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I. BENDROJI DALIS
Lietuvos invalidq draugija (LID) isteigta 1988 m. rugsejo 28 d. visuotiniame neigaliqjq

draugijos steigiamajame suvaZiavime. Pagrindinis LND uZdavinys buvo - suburti neigaliuosius darbinei,

visuomeninei bei kulturinei veiklai, sprgsti nelgaliqjrl reabilitacijos klausimus, r[pintis jq mokymu,

gydymu ir poilsiu.
1996 m. birZelio 7 d. Lietuvos invalidq draugija kaip asociacija buvo iregistruota Juridiniq

asmenq registre, 200g m. VI ataskaitineje - rinkimineje konferencijoje buvo pakeistas asociacijos

pavadinimas. Draugija tapo Lietuvos neigaliqjq draugija (LND). Teisine forma - asociacija.

Nuo ZO|Z ;. Socialines ieabilitacijos paslaugq neigaliesiems bendruomeneje projektq

finansavim4 perdavus savivaldybems, atsirado ne vienas neigiamas rei5kinys - savivaldybese pradejo

kurtis naujos'organizacijos, kuiios taip pat pretendavo i {ati projektiniq le5q, beveik du kartus i5augo

projektq aiminislravimo kastai. viso to pur.k-r - sumaZejEs atskirq projektq finansavimo dydis priverte

LNb uso.iiuotus narius atsisakyti kai kuriq neigaliesiems labai reikalingq paslaugq.

LNb asocijuotq nariq skaidymasis Uei nau;q neigaliqiq asociacijq susikurimas paskatino LND

imtis prevenciniq priernoniq, las tur6jo stiprinti padiQDraugrjq: I savo veiklq [traukti kuo daugiau aktyviq

naujqasociacijq. zot+n1.t,t rugsejo ro b. rietuvos neigaliqiq draugijosneeilines konferencijos metu

buvo priimti ir patvirtinti nau;i irtutui, kuriuose atsisakyta reikalavimo, kad asocijuotais nariais gali buti

tik teritoriniuose - administraciniuose vienetuose veikiandios neigaliqiq organizacijos. Pagal 2014 metq

gruodZio 1g d. [registruotus LND [status, Draugijos nariais gali btiti organizaciios, kuriq veikla yra

susijusi su fizing negali4 turindiais asmenimis, jq integracija ir reabilitacija, pritariandios LND tikslams

bei nustatyta tvarka pateikusios prasymus tapti asociacijos nariais. Tuo padiu buvo supaprastintas ir pats

LND valdymas; atsisakyta vieno i5 kolegialaus valdymo__organo - Tarybos' suteikiant daugiau teisiq

Valdybai - vienam iS dvie;q kolegialiq.rildy*o organq. Kaip auk5diausias Draugijos valdymo organas

liko Konferencija, saukiama kiekvienais metais (kas keturi melai - rinkimine), kurioje vieuas asocijuotas

narys turi tik vienq bals4. Asocijuotus narius -luridinius asmenis - atstovauja vadovai arba jq igalioti

asmenys. Naujuose istatuose nebeliko nariq siebetojq - LND imoniq vadovq, kurie konferencijose

dalyvaudavo su patariamojo balso teise. LNi Pirmininkui, kaip vienasmeniui..valdymo organui' palikta

teise organizuoti nuolating Draugijos veikl* atstovautijq visose valstybes, valdZios institucijose ir kt"

t-ietuvos n"G"fi,.li.r"Otuugiju (ioliau - I-Nbl yra ne pelno,.savanori.ka' nepriklausoma'

nepolitine organizacija, kurios tikslas - atstovauti savo narius, juos ginti ar tenkinti kitus viesuosius

interesus.
LND savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR [statymais, Vyriausybes nutarimais bei

kitais teises aktais ir savo istatais. 20'10 m. geguZes zi a. Lietuvos Respublikos seimui ratifikavus

