NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vykdant Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (Žin., 2004, Nr. 832983) bei kitais teisės aktais pavestas funkcijas ir uždavinius, 2008 metais Neįgaliųjų reikalų
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - Neįgaliųjų reikalų
departamentas) siekė strateginio tikslo – užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos politikos
priemonių įgyvendinimą siekiant neįgaliųjų socialinės integracijos į visuomenę. Įstaigos misija –
planuoti, organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų socialinės integracijos politikos priemonių
įgyvendinimą siekiant sudaryti neįgaliesiems lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės
gyvenime.
1. Tarpinstitucinių programų stebėsena.
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m.
koordinavo 3 tarpinstitucines programas:
1. Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programą (Žin., 2002,
Nr. 57-2335) (toliau – Nacionalinė programa);
2. Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005-2008 metams programą (Žin.,
2005, Nr. 101-3745);
3. Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programą (Žin., 2006, Nr. 73-2782)
(toliau – Būsto programa).
Vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos (toliau – SPM) nuostatomis, Neįgaliųjų reikalų
departamentas rinko informaciją apie programų priemonių įgyvendinimo būklę iš tarpinstitucinių
programų atsakingų vykdytojų (135 vykdytojai) 3 kartus metuose:
– informaciją dėl tarpinstitucinių programų priemonių plane numatytų priemonių vykdymo
(SPM 7 priedas) – iki vasario 1 d.;
– informaciją apie dalyvavimą tarpinstitucinėje programoje (SPM 3 priedas) du kartus metuose:
iki birželio 30 d. ir iki gruodžio 30 d..
Surinkta informacija buvo apibendrinama, analizuojama, departamento darbuotojai sekė
programų priemonių tikslų įgyvendinimą, lygino informaciją laiko atžvilgiu arba nustatytais
standartais, vertino įgyvendinamų priemonių vykdymo pažangą ir reguliariai rengė stebėsenos
ataskaitas:
– koordinuojančios institucijos informaciją apie tarpinstitucinių programų įgyvendinimą pagal
gautą informaciją per ataskaitinį laikotarpį departamentas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
teikė iki kovo 1 d. (SPM 8 priedas);
– informaciją apie tarpinstitucinių programų koordinavimą Neįgaliųjų reikalų departamentas
teikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki liepos 10 d. ir sausio 28 d. (SPM 4 priedas).
1.1. Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metams programos
koordinavimas bei stebėsena.
Programos tikslas – siekti lygių galimybių planuojant žmonių su negalia socialinės integracijos
veiksmus, atitinkančius valstybės tarptautinius ir vidaus politikos tikslus ir įsipareigojimus.
Neįgaliųjų reikalų departamentas koordinavo Nacionalinės žmonių su negalia socialinės
integracijos 2003-2012 metams programos (Žin., 2002, Nr. 57-2335) (toliau - Nacionalinė programa)
įgyvendinimą bei vykdė jos stebėseną (135 vykdytojai: 60 savivaldybių, 10 apskričių, 3 įstaigos prie
LR Vyriausybės , 13 ministerijų, įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Lietuvos
darbo biržos ir 46 teritorinių darbo biržų, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba), Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija). Vykdytojai įgyvendino 83 priemones. Nacionalinės programos
vykdymui viso 2008 m. buvo panaudota 316187,3 tūkst. litų, iš jų: ministerijos panaudojo 184547,1
(iš jų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 129386 tūkst. litų ), įstaigos prie LRV ir kitos
valstybinės įstaigos - 43331,02 tūkst. litų, savivaldybės - 88309,04 tūkst. litų.
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1.2. Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005-2008 metams
programos koordinavimas ir stebėsena.
Neįgaliųjų reikalų departamentas koordinavo 2005 m. rugpjūčio 17 d. LR Vyriausybės nutarimu
Nr. 896 patvirtintą Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005-2008 metams
programą (Žin., 2005, Nr. 101-3745) (20 programos priemonių, kurias vykdė 10 apskričių viršininkų
administracijų, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos kurčiųjų draugija). Iš viso Lietuvių gestų
kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005-2008 metams programai vykdytojai 2008 m.
panaudojo: 3460,7 tūkst. litų (iš jų: 573 tūkst. litų – Neįgaliųjų reikalų departamento finansuojamos
priemonės, 2887,7 tūkst. litų skyrė apskritys).
Programos tikslai – siekti kurčiuosius integruoti į visuomenę ir mažinti jų socialinę atskirtį,
turtinti gestų kalbos žodyną, siekti, kad gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugos užtikrintų
kurtiesiems lygiavertį bendradarbiavimą su girdinčiaisiais.
Programos uždaviniai - plėtoti lietuvių gestų kalbos tyrimą, leksikos ir gramatikos pavyzdžių
kaupimą, gerinti kurčiųjų švietimo paslaugų kokybę, plėtoti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas
kurtiesiems ir didinti šių paslaugų prieinamumą.
Rezultatai:
– aprašyta 2000 leksinių gestų kalbos vienetų aiškinamajame gestų kalbos žodyne;
– parengti ir išleisti 2 aiškinamieji žodynai lietuvių gestų kalba kompiuterinėje laikmenoje (po
600 egz.), parengtas lietuvių gestų kalbos gramatikos vadovėlis kompiuterinėje laikmenoje;
– parengtos ir išleistos 7 specialiosios mokymo priemones, lietuvių gestų kalbos pagrindų
vizualinę mokymo programą girdintiems vartotojams, 3 vaizdo priemonės lietuvių gestų kalba
kompiuterinėse laikmenose, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams, 2 leidiniai, skirti lietuvių
gestų kalbos lektoriams;
– organizuota 18 lietuvių gestų kalbos praktinių įgūdžių mokymo kursų;
– vykdant priemones 9 lietuvių gestų kalbos vertėjai teikė gestų kalbos vertimo paslaugas 6
kurčiųjų reabilitacijos centruose, kuriomis pasinaudojo daugiau kaip 1400 kurčiųjų (suteikta apie
2000 vertimo paslaugų);
– 2008 m. apskrityse buvo suteikta 45614 gestų kalbos vertimo paslaugų (planuota – 39565);
– apskrityse 2008 m. vertimo paslaugos buvo suteiktos 2773 kurtiesiems paslaugų vartotojams.
