Neįgaliųjų reikalų tarybos
2019 m. veiklos ataskaitos
priedas
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Eil.
Nr.
1.

Tema
Įtraukusis
ugdymas

Nacionalinė
neįgaliųjų
socialinės
integracijos
programa

Įvykdymas

Tarybos vaidmuo

Data

1. Dėl rengiamo mokyklų finansavimo
modelio

Klausimas NRT 2017 2018 m.
Tarybos pasiūlymai
rengiant modelį, taryba
susitinka su darbo grupe,
kai projektas parengtas
Klausimas NRT 2017 –
2018 m.
Tarybos nariai
suformuluoja užsakymą
darbo grupei dėl
neformalaus neįgaliųjų
ugdymo principų.
NRT pozicija

2019 m.
III ketv.

Švietimo ir mokslo
ministerija

Klausimas
nepristatytas.

2019 m.
III ketv.

Švietimo ir mokslo
ministerija

Klausimas
nepristatytas.

2019 m.
II ketv.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

2019-03-29 NRT
posėdyje SADM
atstovas informavo,
kad jau parengtas
Nacionalinės
neįgaliųjų socialinės
integracijos 2020
metų programos
įgyvendinimo
veiksmų plano
projektas (toliau –
Veiksmų plano
projektas) ir

2. Dėl neformalaus vaikų švietimo
paslaugų neįgaliems vaikams bendrojo
ugdymo, ikimokyklinio ugdymo ir
neformalaus švietimo įstaigose

2.

Klausimą pristato

Klausimas

1. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013 – 2020
metų programos 2020 metų veiksmų
plano projekto rengimo
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

2. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013 – 2020
metų programos 2020 metų veiksmų
plano projekto aptarimo

Tarybos vaidmuo

NRT pozicija

Data

2019 m.
II ketv.

Klausimą pristato

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Įvykdymas
pateiktas derinimui
ministerijoms.
Nutarta kitame
Tarybos posėdyje
pasikviesti Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarijos atstovą
išklausyti
nevyriausybinių
neįgaliųjų
organizacijų vizijas
dėl Nacionalinės
neįgaliųjų socialinės
integracijos
programos
neįgaliųjų klausimų.
2019-06-04 NRT
posėdyje SADM
atstovas informavo,
kad dar ne visos
ministerijos pateikė
pastabas ir
pasiūlymus dėl
Veiksmų plano
projekto. Gavus visų
ministerijų
pasiūlymus,
Veiksmų plano
projektas bus
teikiamas derinimui
institucijoms,
neįgaliųjų
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

3.

Neįgalumo ir
Neįgalumo ir darbingumo lygio
darbingumo lygio nustatymo reformos aptarimas
nustatymo
pertvarka

Diskusija. NRT pozicija

2019 m.
II ketv.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

4.

Savivaldybės ir
bendruomeninės

Tarybos narių ir ekspertų
darbo grupė

2019-0917

Trakų rajono
savivaldybės

1. Išvažiuojamasis posėdis į Trakų
rajono savivaldybę „Dėl teikiamų

Įvykdymas
organizacijoms.
2019-06-04
NRT
posėdyje
SADM
atstovas informavo,
jog
planuojama
atsisakyti dabartinės
negalios nustatymo
metodologijos,
grįstos
pagrinde
medicininiais
kriterijais
(socialiniai kriterijai
šiuo metu neturi
lemiamos
įtakos,
nors ir vertinami
klausimyno
pagalba). Didžiausią
įtaką turėtų turėti
socialiniai ir asmens
savarankiškumo
kriterijai, turėtų būti
vertinamos asmens
įsidarbinimo
galimybės
ir
individualūs
poreikiai, numatomi
tolimesni
asmens
įsitraukimo
į
visuomenę ir darbo
rinką veiksmai ir
priemonės.
Išvažiuojamasis
posėdis Trakų raj.
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Eil.
Nr.

Tema
paslaugos

5.

6.

Naujų ir
inovatyvių
paslaugų
neįgaliesiems
plėtra
Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių
komiteto (JT
NTK)
rekomendacijos

Klausimas
paslaugų žmonėms su negalia ir jų
šeimos nariams savivaldybėse“.
2. Dėl rengiamos integruotų (slaugos ir
globos) paslaugų koncepcijos ir ateities
planų.
3. Dėl techninės pagalbos priemonių ir
paslaugų neįgaliesiems

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

Įvykdymas
savivaldybėje įvyko
2019-09-17.
Klausimas
nesvarstytas.

Diskusija. NRT pozicija

2019 m.
IV ketv.

administracijos atstovai,
NVO
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Diskusija. NRT pozicija

2019 m.
IV ketv.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Klausimas
nesvarstytas.

Dėl būtinų ir kompleksinių paslaugų
neįgaliesiems ir jų šeimos nariams

Diskusija. NRT pozicija

2019 m.
IV ketv.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Klausimas
nesvarstytas.

1. Dėl JT NTK rekomendacijos
„Dalyvavimas politiniame ir
visuomenės gyvenime (29 straipsnis)
įgyvendinimo

NRT pozicija

2019 m.
IV ketv.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Klausimas
nepristatytas.

2. Dėl JT NTK rekomendacijų
įgyvendinimo 2016-2020 priemonių
plano

Diskusija. NRT pozicija

2019 m.
III ketv.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, darbo
grupės nariai

Klausimas
nepristatytas.

3. Dėl statistikos rinkimo konkrečiai
išskiriant negalios rūšis (bent į
didžiąsias) ir pobūdį
4. JT NT Konvencijos vykdoma
stebėsena. NRD tyrimai. Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybos
planai.