Jungtiniq Tautq Neigaliqjq teisiq t onven"il4 ir;"oJfaf.uftatyvqji protokol4 vienu i5 pagrindiniq Draugijos

tikslq tapo Konvencijoje keliamq uzJuuini.'l igyvendini*ur,-i.y. skatinti, apsaugoti ir uztikrinti visq

neigaliqjq visapusiSk{ir lygiateisi naudojimqsi ulto-it Zmogaus ieisemis ir pagrindinemis laisvemis'

LND yra ,"iuot* civilines aisat<omybes vie3asii juridinis asmuo' turintis savo pavadinimq

balans4 antspaud4 firmin[ blank4 
"trirr."ito.4i6 

biudzetine bei valiuting s4skaitas bankuose, galinti

laisvai naudoiis ir iisponuoii isigytu turtu bei savo le3omis'

LND veiklos terminas - n.riUoiur, buveinds adresas SaltoniSkiq g' 2913' Vilnius
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U. LND VALDYMO STRUKTURA, ASOCIJUOTI NARIAI IR IMONES

Kaip jau minejau pirmoje ataskaitos dalyje 2012-2014 m. laikotarpiu pasikeite LND valdymo

struktura.
- AukSdiausiu valdymo organu - konferencija, turinti visas visuotino susirinkimo teises (kas

keturi metai organizuojama rinkimine konferencija), kuri turi teisp sprgsti padius

svarbiausiur ru n-iguliqjq gyvenimu susijusius klausimus bei kitus, kurie gali bfiti perduoti

LND pirmininko arba valdybos. Svarbesnis pasikeitimas yra tas, kad pagal Siandien

galiojandius [status konferencijoje asocijuotas narys turi tik vien4 balsQ. Asocijuotus narius

- juridinius asmenis - atstovauja asociacijq vadovai ar jq igalioti asmenys.

- LND valdyba (10 nariq) yra renkama 4 (ketveriems) metams i5 skirtingq Lietuvos

apskridi6 i5 asmenq, turindiq fizinp negali4 konferencijoje paprasta balsq dauguma.

- LND piimininku renkamas-bet kuris asmuo, turintis fizing negali4 LND rinkimines

konferencijos metu 4 (keturiq) metq kadencijai paprasta balsq dauguma.

Kiekvieno t uldy-o organo funkcijas, teises ir pareigas apibreZia [statuose numatytos

kompetencijos, todel pladiau apie jas savo pranesime ir nekalbesiu.

Lietuvos neigaliqjq draugija yra sketine organizaciia, turinti 63 asocijuotus (uridinius) narius

57 savivaldybese. periinkimintzotT-iol5 laikotarpi i LND fstojo tik dvi draugijos: vilniaus rajono

ne[galirgq diaugija bei Tel5iq neigaliqiq ir ne[galiqjq pensininkq draugija.

zolz-2015 m. ataskaitinio iait<oturplo -iiu buvo daug LND veiklai svarbiq [vykiq, susijusiq ir

priklausomq tiek nuo valstybes institucijq uykdo-os politikos, tiek ir su jos valdomomis ([steigtomis)

[monemis bei [staigomis.
Lietuvos ne[galiqjq draugija yra viena i5 sketiniq visuomeniniq neigaliqiq organi"acrj-q, tiek

pati, tiek ir per surro 
""nu.iis, 

uykduneiq Nacionalinp Zmoniq su negalia programQ' Beveik kasmet

besikeidiandios veiklq finansavimo tvartos, le5q peiskirstymas naujoms.-veiklos, nedidinant padio

programinio finansavimo, naujq paraiskq teit<e;q utiituditnu, neduoda stabilumo, pasitikejimo, del ko

nukendia ir padios organizacijos ir mtisq ltrtouuulurni neigalieji. Kiekvienais metais vis labiau ir labiau

neigaliqiq integracinis integracijos pftitlt u persikelia 
. I savivaldybes'.. Zvelgiant I ateit[ LND

asocijuotiems nariams reiketf intensyvesnio darbo su savivaldybiq institucijomis ir su padia Lietuvos

neigaliqjq draugija, kuri turi galimybg Jtisq keliamus klausimus ,,peradresuoti" valstybinems

