
LIETUVOS NEIGALIVJV DRAUGIJOS PIRMININKO IR VALDYBOS

2OI7 M. VEIKLOS ATASKAITA

IZANGA

Lietuvos neigaliqjq draugija (toliau - LND) iregistruota 1996 m. birZelio 7 d. Organizacijos

buveine yra adresu Saltoni5kiq g. 37, Vilnius. Identifikavimo kodas :191676690. Draugijos

dalininkai yra Se5iasdeSimt keturi juridiniai asmenys penkiasde5imt septyniuose savivaldybese

Lietuvoje.

Draugija yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes juridinis asmuo, kurio tikslas

suburti negali4 turindius asmenis darbinei, visuomeninei bei kulturinei veiklai, sprgsti neigaliqjq

reabilitacijos klausimus, riipintis jq mokymu, gydimu ir poilsiu.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansiniq metq pradZia - sausio 1 d., pabaiga -
gruodZio 3l d.

Draugijos le5q Saltiniai: gautas valstybinis, ES fondq ir savivaldybiq projektinis

finansavimas, parama.

Ataskaitinio laikotarpio pradZioje dirbo 9, o pabaigoje 5 etatiniai darbuotojai.

fstatuose numatytq tikslq igyvendinimas veikloie

LND vykdo tgstines veiklas, skirtas neigaliqjq atstovavimui ir jq teisiq gynimui, neigaliqjq

telkimui bendroms veikloms dalyvaujant ivairiuose renginiuose, stovyklose. Bendradarbiaudama su

atsakingomis valstybes valdZios ir valdymo institucijomis, privataus sektoriaus atstovais bei kitomis

visuomeninemis organizacijomis, asociacija teikia sillymus, padedandius sprgsti fizinq negali4

turindiq asmenq problemas. RDpinantis neigaliesiems bendruomeneje teikiamq socialines

reabilitacijos paslaugq kokybe, LND skiria dideli demesi organizacijose dirbandiq specialistq, jq

tarpe ir meno srities, kvalifikacijos tobulinimui. Organizuojant neigaliesiems savarankiSko

gyvenimo igUdziq stovyklas, aktyvaus poilsio ir kult[ros renginius, siekiama ne tik didinti

nelgaliqjq socialin! aktyvum4, bet ir atkreipti visuomenes atstovq demesi i specialiuosius poreikius

turindiq Zmoniq problemas, formuoti sveikqjq Zmoniq s4moneje teigiamas nuostatas neigaliqiq

atZvilgiu.

Miisq prioritetines grupes - fiziniq negaliq turintieji, neigalfis vaikai ir jaunuoliai, atokiau

nuo savivaldybiq centrq gyvenantys specialiqiq poreikiq turintys Zmonds, jq artimieji ir Seimos

nariai.



Per ataskaitini laikotarpi i Lietuvos neigaliqjq draugijos (LND)gretas istojo vienas

asocijuotas narys - Vilkavi5kio kra5to neigaliqjq draugija. Dabar LND jungia 64 asocijuotus narius

57 savivaldybese, ir valdo akcing bendrovg ,,Puntukas", 2 LND isteigtas vie54sias istaigas - VSI

,,Vislida", VSl ,,Bidiulyste" bei 3 uZdar4sias akcines bendroves: UAB ,,Negalia", UAB ,,Alinvao',

2017 m. prasidejo imones UAB ,,Dangija" likvidavimo proced[ros.

2017 metais ivyko 5 Lietuvos neigaliqjq draugijos valdybos posedZiai, 3 valdybos posedZiai

surengti nuotoliniu b[du. LND valdybos nutarimq vykdymo kontrole ir jos proced[ros atliekamos

vadovaujantis suformuota praktika. Valdybos posedZiai yra protokoluojami ir saugomi istatuose

numatyta tvarka. Visi valdybos sprendimai yra igyvendinti.

PosedZiq metu buvo svarstomi sekantys klausimai:

VSl ,,Vislidao'automobilio VW Sharan, valst. Nr. FDH 191 pardavimas, buvo patvirtintos

