
PERIODINIŲ LEIDINIŲ NEĮGALIESIEMS LEIDYBOS IR PLATINIMO PROJEKTŲ 

ĮGYVENDINIMAS 2014 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“, 2.1.11 priemonę, per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos yra finansuojami Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 

projektai. 

 Finansavimas projektams skiriamas vadovaujantis Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir 

platinimo finansavimo 2014 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A1-650 „Dėl Periodinių leidinių 

neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 2014 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 Projektų finansavimo tikslas – remti neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui svarbių 

periodinių leidinių leidybą. 

Projektuose remiama periodinių (ne mažiau kaip keturi vieno leidinio numeriai per metus) 

leidinių, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu, 

leidyba reginčiųjų raštu, Brailio raštu, garsiniu formatu.  

Leidiniuose spausdinamų straipsnių sritys siejamos su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių 

galimybių sudarymu: ugdymas, sveikata, švietimas, mokslas, socialinė apsauga, kultūra, sportas, 

aplinkos prieinamumas, užimtumas, profesinis rengimas, profesinė reabilitacija, įdarbinimas, 

laisvalaikis; temos pagal sritis siejamos su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių 

sudarymu, aktualios informacijos pateikimu: politika ir jos įgyvendinimo priemonės, teisė, projektai, 

mokslo pasiekimų pristatymai populiaria forma, įvairių tyrimų pristatymai, analitiniai straipsniai, 

geroji patirtis Lietuvoje ir užsienio šalyse, nevyriausybinių asociacijų bei kitų bendruomenių veikla, 

socialinės atskirties mažinimas, neįgaliųjų saviraiška, kultūrinės programos ir aktualijos. 

Įgyvendinant projektus 2014 metais buvo finansuojama 8 pavadinimų periodinių leidinių 

leidyba:  

- laikraštis „Bičiulystė“ (savaitinis, 3000 egz. tiražas) – vienintelis tokio periodiškumo 

neįgaliesiems skirtas leidinys, nušviečiantis neįgaliųjų socialinės integracijos ir lygių galimybių 

klausimais; 

- žurnalas „Mūsų žodis“ (mėnesinis, 670 egz. tiražas, leidžiamas reginčiųjų raštu ir įgarsintas 

21 egz.), skirtas regėjimo negalią turintiems asmenims ir visuomenei. Žurnalas leidžiamas su priedais 
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„TVR programos“ (savaitinis, 150 egz. tiražas, leidžiamas Brailio raštu) ir „Šulinys“ (leidžiamas kartą 

per dvi savaites Brailio raštu, 150 egz. tiražas); 

- žurnalas „Akiratis“ (mėnesinis, 963 egz. tiražas), skirtas Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

bendruomenei, klausos negalios asmenų ugdymo įstaigoms, gestų vertėjų centrams, kitoms įstaigoms 

ir visuomenei, besidominčiai neįgaliųjų problemomis; 

- žurnalas „Viltis“ (ketvirtinis, 3000 egz. tiražas), atspindintis sutrikusio intelekto žmonių 

gyvenimo aktualijas, skirtas neįgaliesiems, jų šeimos nariams, specialistams, visuomenei; 

- žurnalas „Bičiulis“ (mėnesinis, 1800 egz. tiražas), skirtas neįgaliųjų socialiniam švietimui ir 

informavimui, sunkios fizinės negalios asmenims, jų artimiesiems, specialistams;  

- žurnalas „Globa“ (ketvirtinis, 700 egz. tiražas), skirtas visuomenei, specialistams, dirbantiems 

su psichikos neįgaliaisiais, neįgaliesiems, jų globėjams ar šeimos nariams; 

- žurnalas „Artritas“ (ketvirtinis, 1000 egz. tiražas), skirtas žmonėms, sergantiems lėtinėmis 

reumatinėmis sąnarių ligomis ir turintiems atramos judėjimo negalią, šios negalios prevencijai, 

pagalbai neįgaliesiems, jų šeimos nariams; 

- informacinis biuletenis (žurnalas) „Nefro Info“ (ketvirtinis, 975 egz. tiražas), skirtas šviesti 

dializuojamus ir transplantuotus asmenims, nefrologinius ligonius, neįgaliuosius, visuomenę. 

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektus 2014 m. įgyvendino 4 

neįgaliųjų asociacijos ir 4 viešosios įstaigos. Projektams įgyvendinti skirta ir panaudota 772 tūkst. litų. 

 

Projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimas 

 

Eil. 

Nr. 
Organizacijos ir leidinio pavadinimas 

Skirta, 

tūkst. litų 

Panaudota, 

tūkst. litų 

1. 
Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ 

Laikraštis „Bičiulystė“ 
218 218 

2. 
Viešoji įstaiga „Brailio spauda“ 

Žurnalas „Mūsų žodis“ su priedais „TVR programos“ ir 

„Šulinys“ 

232 232 

3. Viešoji įstaiga „Akiračio“ redakcija 

Žurnalas „Akiratis“ 

78 78 

4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija „Viltis“ 

Žurnalas „Viltis“ 

64 64 

5.  Viešoji įstaiga „Nugalėk save“ 

Žurnalas „Bičiulis“ 

107 107 

6. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos 

bendrija 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos 

žurnalas „Globa“ 

27 27 

7. Lietuvos artrito asociacija 

Žurnalas „Artritas“ 

20 20 
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Eil. 

Nr. 
Organizacijos ir leidinio pavadinimas 

Skirta, 

tūkst. litų 

Panaudota, 

tūkst. litų 

8. Lietuvos asociacija ,,Gyvastis“ 

Informacinis biuletenis (žurnalas) „Nefro Info“ 

26 26 

Iš viso  772 772 

 

Bendras periodinių leidinių tiražas per 12 tūkst. egz. Leidinius skaitė ir aktualią informaciją 

gavo apie 23 tūkst. neįgalių asmenų. 

 