Diskusija. NRT pozicija

2019 m.
III ketv.

SADM ir NDNT,
Klausimas
Statistikos departamentas nepristatytas.

Diskusija

2019 m.
III ketv.

NRD, Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

2019-06-04
NRT
posėdyje
Lygių
galimybių
kontrolieriaus
tarnybos atstovas
apžvelgė tyrimų dėl
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

5. Dėl JT NTK stebėsenos
mechanizmo.

Tarybos vaidmuo

Diskusija

Data

2019 m.
II ketv.

Klausimą pristato

Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

Įvykdymas
galimos
diskriminacijos
negalios
pagrindu
dinamiką 2005-2018
m., atliktus tyrimus
pagal sritis, asmenų
su negalia teisių
pažeidimų atvejus.
2019-06-04 NRT
posėdyje Lygių
galimybių
kontrolieriaus
tarnybos atstovas
informavo, kad
Seimas patvirtino
Lygių galimybių
įstatymo pataisas,
kuriomis prie Lygių
galimybių tarnybos
įsteigiama
nepriklausoma
žmonių su negalia
teisių stebėsenos
komisija, kuri nuo
2019 m. liepos 1 d.
vykdysianti
Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių
konvencijos
įgyvendinimo
stebėseną. Komisija
bus numatyta 4 metų
kadencijai.
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Eil.
Nr.

7.

8

Tema

Aplinkos
prieinamumas

ES Direktyvos

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

Įvykdymas

6. SADM pasirengimas dėl oficialios
ataskaitos dėl Konvencijos ir Komiteto
rekomendacijų įgyvendinimo
1. Dėl Statybos techninio reglamento
STR 2.02.10:2018 „Statinių
pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų
poreikiams“ reglamento. ISO
standartas
2. Dėl aplinkos prieinamumo tyrimų
rezultatų ir priemonių situacijai keisti
svarstymas

Diskusija

2019 m.
IV ketv.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Artimiausiu metu
bus išplatinta
informacija dėl
kandidatūrų teikimo
į komisijos sudėtį.
Klausimas
nepristatytas.

Diskusija. NRT pozicija

2019 m.
III ketv.

Aplinkos ministerija,
NRD

Klausimas
nepristatytas.

NRT įvertinimas

2019 m.
I ketv.

NRD

1. Darnaus vystymosi tikslai ir jų

Diskusija

2019 m.

Socialinės apsaugos ir

2019-03-25 NRT
posėdyje NRD
atstovas pristatė
atliktus Bendrojo
lavinimo mokyklų,
Sveikatos priežiūros,
Socialinių paslaugų
centrų,
Nevyriausybinių
organizacijų,
seniūnijų, teismų,
policijos
komisariatų,
kultūros įstaigų,
turizmo objektų
aplinkos
prieinamumo
neįgaliesiems
tyrimus.
Klausimas
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Eil.
Nr.
9.

Tema
Kiti klausimai

Papildomi
klausimai

Klausimas
siekimas neįgaliųjų atžvilgiu
1. Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybos 2018 m. veiklos analizė ir
įžvalgos JT NTK kontekste

Tarybos vaidmuo
NRT įvertinimas

2. Dėl rinkimų teisės. Pasirengimas
2020 m. LR Seimo rinkimams.
3. Dėl projektų finansavimo,
planuojamo finansavimo modelio ir
aprašų

Diskusija

1. Dėl piniginei socialinei paramai
nepasiturintiems gyventojams teikti
2018 metams nepanaudotų lėšų
panaudojimo analizės.

Diskusija

Diskusija. NRT pozicija

Data

Klausimą pristato

IV ketv.
2019 m.
II ketv.

darbo ministerija
Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

2019 m.
III ketv.
2019 m.
II ketv.

Vyriausioji rinkimų
komisija
SADM

2019-0604

SADM

Įvykdymas
nesvarstytas.
2019-06-04 NRT
posėdyje Lygių
galimybių
kontrolieriaus
tarnybos atstovas
apžvelgė tyrimų dėl
galimos
diskriminacijos
negalios pagrindu
dinamiką 2005-2018
m., atliktus tyrimus
pagal sritis, asmenų
su negalia teisių
pažeidimų atvejus.
Klausimas
nesvarstytas.
2019-12-20 NRT
posėdyje aptartas
Neįgaliųjų
socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projekto aprašas.
2019-06-04 NRT
posėdyje SADM
atstovas pristatė,
kiek ir kokios
savivaldybės
piniginei socialinei
paramai
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

2. Dėl neįgalių asmenų automobilių
statymo kortelės išdavimo ir naudojimo
klausimų.

Tarybos vaidmuo

Diskusija. NRT pozicija

Data

2019-1220

Klausimą pristato

SADM

Įvykdymas
nepasiturintiems
gyventojams teikti
2018 metais
nepanaudojo lėšų,
kokioms sritims turi
būti naudojamos
nepanaudotos
savivaldybių
biudžeto lėšos, tai socialinės apsaugos
sritims, švietimo
pagalbai.
2019-12-20
NRT
posėdyje
SADM
atstovas informavo,
kad gauti siūlymai
praplėsti
neįgalių
asmenų
sąrašą
automobilių statymo
kortelės išdavimui ir
naudojimui. Nutarta
organizuoti
susitikimą
su
Neįgalumo
ir
darbingumo
nustatymo tarnybos
prie
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos
specialistais, aptarti
neįgalių
asmenų
automobilių statymo
kortelės išdavimo ir
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

Įvykdymas
naudojimo
klausimus
ir
konkrečius siūlymus
pateikti
svarstyti
kitam
Tarybos
posėdžiui.

________________________