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– iki 2008 m. apskrityse buvo įsteigti 94 gestų kalbos vertėjų etatai (2 pav.)
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2 pav. Įsteigtų gestų kalbos vertėjų etatų skaičius apskrityse 2005-2008 metais
– bendras apskrityse dirbančių vertėjų užimtų etatų skaičius nuo 2005 m. tolygiai didėjo, 2008 m. jų
skaičius – 79,25, planuotas rezultatas pasiektas tik 2 apskrityse iš 10 (3 pav.).
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3 pav. Gestų kalbos vertėjų etatų skaičiaus apskrityse palyginimas pagal 2008 m. plano įvykdymą.
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Įsteigtų gestų kalbos vertėjų etatų užpildymo gestų vertėjų centruose ir apskrityse problema
aktuali ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, ji dar didesnė kituose miestuose.
Pagal neuniversitetinę studijų programą Vilniaus kolegijoje studijuojantys gestų kalbos vertėjo
specialybę studentai dėl materialinių priežasčių dažniausiai praktiką atlieka ir lieka dirbti Vilniuje, ar
Kaune, atsisako vykti į kituose miestuose veikiančius gestų kalbos vertėjų centrus. Lietuvių gestų
kalbos vertėjų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 ,,Dėl Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655) patvirtintų biudžetinių įstaigų ir
organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio, taikant kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų
tarnybinių atlyginimų koeficientus, ir, yra ženkliai mažesnis palyginti su švietimo ir socialinės
apsaugos sričių darbuotojų darbo užmokesčiu. Tai turi lemiamos įtakos gestų kalbos vertėjų kaitai,
motyvacijos dirbti ir tobulėti trūkumui ir netolygiam gestų kalbos vertėjų pasiskirstymui regionuose
ir jų trūkumui.
1.3. Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos koordinavimas,
priemonių finansavimas ir kontrolė.
Programos tikslas – siekti neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant
neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą ir jo aplinką.
Programos uždavinys – pritaikyti neįgaliesiems būstus ir gyvenamąją aplinką, tobulinti būsto
pritaikymą įgyvendinančių ir prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją būsto ir jo aplinkos pritaikymo
srityje;
Neįgaliųjų reikalų departamentas, vadovaudamasis LRV 2006 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 638
patvirtinta Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programa, nuo 2007 metų
koordinavo bei vykdė programos priemonių finansavimą ir kontrolę. Įgyvendinant programą buvo
vykdomi, organizuojami ir administruojami būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai, organizuojami
seminarai savivaldybių atsakingiems darbuotojams bei neįgaliųjų asociacijų atstovams, renkama,
kaupiama ir skleidžiama informacija apie būsto pritaikymą, į būsto pritaikymo programos
įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą įtrauktos neįgaliųjų asociacijos. Būsto programos priemones
įgyvendina Aplinkos ministerija, savivaldybės, departamentas, būsto pritaikymo priežiūrą atlieka 3
neįgaliųjų asociacijų atstovai.
Iki 2008 m. balandžio 1 d. 59 miestų ir rajonų savivaldybėse buvo gauti 687 neįgaliųjų prašymai,
atitinkantys bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus, pritaikyti būstą. Vykdyti
būsto pritaikymo neįgaliųjų specialiesiems poreikiams darbai, neįgaliųjų asociacijų atstovai dalyvavo
savivaldybėse sudarytų Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijų darbe, vykdė būsto
pritaikymo priežiūrą. 2008 m. būsto pritaikymui neįgaliesiems buvo panaudota 9704 tūkst. litų, iš jų
– 7764,1 tūkst. litų iš valstybės biudžeto (80 proc.), 1939,9 tūkst. litų – iš savivaldybių (20 proc.) (4
pav).
Rezultatai:
– pritaikyti 363 būstai 366 asmenims, iš jų 207 būstai 209 asmenims su labai ryškiais judėjimo ir
apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 141 būstas 142 asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo
funkcijų sutrikimais ir 15 būstų asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų
sutrikimais (planuotas rezultatas įgyvendintas 110 proc.). (5 pav.)
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2008 m. neįgaliųjų būstų pritaikymui panaudotų lėšų savivaldybėse
pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinį 2008 m., tūkst. litų
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4 pav. Savivaldybių ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo santykis Būsto pritaikymo žmonėms su negalia
2007-2011 metų programos vykdymui savivaldybėse 2008 metais.
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Būsto pritaikymas savivaldybėse 2008 m. pagal sutrikimo laipsnį
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5 pav. Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius bei pasiskirstymas pagal sutrikimo sunkumą savivaldybėse

– asmenų, kuriems pritaikytas būstas dalis visame asmenų, kuriems reikia pritaikyti būstą,
skaičiuje yra 52 proc., planuotas rezultatas įgyvendintas 130 proc.;
– iki 2008 m. balandžio 1 d. savivaldybėse buvo gauti 687 asmenų, kurie atitiko bazinius būsto
pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus ir kuriems reikėjo pritaikyti būstą, prašymai;
– būsto pritaikymo žmonėms su negalia programą įgyvendino 59 miestų ir rajonų savivaldybės,
2008 m. į programos vykdymą įsitraukė 10 savivaldybių.
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2. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos ir kitų priemonių vykdymas.