institucijoms.
per ataskaitin[ laikotarpi [vyko nemaLai pasikeitimq su LND valdomomis [monemis' Tik labai

maLaik4 gero apie tuos pasikeitimus galima pasakyti. Taikos sutartimi baigesi nuo 2006 m' prasidejps

teisminis gindas su valstybes vies4j[ interesqgynuiiu generaline prokurat[ra ir Turto fondu del LND

valdomq 6l,g2 proc. AB ,,puntukas" akcijrt.-rietuvos Apeliacinio teismo .2014 
m' rugpjfidio 5 d'

Nutartimi, Lietuvos neigariqjq draugija uz iurimas AB ,,puntukas'o akcijas buvo [pareigota sumoketi

valstybei 4 005 szl LJ r iob 166 Eur piniging.kompensacij% pirmqj4 30 proc. imok4 sumokant per

artimiausius tris menesius. Kaip prievoles uEtikiini*o gatantq iNO p"t hipotek4 privalejo valstybei

[keisti visq savo uuioornq turtq. siekiant issaugoti Draugijos iurt4 ir atgauti dal[ lesu uZ 1992 LRV

neigaliqiq asociacijai perduotq [monE, iNO Val"dyba ptie*e sprendim4 parduoti AB 
"Puntukas" 

akcijas

investuotoju i AB ,,21A valda", tuo padiu atskiriant [mones nekilnojam4j[ turta nuo veiklos' Niekam

tikriausiai n"ru puriuJtis, kad po atskyiimo AB ,'Puntukas" balansuoja ant i5nykimo ribos'

2013 m. pabaigoje rNo praalio teisminius gindus su uAe ,,Alinva" direktoriumi p' Petru

Lauciumi, kuris visas Draugijos tur"tus atiijas Juridiniq asmenq registre persirase savo vardu' tapo Sios

[mones vieninteliu akcininkirlei ,uuininku. )0rc 
^.vasario 

l5 d. Lietuvos Apeliacinis teismas pripaZino

gerb. P. Lauciq paZeidusiu [statymus ir UAB ,,Alinva'o grqLino Sios 
-lmones 

steigejui ir vieninteliam

akcininkui, t.y. Lietuvos ne[galiqjq a.uuguui-g;"er direlitorius gerb. r. Laucius nesusitaike su tuo, jo

iniciatyva Alytaus apylinkes teisme isr..ii" uvr" uAB ,,Alinva" d€'i neteisingo ir nesqziningo jo atleidimo

i5 direttoriaus pareigq bei atsiskaitymo su juo'



2015 m. buvo likviduota ir i5 Juridiniq asmenq registro i5registruota V5[ ,,MaZeikiq AVM".
Sunkius laikus iSgyvena ir V5[ ,,Bidiulystd", kai valstybes biudZeto leSos, skirtos leidybai yra

perskirstomos ir kitiems alternatyviems projektams, pvz. Lietuvos ryto internetiniam portalui ir projektui

,,AB galiu"
Sunku pasigirti UAB ,,Dangija" veikla Taurageje. Strategine padetis (netoli Rusijos pasienis)

ir LRV Minimalioiios menesines algos nuolatinis didinimas verdia [mong maLinti darbo ka5tus, ieSkoti

naujq rinkq uZsakovq. Bet ekonomine situacija aplinkinese Salyse (pigi darbo jega) Sias galimybes

^u2inu. 
UZsakovai mieliau investuoja I kitas Salis. Gal kiek geresne ekonomine padetis socialineje

[moneje UAB ,,Negalia" ir VSl,,Vislida" .

naigdamas Si4 pranesimo dal[ norediau kaZkiek reabilituoti ir LND Valdybos narius, kurie

asocijuotq nariq pirmininfq yra remiami prie sienos ddl maLai jiems pateikiamos informacijos apie

valdybos por.Aiiuos. ,uurriornus klausimus. Galiu Jus visus uZtikrinti, kad visq informacijq apie LND

uykdo*us veiklas galite rasti informavimo priemon6se (laikra5tyje ,,Bidiulyste", intemetiniame

puslapyje) ar gauti tiesiogiai iS LND administracijos darbuotojq. Teisminiai gindai ir Valdybos priimami

,p..nAi1nui nJvisada y.u rkirti pladiai auditorijai, kai kuri informacija yra konfidenciali. Bet tai tikrai nera

piktybiSkas informacijos slepimas nuo JDsq.