UAB ,,Alinva", UAB ,,Dangijao', UAB ,,Negalia", VSl ,,Bidiulyste", VSI ,,Vislida" finansiniq veiklq

ataskaitos, patvirtinta Lietuvos neigaliqjq draugijos pirmininko veiklos ataskaita bei Lietuvos

nelgaliqjq draugijos finansine ataskaita, buvo padidintas Lietuvos neigaliqiq draugijos nario

mokestis (0,10 euro ct nuo vieno nario). Panaikinta pusmedio savaitra5dio,,Bidiulystd"

prenumerata, palikta metine prenumerata. Del pabrangusios darbo jegos, uZsakymq sumaZejimo bei

nuostolingos veiklos priimtas sprendimas likviduoti imong UAB ,,Dangija". Likvidatoriumi

paskirtas Adas Gavenia.2017 m. rugpjfldio 2 d. vykusiame valdybos posedyje valdybos nariai buvo

informuoti apie sudeting4 AB ,,Puntukas" tiking-finansing padeti, reorganizacijos procesQ,

persikraustym4, buvo supaZindinti su pra5ymu skirti finansing paramq. Direktorius patikino, kad

pra5oma suma bus panaudota pra5yme iSdestytiems tiksliniams mokejimams, kurie leis imonei nors

truput! judeti pirmyn. Buvo priimtas sprendimas skirti AB ,,Puntukas" finansing parama

numatytiems pra5yme tikslams. Paramos panaudojimas buvo pagristas atitinkamais dokumentais.

Vykdant Nelgaliqjq asociacijq veiklos remimo projekt4 bei organizuojant savaranki5kumo ugdymo

stovyklas Sventojoje, draugija eksploatuoja autobus4 Neoplan l16, valst. Nr. KVL 845, kurio

technine biikle yra bloga. Tam, kad autobusas atitiktq visus techninius reikalavimus, reikalingos

dideles finansines investicijos. Norint praeiti autobuso techniking apLiirq reikia ii daLyti, vien tik

Sitos i5laidos sudarytq iki 8000 eurq. Buvo priimtas sprendimas isigyti naujesni autobus4, su

gamykliniu liftu neigaliesiems.

2017 m. Lietuvos neigaliqjq draugija uZsake ir atliko draugijos veiklos bei finansini

patikrinimq u22014-2017 metus. Audito metu buvo nustatyti nusikalstamos veiklos poLymialt-y.

pinigq grobstymas i5 Lietuvos nelgalir$q draugijos s4skaitq. Valdybai buvo pristatytos patikrinimo

isvados bei informuota, kad Lietuvos neigaliqiq draugija kreipsis i atitinkamas institucijas del

baudZiamosios bylos i5kelimo nusikalstam4 veik4 vykdantiems asmenims. Teismas prieme

Lietuvos nelgaliqlq draugijos pra5ym4, Siuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas.



PosedZio metu buvo svarstomi VSf ,,Bidiulystd" prenumeratos klausimai. Paskutiniais metais

savaitraStis nebesurenka 3000 prenumeratoriq, kuriuos turi tureti pagal vykdomo projekto

reikalavimus. Buvo diskutuojama, kaip sudominti skaitytojus, kokiq priemoniq imtis, norint

iSlaikyti savaitra5dio tolesni egzistavim4.

INFORMACIJA APIE i,ND NARIUS

2012 metais LND priklause 27629 nariai, 2016 metais bendras nariq skaidius

sumaZejo iki23927, o2017 metais iki23162. LND nariq skaidius per metus neLymiai sumaZejo,

tadiau vaikq su negalia sumaZejo daugiau negu 50 procentq palyginus su 2016 metais.
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Kaip ir 2016 metais didZioji dalis neigaliqjq LND nariq yra vyresnio amZiaus. Todel i5lieka

tas pats aktualus klausimas del jaunesniq nariq itraukimo i organizacijos veikl4. I5 savo puses

Lietuvos neigaliqiq draugija, ra5ydama projektus, prioritet4 skiria darbingo amZiaus neigaliesiems,

taip pat nepamirSdama ir apie vyresnius narius.
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2017 metais 62 asocijuoti nariai i5 63 teike parai5kas 57 savivaldybems gauti finansavim4

Socialines reabilitacijos paslaugq neigaliesiems bendruomeneje projektams igyvendinti.
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Cautas f i nansavi mas 20 1 7 m. Soci al i nds reabi I i tacij os
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I,ND DART]IJO]'OJ AI IIT SLil'EIKTOS PASI,AL]GOS

LND turi nuolatini kvalifikuotq atsakingq asmenq personal4, susidedanti vidutini5kai

i5 aStuoniq Zmoniq, o pagal poreikius projektines veiklos vykdymui yra papildomai samdomi

projektq vykdytojai. 2017 m. darbuotojq skaidius buvo padidejgs iki 13 asmenq. Turedama

pakankamai Zmogi5kqjq i5tekliq, LND nuolatos aktyviai ir kvalifikuotai atstovauja tiek savo narius,

tiek visus neigaliuosius, rfrpinasi, kad b[tq uZtikrintos Lietuvos piliediq su negalia lygios galimybes

siekti jq pageidaujamo mokslo, darbinio uZimtumo, riipinasi, kad bfitq garantuota neigaliesiems

asmenims bDtina medicinine pagalba bei socialine riipyba.