Programos tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją plėtojant neįgaliųjų reabilitaciją,
paslaugas, ugdymą, aplinkos prieinamumą, užimtumą, visuomenės švietimą ir jų medicininį, socialinį
bei techninį aptarnavimą bei paslaugas.
Neįgaliųjų reikalų departamentas 2008 m. vykdė Neįgaliųjų socialinės integracijos programos 9
priemones. Priemonėms įgyvendinti buvo skirta 37693 tūkst. litų suma, gauta ir panaudota 37056,6
tūkst. litų suma (panaudota 98,3 proc. programai įgyvendinti patvirtintų lėšų). Neįgaliųjų socialinės
integracijos priemonių finansavimo 1993-2008 metais dinamika pavaizduota 6 pav.
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6 pav. Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimas

Pagal negalios pobūdį lėšos skiriamos aklųjų ir silpnaregių, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų, žmonių
su fizine negalia, proto ir psichinė negalią turinčių žmonių integracijai, integracijai sportu ir bendrus
socialinės integracijos projektams (7 pav.).
Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimas 2008 metais
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7 pav. Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimas pagal negalios pobūdį
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Programos uždavinys – atstatyti neįgaliųjų biosocialines funkcijas, profesinius įgūdžius bei
darbingumą, plėtoti paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir
skatinti jų įsidarbinimo galimybes.
Uždavinio įgyvendinimo priemonė – plėtoti paslaugų ir veiklų neįgaliesiems prieinamumą,
didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir skatinti jų įsidarbinimo galimybes. Priemonei įgyvendinti buvo
skirta 26661 tūkst. litų, panaudota – 26619 tūkst. litų.
Vadovaudamasis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos mėn. 20 d. įsakymu
Nr. A1-199 patvirtintu naujos redakcijos Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo
tvarkos aprašu ir jo priedais, Neįgaliųjų reikalų departamentas finansavo Paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektus, bei Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų, rėmė VšĮ Valakupių
reabilitacijos centro įgyvendinamą veiklos ir paslaugų teikimo projektą:
1) Paslaugų bendruomenėje plėtra – Neįgaliųjų reikalų departamentas konkurso tvarka finansavo
21 neįgaliųjų asociacijų 256 koordinuojamus Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus,
projektų vykdymui buvo panaudota – 18826,5 tūkst. litų.
Įgyvendinant Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus pagal asociacijų atstovaujamų
neįgaliųjų negalios pobūdį ir problemų specifiką teiktos neįgaliųjų teisių atstovavimo, informavimo ir
konsultavimo paslaugos, organizuota ir teikta psichologinė pagalba neįgaliesiems ir jų šeimų
nariams, vykdytos savarankiškumo didinimo, nuolatinio pobūdžio kultūrinės bei sportinės veiklos,
teiktos socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, transporto organizavimo, sociokultūrinės,
asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo, pagalbos į namus, apgyvendinimo savarankiško
gyvenimo namuose, dienos socialinės globos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos), remta
neįgaliųjų įtraukimo į darbo rinką motyvacijos didinimo veikla, darbo vietų neįgaliesiems paieška,
teiktos darbo asistentų paslaugos neįgaliesiems.
2) Neįgaliųjų asociacijų veiklos projektų rėmimas – Neįgaliųjų reikalų departamentas finansavo
19 konkurso tvarka atrinktų neįgaliųjų asociacijų įgyvendinamų 19 Neįgaliųjų asociacijų veiklos
rėmimo projektų. Šiai veiklai 2008 m. buvo panaudota 6933 tūkst. litų.
Įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, atstovautos ir gintos neįgaliųjų
teisės, kad neįgaliųjų socialinės integracijos pokyčiai gerintų neįgaliųjų padėtį visuomenėje ir
užtikrintų socialinės izoliacijos mažinimą.
3) VšĮ Valakupių reabilitacijos centre, kurio steigėjas yra Neįgaliųjų reikalų departamentas,
remtos veiklos, susijusios su neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių didinimu, asmens
dalyvavimo darbo rinkoje motyvacijos didinimu, ypatingas dėmesys skirtas daug metų nedirbusių,
sunkias negalias turinčių asmenų užimtumo ir grįžimui į darbo rinką skatinimui. Centro veiklos
rėmimui 2008 m. panaudota 859,5 tūkst. litų.
Rezultatai:
– sunkų neįgalumo lygį turinčių asmenų, naudą gavusių dalyvaujant neįgaliųjų socialinės
integracijos projektuose, dalis visame sunkią negalią turinčių asmenų skaičiuje yra 31 proc.
(planuotas rezultatas įgyvendintas 100 proc.);
– socialinės integracijos projektuose naudą gavo per 79000 neįgaliųjų (planuotas rezultatas
įgyvendintas 104 proc.)
Programos uždavinys - mažinti neįgaliųjų socialinę izoliaciją, didinti fizinės ir informacinės
aplinkos prieinamumą.
Uždavinio įgyvendinimo priemonė – gerinti informacinę aplinką. Priemonei 2008 m. panaudota
– 894,3 tūkst. litų.
2008 m. veikė neįgaliųjų poreikiams pritaikyta universali neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos
sistema – duomenų bazė, prieinama internetu, kurioje neįgalieji ir kiti suinteresuoti asmenys galėjo
rasti aktualią neįgaliesiems informaciją. Įgyvendinant programos tikslą buvo aktyvinamas neįgaliųjų
socialinės integracijos procesas, didinamas visuomenės (iš jų ir neįgaliųjų) supratimas ir žinios apie
neįgaliųjų teises, socialinės neįgaliųjų integracijos politiką ir jos formavimo pokyčius, negalias, jų
prevenciją, paslaugas, socialinės įtraukties didinimą ir formuojamas palankus visuomenės požiūris į
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neįgaliuosius. Duomenų bazėje buvo pateikiama informacija apie neįgaliesiems aktualias paslaugas,
organizacijas, teisės aktus, projektus, tiriamuosius darbus, techninės pagalbos priemones, seminarus,
kursus. Skelbiami darbo skelbimai, talpinamos naujienos bei neįgaliesiems aktualūs leidiniai ir
nuorodos į juos (nuorodos į internetinius žodynus, periodinius leidinius neįgaliesiems, kitus
informacinius leidinius ir 8 teminiai gestų kalbos žodynai), pateikiami atsakymai į tinklalapio
lankytojams kylančius klausimus, neįgalieji galėjo diskutuoti tarpusavyje aktualiais klausimais.