Ataskaitoje mine.lau, kad Lietuvos neigaliqjq draugija turi 63 asocijuotus narius 57

savivaldybese. Be uyt do-or,r"iklor ir programq labai svarbus kiekvienos organizacijos kriterijus yra jos

Zmogiskieji istekliai ir nariq skaidiaus. Noretqsi ir Jums pateikti kelet4 grafiniq lenteliq, kurios

akivaizdLiai iliustruoja realius pasikeitimus. Gaila tik, kad kartais tuos duomenis i5 kai kuriq asociacijq

reikia ,,i5pe5ti,,. pateikiami itatistiniai duomenys rodo, kad kiekvienais metais LND nariq skaidius

maLeja. leizotz metais Draugijai priklause 2762.9 nariai, tai2016 m. sausio I d. duomenys rodo, kad

bendias nariq skaidius sumazejo iki zlgst nariq (duomenq nepateike trys asociacijos). Toks Zymus

draugijos nariq sumaZejimas rodo, kud dalis neigaliqjq neranda asociacijq vykdomose priemon6se sau

tinkamos veiklos, n"luunu reikiamq paslaugrl arba ,,perbega" I naujai susikiirusias neigaliqfq

organizacljas. Tam didie itakq daro ir vaistybes vykdoma politika, ir valstybes bei savivaldybiq poZiiiris

i n"eigaliqtl organizacijq organizuojam4 veikl6 jq vietq bendruomeniniame gyvenime'
pateiktose 

-diagiamose 
matomas iNb nariq pasiskirstymas per ataskaitini laikotarp[ pagal

ne[galiqjq amZiaus grupes:
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socialin€s reabititacijos paslaugq ne[galiesiems bendruomen6je 16mimas'

Nuo 2012 m. Socialines reabilitacijoi paslaugq neigaliesiems bendruomeneje projektai buvo

pradeti finansuoti per savivaldybes. elanuojami siq projektq pokydiai ne vienus metus kele nerim4

sketiniq asociacijq ir asocijuoiq nariq uuiouu*r. Neai5kus buvo lesq paskirstymo savivaldybems

mechanizmas, nebuvo Zinomi paraiSkq t.ite;ui. Nerimq didino ir skirtingas savivaldybiq vadovq poZi[ris

I socialiniu, pro..rur, abejones, ar savivaldybiq administracijos uZtikrins projektq vertinimo skaidrum4'

Baugino ir tai, kad projektq finansavimo tvaika buvo kei6ia*u dur nepasibaigus ekonominei krizei' kurios

metJ labai .,susitrauke; savivaldybiq biudZetai ir socialinems reikmems skirtos lesos'



Siekiant uZtikrinti organizuojamq projektq vertinimo ir atrankos konkursq skaidrumqbei viesum4

sketiniq asociacijq atstovami buvo iudaiyta gatimyue si[lyti kandidatus projektq atrankoms ir vertinimo

skaidrumui stebeti.
Nors Socialines reabilitacijos paslaugq neigaliesiems bendruomeneje projektq finansavimo per

savivaldybes tvarka nesikeite p", uirq ata"skaitiii 2012,-2015 m. laikotarpi, beveik kasmet keitesi

finansavimo apraso tvarka. Neigaliqi[ asociacijoms nebuvo lengva prisitaikyti prie besikeidiandiq

projektiniq veiklq, paslaugq gavejU ,..uS,{, atsiskiitymq tvarkos ir kt. Kasmet besikeidianti tvarka neretai

apsunkindavo tiek uro"iuiljq i. r-No 
'koordinaioriq, tiek ir savivaldybiu bei Neigaliqiq reikalu

departamento prie SADM tendradarbiavimq. Anaiizuojant atskirq projektq vertinimq atskirose

savivaldybese, nerim4kere tai, kad programiniqiesq skyrimas kai kurioms organizacijoms neatitikdavo tq

organizacijq vytoomai veiklai. Tuo lsitikino-ir iNti, kiekvienais metais teikdavusi projektus [ 5-8

savivaldybes. Nors bendras finansavimu, Jiui programai kiekvienais metais po truputi didejo, bet pagal

