ir prireikus parengti teisės aktų, reglamentuojančių
universalaus dizaino principų taikymą, projektus

5

-

4

2.1.4. Priemonė
Teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti Lietuvos Respublikos statybų ir
statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“
paskelbtus projektus bei dalyvauti komisijų darbe priimant
neįgaliesiems svarbius statinius
2.1.5. Priemonė
Parengti ir patvirtinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo
tvarkos aprašą ir teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti būsto ir jo
aplinkos pritaikymą neįgaliesiems
2.1.8. Priemonė
Teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti žmonių su fizine negalia
mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektus
2.1.9. Priemonė
Gerinti lietuvių gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūrą Kauno,
Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse
2.1.10 Priemonė
Didinti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims
titruojant televizijos laidas per Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
kanalus
2.1.11. Priemonė
Teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoti periodinių leidinių
neįgaliesiems leidybą ir platinimą
2.1.12. Priemonė
Teikti informaciją internetu (per universalią neįgaliųjų reabilitacijos ir
integracijos informacinę sistemą) ir specialiuosiuose leidiniuose
neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais, įskaitant informaciją apie
paramą teikiančias institucijas, teikiamą pagalbą šeimoms, kuriose yra
neįgaliųjų, gestų kalbos mokymą

500

430

86

4000

2526,2

63,1

200

150

75

2567
ES*–2182, VB–385

64,6

244

1658
ES*–1409,3,
VB–248,7
290

118,9

900

772

85,8

30

30

100
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2.1.13. Priemonė
Parengti reikalavimus rinkimų apylinkių balsavimo patalpų ir
10
informacijos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams
2.1.14. Priemonė
Gerinti informacijos, susijusios su rinkimais ir referendumu,
100
prieinamumą neįgaliesiems ir pagal poreikį parengti regėjimo
negalią turintiems asmenims balsavimo biuleteniams skaityti būtiną
aplanką Brailio raštu bei leisti neįgaliųjų specialiesiems
poreikiams pritaikytus informacinius rinkimų bukletus (Brailio raštu,
lengvai suprantamas tekstas ir pan.)
2.1.15. Priemonė
Skirti stebėtojais prie savivaldybių, apygardų rinkimų komisijų
10
neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų atstovus ir parengti
rekomendacijas savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijoms ir
skiriamiems stebėtojams dėl neįgaliųjų atstovų teisių ir pareigų
rinkimų komisijų darbe
3. Tikslas
Siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose

10

100

25

25

10

100

3.1. Uždavinys
Užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje
3.1.2. Priemonė
Plėtoti profesinės reabilitacijos neįgaliesiems metodinę bazę pasitelkiant
atrinktus profesinės reabilitacijos metodinius centrus ir teikti metodinę
pagalbą įstaigoms, kurios teikia profesinės reabilitacijos paslaugas
neįgaliesiems
3.1.3. Priemonė
Organizuoti darbdavių mokymus skatinant jų socialinę atsakomybę
įdarbinti neįgaliuosius

250

175

70

40

40

100
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3.2. Uždavinys
Gerinti neįgaliųjų galimybes dalyvauti kultūros ir meno veiklose, skatinti neįgaliųjų (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) fizinį ugdymą ir aktyvumą bei
dalyvavimą kūno kultūros ir sporto veikloje
3.2.2. Priemonė
3227
3218
99,7
Finansuoti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų
Vykdomas kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo puoselėjimo, sporto
visiems populiarinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, neįgaliųjų sporto ir
socialinės integracijos programas ir projektus
4. Tikslas
Užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti neįgaliųjų
socialinės integracijos proceso valdymą
4.1. Uždavinys
Teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems ir sukurti nacionalinį žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą
4.1.1. Priemonė
Organizuoti mokymus teisėsaugos institucijų (policijos, prokuratūros,
100
3
teismų) darbuotojams bei valstybės garantuojamą pagalbą
teikiantiems asmenims, kaip bendrauti su neįgaliaisiais, kokiais būdais
jiems pateikti būtiną informaciją
4.2. Uždavinys
Tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą vietos savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis
4.2.1. Priemonė
Organizuoti susitikimus, pasitarimus su savivaldybių administracijomis
ir skatinti savivaldybes teisės aktų nustatyta tvarka steigti savivaldybėse
neįgaliųjų klausimams spręsti nuolatines komisijas
4.2.2. Priemonė
Vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones (informacines
kampanijas, diskusijas, pristatymus) apie neįgaliųjų
socialinės integracijos procesą

5

-

50

154,2

3

308,4
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4.2.3. Priemonė
Teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoti neįgaliųjų asociacijų
veiklos rėmimo projektus
4.2.5. Priemonė
Kasmet atlikti socialinių paslaugų statistinį tyrimą, rengti ir skelbti
informaciją apie neįgaliųjų, kuriems socialinės paslaugos suteiktos
namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių
Iš viso asignavimų planui (1+2)

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

5000

3720

74,4

35

42,7

122

50 912,1
VB – 32 713
ES* – 18 199,1

61 407,334
VB – 28 887,434
ES* - 32 519,9

120,6
88,3
178,7

32 713

28 887,434

88,3

18 199,1

32 519,9

178,7