UNRIIS duomenų bazėje integruota kompiuterinė lietuvių gestų kalbos mokymosi programa, kurios
pagalba kiekvienas norintis gali mokytis gestų kalbos, susilaukė didelio vartotojų susidomėjimo.
Duomenų bazė suteikė įvairioms valstybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, neturinčioms
savo duomenų bazių, galimybę pasinaudoti jos resursais ir teikti visuomenei informaciją.
Organizacijos pačios skelbė informaciją apie vykdomus projektus, atliktus tiriamuosius darbus,
organizuojamus seminarus, kursus, stovyklas, laisvas darbo vietas. UNRIIS duomenų bazė pritaikyta
neįgaliesiems, turintiems įvairias negalias. Kadangi informacijos įvairovė bei apimtis nuolat plečiasi,
UNRIIS vartotojų ratas ir skaičius taip pat nuolat auga. UNRIIS paslaugomis 2008 m. naudojosi
neįgalieji, jų šeimų nariai, sveikieji visuomenės nariai, neįgaliųjų organizacijų atstovai, studentai ir
pan. Neįgalieji, apsilankę UNRIIS duomenų bazėje gavo informaciją apie paslaugas, tarnybas,
priemones neįgaliems asmenims sveikatos, socialinės apsaugos, reabilitacijos, švietimo ir mokslo,
aplinkos prieinamumo, kultūros, sporto ir kitose srityse. Neįgalieji galėjo susipažinti su priimtais
teisės aktais, mokytis lietuvių gestų kalbos, internetu skaityti leidinius, sužinoti apie vykstančius
mokymus, gauti atsakymus į rūpimus klausimus, diskutuoti tarpusavyje ir pan. Informacija duomenų
bazėje yra laisvai prieinama ir nemokama, per 2008 metus ją aplankė per 28000 vartotojų.
Nuo 2006 m. liepos 10 d. veikia Neįgaliųjų reikalų departamento internetinė svetainė.
Neįgaliesiems pritaikytoje svetainėje pateikiama aktuali informacija apie Departamento veiklą,
neįgaliųjų socialinės integracijos naujienas, teisės aktus, socialinę paramą neįgaliesiems,
organizacijas bei įstaigas, veikiančias neįgaliųjų integracijos srityje, renginius neįgaliesiems.
Svetainėje rengiamos viešos konsultacijos dėl teisės aktų rengimo bei tobulinimo, Departamentui
teikiamos pastabos bei pasiūlymai elektroniniu paštu. Svetainėje suteikiama galimybė išsakyti savo
nuomonę vienu ar kitu klausimu, dalintis patirtimi. 2008 m. svetainės lankytojų padaugėjo, kiekvieną
dieną ją vidutiniškai aplanko 1600 asmenų. Per 2008 m. svetainėje buvo atsakyta į daugiau nei 1300
neįgaliųjų ar kitų visuomenės narių elektroniniu paštu pateiktų klausimų įvairiomis aktualiomis
neįgaliesiems temomis.
2008 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdė
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos pristatymo visuomenei kampaniją. Buvo surengti
seminarai visose apskrityse, kuriuose dalyvavo atitinkamos apskrities viršininko administracijos
atstovai, vietos savivaldos administracijų vadovai, specialistai, neįgaliųjų teises ginančių asociacijų
(vietinių ir respublikinių) atstovai. Seminarų metu universitetų lektoriai, valstybės institucijų atstovai
pristatė Neįgaliųjų teisių konvenciją, jos įgyvendinimo mechanizmą, pagrindinius konvencijos
principus bei šių principų perkėlimą į nacionalinę teisę, kalbama apie neįgaliųjų teisių užtikrinimo
Lietuvoje problemas bei galimus sprendimų būdus. Vykdant informavimo kampaniją buvo
išspausdinti Vykdyti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos pristatymo visuomenei darbai:
pravesti seminarai 10 apskričių (dalyvavo per 500 neįgaliųjų asociacijų, savivaldybių, apskričių
viršininkų administracijų, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, centrų darbuotojų).
Buvo išleisti ir išplatinti informaciniai lankstinukai „Kas ir kaip rūpinasi žmonėmis su negalia?“,
buvo parengti 2 informaciniai straipsniai, kurie buvo išspausdinti šalies ir regioniniuose
dienraščiuose, išleistas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos tekstas brošiūroje, išversta į
lietuvių gestų kalbą ir išleista DVD formatu, įgarsinant, Brailio raštu.
Neįgaliųjų reikalų departamentas 2008 m. surengė 4 mokomuosius seminarus – viešas
konsultacijas pareiškėjams – neįgaliųjų asociacijoms, neįgaliųjų asociacijų įsteigtoms ne pelno
siekiančioms organizacijoms, ketinančioms teikti paraiškas Neįgaliųjų socialinės integracijos
programoms vykdyti 2009 metais, kuriuose dalyvavo apie 200 asmenų. Mokymų metu pareiškėjai
supažindinti su Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo tvarkos, teikiamoms
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programoms ir programų paraiškoms bei pareiškėjams keliamais reikalavimais ir jų pakeitimais,
paraiškų pildymo metodika.