NRD specialistq pateiktus duomenis, p"ri""g,ti"*iq skaidius kiekvienais metais maLeio. Manau, kad tai

susijE su padidejusiu paraisktl teikejq skaidiu"milr a6t to i5augusiu leiq poreikiu projektq administravimui'

Lieka tik pasidZiaugti, kad prie pasikeitusios finansavimo tvirkos prisitaike visi LND asocijuoti nariai'
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Ne[galiqjq asociacijq veiklos r6mimas'
per paskuti"i* ,".i.o maziausiai r..iieri Ne[galiq]q asociacijq veiklos remimo projektai' Jei iki

2012 m.ne[galiqiq sketines asociacijos ;;;j"k r: teiloavi kiekvienais metais, 2013-2015 metams buvo

teikiamas vienas projektas, su galimybe pakeisti planuotas veiklas NRD pritarus. Per ataskaitini 2012-

2015 m. laikotarpi buvo vykdomas sekandios veiklos:

- pagal n"guiiot pobudi neigaliqiq.teisiq gynimas;

- specialistqkvalifikacijos tobulinimas;

- niigutiqiqsavarankiSko gyvenimo GudZiu ugdymas;

- aktyvaui poilsio renginiq organizavimas; 
.

- kulturos renginiqne[galiesiems organizavimas'
pagrindinis finansairimo Suflini, - 'toalstlbes biudZeto le5os' Kiekvienai veiklai buvo ie5koma

remejq, aaii iStaiOq padengdavo pajVs renginiq dalyviai' ., ^i+a rrTpicolirrirr nsociaciiu veiklos ren'
Kadangi pagal projettq nnanJii; upiusq nesikeite Neigaliqiq asociacijq veiklos remimo

veiklos, maLai keitesi ir LND orguniruo3u-i'renginiai. Draugija-bande islaikyti tokius tradicinius

5



renginius kaip ne[galiqiq dailininkq, fotografq, literatq plenerus, meno kolektyvtl apZiflras - konkursus'

tradicin[ Taladkoniq tJngini neigaiidr{ savaranki5ko gyvenimo ugdymo stovyklas' Esant finansinems

galimybems nebuvo puiri*ti ,.lnginiai vaikams, organizuojamos neigaliq vaikq ir tevq, jaunimo

savaranki5kumo ugdymo stovyklos.

Finansavi trrlas, finansavimo Saltiniai

L40

m-
2013 rn.

rTz66

zotL

ffi;
?0t4 m.

2012 m. kovo 9 d. buvo uZbaigtas 2009 m. prasidejgs Europos s4jungos ir struktiiriniq fondq (ESF)

finansuojamas projektas E-strilijos ir nuu;o, [sidarbinimo galimyb6s ne[galiesiems' siekiant

paskatinti ;uos tapii pilnaverte darbo rinkos daiimi, kurio bendras finansavimas sudare 5894'359

tfikst. Lt (r7o7,rz4iurir,. Eur). TikslinJ grupe - 600 projekto dalyviq, issibarsdiusiq po visqLietuv4

nuolatine jq kaita, nepakankamai grieztas- Jutvui.r atrankos kriterijus, nuolatines derybos su mokymo

paslaugq tiekejais ir 
'p,sr agentiiri kele abej-onir5 ar pavyks j[ iekmingai. [gyvendinti' DZiugu, kad

pagrindiniai projektiniai reikilavimai buvo pasieti: beveik 100 projekto dalyviq baigq mokymus tqse

studijas.
Nevalstybiniq organizacijq, ginandiq Zmogaus teises projektas' 

dofran,, .ticlrrirninnr'
2014 m. LND pateike paraisk4 saoNrr del 

-neGaliq ir vyresnio amZiaus asmenq diskriminavimo

laisvoje darbo rinkoje. projektui igyvendinti buvo ,[irtu 3,nd t[kst. Eur valstybes biudZeto lesq, dar

O,e+Ziuf.rt. Eur draugija panaudojo i5 kitq finansavimo Saltiniq.