LND darbuotojai nuolat renka ir teikia savo nariams ir visiems neigaliesiems jiems

riipim4 informacij4, konsultacijas teisiniais ir kitais klausimais bei prakting metoding pagalb4 ra5tu,

\odLiu pagal galimybes ir atvykdami pas juos bei visomis prieinamomis ry5iq ir komunikacijos

priemonemis.

Atstovaujant ir ginant visq asocijuotq nariq ir neigaliqjq pilietines, socialines,

ekonomines teises valdZios institucijose, kontroliuojant, kaip yru igyvendinamos Lietuvoje

Jungtiniq Tautq Neigaliqjq teisiq konvencijos nuostatos, bei teikiant ivairius sifilymus del neigaliqlq

padeties Lietuvoje gerinimo, LND darbuotojai visuomeniniais pagrindais dalyvauja ir veikia

Technines pagalbos neigaliesiems centro ekspertq komisijoje, Neigaliqjq reikalq taryboje, Europos

Sqfungos fondq investicijq veiksmq programos stebesenos komitete, Visuomenines aplinkos

pritaikymo komisijoje, Socialiniq reikalq komisijoje ir kitose darbo grupese, pasitarimuose bei

susitikimuose su politikais, valdZios atstovais ir padiais neigaliaisiais.

Nuo 2016 m. geguZes menesio pradejau eiti pirmininkes pareigas. Sias pareigas

vykdau visuomeniniais pagrindais. Visi sprendimai ir ipareigojimai yra pateikiami potvarkiq forma.

Atstovaudama LND asocijuotus narius aktyviai dalyvauju ivairiuose susitikimuose, posedZiuose.

2017 m. didel! demesi skyriau LND veiklos organizavimo gerinimui, darbuotojq atsakomybes

didinimui ir jq atsakingumo gerinimui.20lT m. i3leidau potvarkidel vidaus darbo tvarkos taisykliq

ir darbuotojq pareiginiq instrukcijq tvirtinimo. Buvo sudaryta nauja vieSqiq pirkimq komisija ir

patvirtintas komisijos darbo reglamentas, taip pat patvirtintos maZos vertes vie5qjq pirkimq

taisykles bei LND supaprastintos vie5qjq pirkimq taisykles. Siekiant padidinti projektq vykdytojq,

teikiandiq metoding pagalb4 asocijuotiems nariams jq buvimo vietose atskaitingumq,20lT metq

kovo m6nes! savo potvarkiu patvirtinau akto form4, kuri4 LND projekto vykdytojai, teikiantys

metodines pagalbos paslaugas asocijuotiems nariams, susitikimq metu privalo uZpildyti ir pateikti

kaip ataskait4 apie atlikt4 darb4 ir rezultatus. Per metus tokiq susitikimq buvo organizuota

dvideSimt.



Audito metu suZinojusi apie tai, jog ankstesniais metais LND buhalteres atliktos

pinigines operacijos galimai yra neteisetos veiklos rezultatai, nedelsiant prane5iau valdybai, o jai

pritarus, kreipiausi iteisesaugos institucijas del kaltq asmenq nustatymo ir Zalos LND atlyginimo.

Gavusi pastabas audito metu i jas visas atkreipiau demesi ir atlikau visus reikiamus

veiksmus joms pa5alinti. Buvo pakeista potvarkiq saugojimo vieta, sugrieLtinti reikalavimai del

dokumentq pateikimo buhalterijai, ivesti apribojimai del s4skaitq pateikimo. Be vadovo ra5ti5ko

nurodymo negali b[ti mokamos LND pinigines leSos, projekto vykdytojai ra5tu patvirtina, jog

isigyjamos prekes ir paslaugos yra gautos bei nurodo, kokioms veikloms jos panaudotos ar skirtos.

Tokiu budu buvo ivestos papildomos kontroles procedDros del LND turto naudojimo efektyvumo

didinimo bei dar labiau apribotos galimybes, jei tokiq ketinimq atsirastq, neteisetiems veiksmams.

2017 m. mano veikla be su projektu susijusiomis veiklomis, buvo nukreipta tiesiogiai i LND

veiklos bei organizacines strukt[ros gerinim4, darbo santykiq reglamentavimo tobulinim4, turto

naudojimo efektyvumo didinim4 bei vidines kontroles stiprinim4.

Norediau atkreipti demesi, kad audito metu pateiktos rekomendacijos yra

igyvendintos.