Rezultatai:
− surengti 5 mokomieji seminarai, kuriuose dalyvavo per 700 asmenų;
− informaciją gavusių neįgaliųjų skaičius – 38000 (rezultatas įgyvendintas 108,6 proc.).
− buvo išleisti ir išplatinti informaciniai lankstinukai „Kas ir kaip rūpinasi žmonėmis su
negalia?“ (40000 egz.),
− buvo parengti 2 informaciniai straipsniai, kurie buvo išspausdinti 3 šalies ir 30 regioninių
dienraščių,
− išleistas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos tekstas brošiūroje (5000 egz.), išversta į
lietuvių gestų kalbą ir išleista DVD formatu (300 egz.), įgarsinant (300 egz.), Brailio raštu (25 egz.).
Programos uždavinys – gerinti neįgaliųjų ugdymo galimybes ir pagalbą neįgaliesiems,
auginantiems vaikus.
Uždavinio įgyvendinimo priemonė – teikti finansinę paramą neįgaliesiems, studijuojantiems
aukštosiose mokyklose.
Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 1731 tūkst. litų suma, gauta ir panaudota 1711,6 tūkst.
litų suma. Įvykdytos visos planuotos priemonės, pasiekti planuoti rezultatai.
Uždavinio įgyvendinimo priemonė – mokėti 20 proc. MGL dydžio išmokas neįgaliesiems,
auginantiems vaikus, komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti
ar kurui įsigyti. Priemonei įgyvendinti buvo skirta 72 tūkst. litų suma, gauta ir panaudota 67,6 tūkst.
litų suma.
Rezultatai:
– 677 aukštosiose mokyklose besimokantys neįgalieji, gavo finansinę paramą (rezultatas
įgyvendintas 101 proc.);
– 216 neįgaliųjų šeimų, auginančių vaikus iki 18 metų (besimokančius iki 24 metų), buvo
mokamos 20 procentų MGL dydžio išmokos (rezultatas įgyvendintas 98,2 proc.).
3. Neįgaliųjų reikalų departamento reguliavimo sričiai priskirto valstybės turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas juo.
3.1. Neįgaliųjų reikalų departamentas 2008 m. užtikrino departamento reguliavimo sričiai
priskirto valstybės turto naudojimo tikslingumą – panauda perduoto valstybės turto priežiūrą, turto
apsaugą ir kontrolės užtikrinimą, už šio turto inventorizaciją, departamento reguliavimo sričiai
priskirtų pavaldžių įmonių ir įstaigų veiklos kontrolės ir priežiūros užtikrinimą. Pagal sudarytą
grafiką ar pagal gautą informaciją neplaningai buvo tikrinamas turto naudojimo efektyvumas bei
nauda neįgaliesiems, turto naudojimas atsižvelgiant į panaudos sutarties sąlygas bei teisės aktų
nustatytą tvarką. Surinkta informaciją apie veiklą naudojant šį turtą neįgaliųjų naudai buvo
apibendrinta ir parengta metinė turto naudojimo ir veiklos ataskaita apie neįgaliesiems suteiktas
paslaugas naudojant panauda perduotą turtą.
2008 m. sausio 18 d. Neįgaliųjų reikalų departamentas perdavė neįgaliųjų asociacijoms,
viešosioms įstaigoms, savivaldybių įstaigoms panaudos sutartimis 10 automobilių - mikroautobusų,
pritaikytų neįgaliesiems vežti. Neįgaliųjų reikalų departamentas 2000-2007 metais vykdė investicinį
projektą, kurio metu buvo įsigyjami automobiliai – mikroautobusai, pritaikyti neįgaliesiems vežti.
Per 2000-2008 metus vykdant investicinį projektą įsigytas 61 pritaikytas automobilis, kurie iki 2008
metų sausio 18 d. buvo panauda perduoti neįgaliųjų asociacijoms transporto paslaugoms teikti. Šiais
automobiliais neįgaliųjų asociacijos teikia transporto paslaugas neįgaliesiems 39 savivaldybėse.
Rezultatai:
– atlikta 70 panaudos būdu perduoto valstybinio turto neįgaliųjų organizacijoms (39
savivaldybės) tikslingo naudojimo patikrinimų, per kuriuos patikrinta 40 automobilių ir 30
komplektų kompiuterinės įrangos naudojimas;
– atlikta 61 pritaikyto neįgaliesiems vežti automobilio, 100 komplektų kompiuterinės įrangos
inventorizacija;
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– transporto paslaugos 2008 m. buvo teikiamos 61 panaudos būdu 39 savivaldybėms perduotu
automobiliu;
– 2008 m. šiomis transporto priemonėmis buvo suteikta 29371 vienkartinių ir 216347 nuolatinių
transporto paslaugų, vienkartinėmis paslaugomis pasinaudojo 16607 neįgaliųjų, o nuolatinėmis –
10224 neįgaliųjų (savivaldybių indėlis teikiant transporto paslaugas – 1089,585 tūkst. litų).
3.2. Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovauja valstybei ir valdo valstybei nuosavybės teise
priklausančią uždarosios akcinės bendrovės „Baldžio šilas“ (toliau vadinama - UAB „Baldžio šilas“)
akcijų dalį, o likusi šios įmonės akcijų dalis priklauso bankrutavusiai AB „Kuro aparatūra“. UAB
„Baldžio šilas“ akcinis kapitalas – 10675040 litų. Neįgaliųjų reikalų departamentas patikėjimo teise
valdo 376754 UAB „Baldžio šilas“ akcijų, kurių nominali vertė yra 7535080 litų (70,6 procentų).
3.3. Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovavo valstybei, įgyvendindamas valstybės, kaip
viešosios įstaigos dalininkės turtines ir neturtines teises VšĮ Valakupių reabilitacijos centre.