Projekto ..frr" Uu,ro organizuotas seminaras - diskusija del darbo paieskos galimybiq:

pasiruosimas pokalbiui su busimu auruauuiu, cv parengimas ir pan' Seminaras vyko LND patalpose'

kuriame dalyvavo 25 darbo ieskantys neigalieji i5 Kauno, Elektrenq ir Vilniaus'

Rugpjldio - spalio men. buvo frorguniruotos keturios i5vykos I atsitiktinai pasirinktus miestus

(Lazdijus, Akmenq, gili"i"k;, i, visagiia), kuriq. metu vyko susitikimai ir diskusijos su vietines

valdZios, darbo birZq ir ne[galiqf q organizacijq atstovais' .. .

Del teises uf,t,l p;l.itimq ii tobulinimo buvo diskutuota su Ne[galiqfq reikalq- departamentu'

Lietuvos savivaldybiq asociacijos, Lietuvos darbo birzos specialistais, valstybines darbo inspekcijos,

Neigalumoirdarbingumonustatymotarnybosirkitqn"igutiqlqasociacrjqvadovaisiratstovais.
pagrindinis uirq oisk;fu a"-.ryr.buvo nukreiptas I vyresrii,o u-ziuur ne[galiq asmenq [sidarbinimo

gufi*VU.r, upi" ,o.iutinir'l itnonitt itakQ maZinant tokiq asmenq nedarb4 ir pan' 
riia Socialines aDsaul

Lapkridio men. lg d. buvo orguniruotu baigiamoji apskritojo stalo diskusija Socialines apsaugos rr

darbo ministerijoje. Konferencijos metu buvo n! tit lpiilendrinti sio projekto eiga ir rezultatai, joje

pranesimus parenge Lieruvos neigali;; aruugiju,. ln isaort Darbo iinkor, valakupiq reabilitacijos

centro atstovai. Diskusijq metu buvo"i"sr.o.i piiezaseiu lemiandiq aktyvesn[ neigaliqiq dalyvavim4

darbo ir uZimtumo Programose'
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projektas buvo viesinamas draugijos internetiniame tinklapyje, LND facebook paskyroje,

savaitra5tyj e,,B idiulYste"
Nevyriausybiniq organizacijq, dirbandiq lygiq galimybiq ir nediskriminavimo skatinimo

srityje, projektas. r y: -r: ,-^^^rr^ +__-r_ -.
2015 m. LND igyvendino SADM finansuojam4 projekt4 kurio tikslas - maZinti negaliq turindiq

asmenq daugialypg Aislriminacij4 padedant jiemJ tapti aktyviais darbo rinkos dalyviais. Projekto le5os

sudare l,gs iuLrt. Eur i5 valstyb6s biudzeto ii o,6z t[[st. Eur i5 kitq finansavimo Saltiniq. Projektas buvo

vykdomas 4 men. nuo rugpjfl8io it i lapkridio men., projekt4 igyvendino 5 darbuotojai, i5 ju 3 neigalieji,

bendr4naudqgavo 77 asmenys, i5 j,t 77 nelgalieii.
projekto metu bu.ro . suorganiru&i keturi susitikimai-diskusijos, kurie vyko: Klaipedoje,