4. Tikslinio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo patikra.
Neįgaliųjų reikalų departamentas 2008 m. organizavo ir vykdė neįgaliųjų socialinės integracijos
programų ir priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, tikslinio panaudojimo patikrinimus
– finansinę ir veiklos kontrolę ir įvertino lėšų panaudojimo ir veiklos atitiktį efektyvumo,
ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais:
− auditavo valstybės biudžeto lėšų gavėjus, vykdančius neįgaliųjų socialinės integracijos
programų priemones, bei valstybės turto, perduoto panaudos pagrindais, gavėjus;
− teisės aktų laikymąsi naudojant programos priemonėms skirtas lėšas;
− neįgaliųjų asociacijų programoms skirtų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos
dokumentų ir informacijos tinkamumą, vykdomoms veikloms lėšų panaudojimo efektyvumą;
− rengė ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl kontrolės metu nustatytų veiklos
trūkumų ar pažeidimų;
− stebėjo, kaip vykdomi po patikrinimų pateikti nurodymai ir rekomendacijos;
− rengė kontrolės ataskaitas.
Rezultatai:
– 2008 m. buvo patikrintos 27 neįgaliųjų organizacijos, 55 jų padaliniai ir 3 valstybės
biudžeto įstaigos, kurių asignavimų suma sudaro 25815 tūkst. litų;
– parengtos 27 ataskaitos su išvadomis ir rekomendacijomis, kurios pateiktos programos
vykdytojams, jiems pateiktos pažymos grįžtamajai kontrolei;
– 2008 m. buvo atlikta 10 vasaros stovyklų patikrinimų;
– atlikta 10 neplaninių tikslinio lėšų panaudojimo patikrinimų.
5. Dalyvavimas rengiant teisės aktus, dalyvavimas darbo grupėse ir kita veikla.
5.1. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir asociacija
„Langas į ateitį“ organizavo konferenciją „Informacinių technologijų prieinamumas neįgaliesiems“.
Konferencija organizuojama remiantis Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnio
„Prieinamumas“ nuostatomis ir atsiliepiant į tarptautinės komunikacijos organizacijos (International
Telecommunication Union) raginimą prisijungti minint gegužės 17 d. kaip Pasaulinę
telekomunikacijos ir informacinės visuomenės dieną, kurios tema 2008 metais „Informacinių
technologijų prieinamumas neįgaliesiems“;
5.2. Parengė Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos
tarpinio vertinimo ataskaitą (apimtis virš 80 psl.) už 2003-2007 metus, pristatė šią ataskaitą
Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdyje. Šiuo metu vykdo šios ataskaitos tikslinimą atsižvelgiant į atskirų
priemonių vykdytojų teikiamas pastabas;
5.3. Neįgaliųjų reikalų departamentas bendradarbiavo su valstybės institucijomis, apskričių
viršininkų administracijomis, savivaldybėmis, neįgaliųjų asociacijomis, darbo biržomis, aukštosiomis
mokyklomis konsultavo neįgaliųjų reabilitacijos ir socialinės integracijos klausimais, rengė viešas
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konsultacijas dėl Socialinių įmonių 3, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 m.
programos patvirtinimo" projekto, dėl naujos antidiskriminacinės direktyvos projekto, dėl Jaunimo
galimybių plėtros strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2008-2010 metų plano projekto, dėl
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ratifikavimo galimybių ir
tikslingumo analizės projekto, dėl LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo;
5.4. Rengė ataskaitą Vaiko teisių kontrolierei apie Nacionalinės žmonių su negalia socialinės
integracijos programos priemones, skirtas vaikų su negalia integracijai;
5.5.Rengė 2008 metų valstybės biudžeto lėšų būsto pritaikymui neįgaliesiems paskirstymo
savivaldybėms projektą;
5.6. Rengė Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos bei šios
programos įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus;
5.7. Rengė medžiagą Departamento kartu su Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos bei nevyriausybinėmis asociacijomis organizuojamai akcijai „Įvertinkime aplinkos
prieinamumą neįgaliesiems“;
5.8. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2006 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A1-9 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos finansinių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimą ir Neįgaliųjų reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovavimo valstybei VšĮ Valakupių
reabilitacijos centras taisyklių patvirtinimo;
5.7. Parengė Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
kovos su korupcija programos 2008 metams ir priemonių planą;
5.8. Parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2008 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-129
patvirtintą Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-199
(Žin., 2006, Nr. 83-3303, 2007, Nr.97-3944; 2007, Nr.103-4222) pakeitimą;
5.9. Parengė Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2013 metų programos
stebėsenos ir koordinavimo tvarkos aprašo naują redakciją, Neįgaliųjų reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės
tvarkos aprašą bei Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
panauda perduoto valstybės turto inventorizacijos ir turto tikslingo naudojimo patikrinimo tvarkos
aprašą;
5.10. Parengė 2008 m. gruodžio 15 d. Nr. V-40 Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Informacijos teikimo apie valstybės
biudžeto lėšų naudojimą ir pasiektus rezultatus vykdant neįgaliųjų socialinės integracijos priemones
tvarkos aprašą. Šis aprašas nustato informacijos teikimo reikalavimus neįgaliųjų socialinės
integracijos priemonių ir programų vykdytojams bei Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM.
5.11. Dalyvavo Priežiūros komiteto Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo
dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti darbe (2 posėdžiai);
5.12. LTS TK Techninė pagalba neįgaliesiems, Lietuvos standartizacijos departamentas;
5.13. Departamentas organizavo darbo grupę Neįgaliųjų socialinės integracijos programų
finansavimo tvarkai tobulinti;
5.14. Departamentas organizavo tarpžinybinę darbo grupę Nacionalinės žmonių su negalia
socialinės integracijos 2003-2012 metų programos ir jos priemonių pakeitimo projekto rengimo;
5.15. Neįgaliųjų reikalų departamento darbuotojai dalyvavo tarpžinybinėje darbo grupėje
rengiant Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009-2012 metams projektą;
5.16. Dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės poziciją dėl ES tarybos rezoliucijos
dėl neįgaliųjų padėties;
5.17. Nagrinėjo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projektą bei rengė pasiūlymus dėl šio
įstatymo projekto tobulinimo;
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5.18. Atstovavo Departamentą Seimo Socialinių reikalų ir darbo bei Ekonomikos komitetų
posėdžiuose svarstant Pelno mokesčio lengvatas apmokestinant socialinių įmonių dividendus, LR
užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo įstatymo projektą;
5.19. Atstovavo Departamentui Priežiūros komitete 2004-2006 m. Europos Bendrijų iniciatyvos
Equal bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti (šio komiteto veikla tęsiasi
ir 2008 metais). Taip pat dalyvavo Equal projekto tinklo valdymo grupės (dalyvauta 4 posėdžiuose) ir
veiklos priežiūros valdybos darbe (teikė pastabas ir pasiūlymus dėl vystymo bendrijų siūlomų
inovacijų plėtros);
5.20. Dalyvavo Šiaurės šalių ministrų tarybos vykdomo projekto pagalba neįgaliems vaikams
priežiūros komiteto veikloje. Per metus buvo organizuoti 5 posėdžiai;
5.21. Parengė 2008 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdymo ataskaitų formas ir
kitų Departamento 2008 m. finansuojamų programų projektų ir ataskaitų pateikimo formas;
5.22. Tikslino Neįgaliųjų socialinės integracijos programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto
lėšų, projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašą;
5.23. Parengė įsakymą dėl Projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudėties patvirtinimo;
5.24. Parengė socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų projektus:
- socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos programų
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projekto, Neįgaliųjų socialinės integracijos
programos projektų paraiškų formas;
- socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų dėl neįgaliųjų socialinės integracijos
programoms vykdyti valstybės biudžeto lėšų paskirstymo bei jo pakeitimo projektus (parengti 3
ministro įsakymų projektai);
5.25. Parengė 2009 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektų paraiškų pildymo
rekomendacijas, skirtas pareiškėjams;
5.26. Parengė siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai Vyriausybės nutarimo „Dėl Finansinės
pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektui;
5.27. Rinko ir sistemino informacinio pobūdžio duomenis rengiant naują Gestų kalbos programą.
Parengė gestų kalbos vertėjų sąrašą pagal savivaldybes ir pateikė Teisingumo ministerijai, kad
kreipiantis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kurtiesiems būtų užtikrintas vertimas;
5.28. Dalyvavo Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL teminio tinklo „Naujų galimybių
suteikimas asmenims, neįgijusiems darbo rinkoje paklausios kvalifikacijos ar ją praradusiems ir
turintiems sunkumų integruojantis į visuomenę ir darbo rinką“ valdymo grupės veikloje;
5.29. Dalyvavo švietimo ir mokslo ministro sudarytoje Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo
programos projektui parengti darbo grupės veikloje;
5.30. Dalyvavo sveikatos ministro sudarytoje darbo grupės dėl sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo epilepsija sergantiems problemoms spręsti veikloje;
5.31. Dalyvavo projekto „Vieningos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos,
asmenims turintiems fizinę negalią, tęstinė plėtra ir tobulinimas“ valdymo grupės veikloje;
5.32. Dalyvavo projekto „Asmenų su sunkia fizine negalia profesinės reabilitacijos
infrastruktūros plėtra Lietuvoje“ valdymo grupės veikloje;
5.33. Parengė Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2013 metų programos
stebėsenos ir koordinavimo tvarkos aprašo naują redakciją, Neįgaliųjų reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės
tvarkos aprašą bei Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
panauda perduoto valstybės turto inventorizacijos ir turto tikslingo naudojimo patikrinimo tvarkos
aprašą;
5.34. Parengė „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl 2008 metų lėšų paskirstymo
neįgaliųjų reikalų departamentui pavestoms 2.1 programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“
priemonėms įgyvendinti“ pakeitimo;
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5.35. 2008 m. vasario 19 d. Nr. A1-58 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro "Dėl Neįgaliųjų
reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 metams perduotų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos programoms vykdyti
paskirstymo patvirtinimo" pakeitimo";
5.36. Neįgaliųjų reikalų departamentas dalyvavo Neįgaliųjų mugėje, konferencijose, bendravo su
žiniasklaida aktualiais neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais.
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA
Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Taryba) yra
kolegiali institucija, sudaroma visuomeniniais pagrindais lygiateisės partnerystės pagrindu iš
valstybės institucijų ir neįgaliųjų asociacijų atstovų ir jos veikla grindžiama kolegialumo,
demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais. Tarybą sudaro 14 narių, 7 atstovus deleguoja
neįgaliųjų asociacijos (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos
invalidų draugija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Viltis“ ir Lietuvos parolimpinis komitetas), 7 atstovus deleguoja valstybės institucijos
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Ūkio
ministerija).
Tarybos uždavinys – nagrinėti svarbiausius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir
padėti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir už kitas sritis atsakingiems ministrams įgyvendinti
neįgaliųjų reikmes atitinkančią neįgaliųjų socialinės integracijos politiką. Pagrindinė Tarybos darbo
forma yra posėdžiai. 2008 m. įvyko 2 Tarybos posėdžiai ir 3 Tarybos narių apklausos.
2008 m. sausio 16 d. remiantis Tarybos reglamento (Žin., 2005, Nr. 152-5603) 22 punktu,
atlikta Tarybos narių apklausa, kurios metu pateiktas derinti transporto, specialiai pritaikyto
neįgaliesiems vežti, įsigyto 2007 metais vykdant investicinį projektą, paskirstymo projektas.