Ignalinoje, Radviliskio raj. Seduv-oje ir Marijampoleje. Seminaruose-diskusijose ,,Visa tiesa-apie

dlskriminacija. kaip atpaLiiti,kaip elgtis, kur kreiptiJ' dalyvavo ne tik darbingo amZiaus ne[galieji' bet ir

ne[galiqiq oiganizicijq vadovai. i.i.tuuot neigaliqiq draugijos teisininke ir Lietuvos ne[galiqiq draugijos

specialiste pristate neigaliqjq teisiq gynimo-ir kovos su diskriminacija teisinE ir institucinq aplink4

n.iguti,Iq padet[ dar6 .in'tt;e, in-foimacijos prieinamumo neigaliesiems problemas. Taip pat buvo

upii.tuJNvo vaidmuo kovojant su diskriminacija, aptartos klititys, su kuriomis susiduria NVo' jtl

sprendimo b[dai.
projektas buvo vie5inamas savaitrastyje ,,Bidi[lyste", internetiniame puslapyje r'vww'draugiia'lt,

facebook paskyroje. parengti bei isspausainti s straipiniai: ,,Klaipedoje surengtas sgminaras-diskusija

neigaliqjq asmenq diskrimiiacijos klausimaiso" ,,Patyrq diskriminacij4 netylekime", ,,zmones su negalia

turi lygias teises", ,,Marijampoles darbo birZa nelaukia Zmoniq su judejimo negalia, ',Diskriminacija 
nera

norma-netylekime?".

Kaip vienq iS svarbiausiq veiklq norediau paZymeti ir ne[galiqiq dalyvavim4 Blsto pritaikymo

ne[galiesiems savivaldybiq komisijor.. iNo buvo delegavusi atstovus i 37 savivaldybiq komisijas' Pagal

,u6r{ su NRD prie SAOU kiekvienais metais ne maZiau kaip 10 proc. visq pritaikytq b[stq buvo

atliekamas auditas. Siai veiklai Draugija privalejo pirkti audito paslaugas'

2015 metais buvo patvirtintai rruu;ur busto pritaikymo neigaliesiems apra5as. Tikriausiai daugelis

is Jiisq nustebote, kad siemet esate nebeliviediami I burto pritaikymo komisijas savivaldybese. Nezinau,

kokiais kriterijais vadovavosi NRD vadovybe, gal jos netenkino sketiniq asociacijq deleguojami atstovai,

bet Siemet bUsto komisijose dalyvaus tik23 LND deleguoti atstovai2T savivaldybese'

Kaip visada baigdamas savo ataskaitq noriu Jiisq papra5yti b[ti aktyvesniais, drqsesniais ir labiau

i5naudoti LND adminfttracijos darbuotojus ir pirminink4 aktyviai prisideti prie Lietuvos ne[galiqiq

draugijos bendros veiklos, bendrq ,p..nii.nq ieskoSimo, naujq veiklq pletojimo, tikintis, kad ne[galiq

Zmoniq nediskriminavimas, visapusiskas ir veiksmingas integravimo i visuomene, lygitt galimybiq ir

oraus pragyvenimo salygrt ieskojimas ir yra tas bendras Tus.t tikslas, padedantis neigaliesiems susikurti

saugiq ir patogi4 "pil[a 
LND administracija turi galimybiq atstovauti Jus ir neigaliuosius visose

valstybinese instituc'ijose. Nevyria,rsybines neigaliqiq asociacijos siekia Jungtiniq Tautq Neigaliqiq teisiq

Konvencijos nuostat'q [gyvendinimo Lietuvoje-, kartu su valstybinemis institucijomis iesko sutarimq ir

keliq siems tikslami ii uZdaviniams igyvendinti. Draugrja prisidejo. prie alternatyvios ataskaitos

parengimo, kuri4 JT komitetui pateike LLtuuot neigaliqiq forumas. I5 j[sq, gerbiami asocijuotq nariq

vadovai, LND administracija visada laukia konstruktyvlq pasifllymq, kuriuos kartu su J[sq pagalba

bandys paversti realybe. gDtime atviri savo pasisakymais, pam4stymais' nes m[sq tikslas bendras -
rupintis ir apginti silpniausius visuomenes narius'

Pagarbiai

Lietuvos ne[galiqiq draugijos pirmininkas <Z4Z-/... L
Zigmantas Jandauskis