Pritarta departamento pateiktam transporto, specialiai pritaikyto neįgaliesiems vežti, įsigyto
2007 metais vykdant investicinį projektą, paskirstymo projektui skiriant po vieną automobilį
neįgaliųjų asociacijoms bei viešosioms įstaigoms: Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijai,
Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijai, Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijai, Širvintų rajono neįgaliųjų
draugijai, Elektrėnų neįgaliųjų draugijai, VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrui,
Plungės rajono socialinių paslaugų centrui ir Utenos socialinių paslaugų centrui. Atsižvelgiant į VšĮ
„Vilties akimirka“ veiklos apimtis ir transporto paslaugų poreikį neįgaliesiems Vilniaus mieste,
viešajai įstaigai „Vilties akimirka“ skirti 2 automobiliai.
Pritarta Departamento parengtam transporto priemonių, specialiai pritaikyto neįgaliesiems
vežti, paskirstymo projektui. Neįgaliųjų organizacijoms (Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijai,
Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijai, Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijai, Širvintų rajono neįgaliųjų
draugijai, Elektrėnų neįgaliųjų draugijai, VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrui,
Plungės rajono socialinių paslaugų centrui ir Utenos socialinių paslaugų centrui, VšĮ „Vilties
akimirka“) panaudos būdu buvo perduota 10 specialiai neįgaliesiems vežti pritaikytų automobilių
Volkswagen Transporter (6 sėdimų vietų ir 2 vietų vežimėliams), nupirktų 2007 m.
2008 m. vasario 12 d. įvykusiame posėdyje Taryba, remdamasi Tarybos nuostatų (Žin.,
2005, Nr. 152-5603) 13 punktu, Tarybos pirmininke išrinkta Zita Valaitytė (Lietuvos invalidų
draugijos pirmininkė), Tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Violeta Murauskaitė (Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos sekretorė).
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Svarstyta dėl 2008 metams Neįgaliųjų reikalų departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų
Neįgaliųjų socialinės integracijos programoms paskirstymo projekto derinimo. Įvertinus
administracinę atitiktį, kokybės vertinimui buvo pateikti 344 projektai. Projektų kokybę vertino
Projektų vertinimo ir atrankos komisija, kurią sudarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai. Kiekvieną projektą vertino 3 specialistai. Nutarta pritarti
2008 metams Neįgaliųjų reikalų departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų, neįgaliųjų socialinės
integracijos programoms vykdyti paskirstymo projektui. Projektų vykdytojams pateikus patikslintus
projektus rekomenduoti Departamentui įvertinti neįgaliųjų asociacijų pateiktų prašymų pagrįstumą,
pagal Projektų vertinimo ir atrankos komisijos pateiktas išvadas bei rekomendacijas, esant pagrindui,
atsižvelgti į neįgaliųjų asociacijų prašymus tikslinant 2008 m. Neįgaliųjų reikalų departamento
biudžetą.
2008 m. vasario 29 d., remiantis Tarybos reglamento 22 punktu, atlikta Tarybos narių
apklausa, kurios metu buvo svarstytos Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos 2007 m. veiklos ir perduotų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo ir naudojimo
sąmatos vykdymo ataskaitos. Ataskaitoms pritarta.
2008 m. birželio 16 d., remiantis Tarybos reglamento 22 punktu, atlikta Tarybos narių
apklausa, kurios metu buvo svarstytas Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos 2008 metams perduotų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Neįgaliųjų
socialinės integracijos programoms vykdyti paskirstymo pakeitimo projekto derinimas. Paskirstymo
pakeitimo projektui pritarta.
2008 m. lapkričio 19 d., įvykusiame posėdyje pristatyta Nacionalinės žmonių su negalia
socialinės integracijos 2003-2012 metų programos tarpinio vertinimo ataskaita (toliau- Tarpinio
vertinimo ataskaita) ir neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo modelis.
Apibendrinus Tarpinio vertinimo ataskaitos informaciją galima teigti, kad iki 2008 metų
vidurio beveik 33 proc. priemonių jau yra įgyvendinta, beveik 58 proc. priemonių įgyvendinamos
(tęstinio pobūdžio priemonės) ir 7 priemonės (arba 8,5 proc.) neįgyvendinamos. Daugelis
nevykdomų priemonių yra praradusios savo aktualumą arba vykdomos kitais būdais, nei numatyta
Nacionalinėje programoje. Daugiausia problemų iškyla vykdant priemones aplinkos pritaikymo,
psichosocialinės reabilitacijos bei kultūros srityje. Tarpinio vertinimo ataskaitai pritarta.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A1-309 patvirtino
programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ veiklos audito rekomendacijų įgyvendinimo planą,
kuriame įtraukta priemonė tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo tvarką.
Vadovaujantis įgyvendinimo plano nuostatomis Neįgaliųjų reikalų departamentas parengė ir pristatė
Tarybai Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo modelio keitimo projektą. Nutarta
atidėti Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo modelio pakeitimo svarstymą
vėlesniam laikotarpiui.
Svarstyta dėl Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2008 metams perduotų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Neįgaliųjų socialinės
integracijos programoms vykdyti paskirstymo pakeitimo projekto derinimo.
Nutarta pritarti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2008 metams perduotų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų neįgaliųjų
socialinės integracijos programoms vykdyti paskirstymo pakeitimo projektui.
Teisės aktų pakeitimai:
2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 761 "Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo patvirtinta

16

Tarybos sudėtis, - išbraukiant iš nurodytosios tarybos Petrą Gasiūną, Daną Migaliovą ir įrašyti į ją
Romą Klečkovskąją - Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentę, Virginijų Molį - Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrijos "Viltis" tarybos narį.

Departamento direktorė

Genovaitė Paliušienė