NF.lCAr,r tJJ U'fh.l sl u GYNI MAS

Lietuvos neigaliqjq draugijos teisininko vykdomos veiklos tikslas ir uZdaviniai

per asociacijos veikl4, teises aktq stebesen4 atstovauti ir ginti neigaliq Zmoniq pilietines,

socialines, ekonomines teises;

per aktyvq dialog4 su valdZios institucijq atstovais siekti, kad Lietuvoje btitq itvirtintos JT

Neigaliqjq teisiq konvencijos nuostatos ir uZtikrinamas tinkamas neigaliqjq teisiq

igyvendinimas;

teikti teising ir kit4 aktuali4 informacij4 ir pagalb4 LND asocijuotiems nariams, bei kitiems

negali4 turintiems asmenims;

dalyvauti ivairiuose renginiuose, darbo grupese, susitikimuose;

vykdyti LR teises aktq taikymo stebesen4, teikiant pasifllymus atsakingoms institucijoms del

teises aktq tobulinimo ir efektyvesnio jq taikymo praktikoje.

2017 m. LND teisininkas dalyvavo ,,Praktinis darbo kodekso igyvendinimas", ,,Vie5qiq pirkimq

vykdymo pokydiai 2017 m.",,,Vaikq, turindiq negali4, teises i Svietim4 uztikrinimas Lietuvoje",

,,Gyvenimas savarankiskai irlar su minimalia pagalba. l55[kiai su kuriais susiduria neigalieji",



,,Teis6 i gynej4: ES standartai ir praktika Lietuvojeoo, ,,Teisinds pagalbos kokybes gerinimas: bendri

standartai skirtingoms Salims" seminaruose ir mokymuose.

Kaip ir ankstesniais metais LND, atstovaudama savo nariq interesus ir teises, teike

pastabas ir pasifllymus teises aktq projektams tobulinti. Galima pamineti kelet4 i5 jq:

Del neigaliqjq aprDpinimo techninemis pagalbos priemonemis ir Siq priemoniq isigijimo

iSlaidq kompensavimo tvarkos apra5o patvirtinimo;

I Del LR paramos b[stui isigyti ir i5sinuomoti istatymo;

Del LR Vyriausybes programos igyvendinimo plano patvirtinimo;

Del 2015-2021metq moterq ir vyrq lygiq galimybiq programos igyvendinimo;

Del ambulatoriniam gydymui skiriamq vaistiniq preparatq ir medicinos pagalbos priemoniq

baziniq kainq apskaidiavimo tvarkos apra5o.

LND teisininkas 2017 m. buvo paskirtas dalyvauti 2 darbo grupese: Darbo birZos socialiniq imoniq

reikalq komisijoje bei darbo grupeje del darbingumo lygio nustatymo kriterijq apra5o tobulinimo.

Tiesioginis neigaliqjq asm€nq atstovavimas institucijose

Pateiktas skundas del diskriminacijos negalios pagrindu darbovieteje Lygiq galimybiq

kontrolieriaus tarnybai;

Pateiktas skundas Netekto darbingumo ir neigalumo nustatymo tarnybai del fizinio asmens I.K.

automobiliq statymo korteles i5davimo;

Mamos atstovavimas del slnaus su negalia lygiq galimybiq mokytis bendro lavinimo mokykloje,

teikiant skund4 Lygitl galimybiq kontrol ieriaus tarnybai ;

Departamento pra5ymu suteikta skubi teisine pagalba 4 asmenims;

Vilniaus miesto savivaldybei pateikti 2 skundai del sunki4 negali4 turindio vaiko diskriminacijos

Svietimo istaigoje.

LND iniciatyva kreiptasi i institucijas, Seimo narius:

Del Salpos pensijq ir tiksliniq kompensacijq didinimo (Socialines apsaugos ir darbo ministerijai);

Del saugaus eismo automobiliq keliais istatymo pakeitimo projekto (Simulik);

Del ortopedijos techniniq priemoniq, kuriq isigijimo i5laidos kompensuojamos i5 Privalomojo

sveikatos draudimo fondo le5q (Valstybine ligoniq kasa);



Del negali4 ir specialiqjq poreikiq turindiq vaikq ugdymo kokybes gerinimo, ugdymo formq pletros

(Svietimo ir mokslo ministerijai).

Asocijuotq nariq atstovavimas, dalyvavimas rinkirnindse konl'erenci.iose:

Taurages raj. neigaliqjq draugijos rinkimine - ataskaitine konferencija;

Siauliq raj. neigaliqjq draugijos rinkimine - ataskaitine konferencija;

Vykta i BirZq raj. neigaliqjq draugij4 del autobusiuko;

Pateiktas pra5ymas Vilniaus miesto savivaldybei del GrigiSkiq ND patalpq gerinimo.

Teisines konsultacijos vykdytos telefonu, el. pa5tu (netiesiogiai), atvykstant asmeniui i

darbo viet4 (tiesiogial).2017 m. netiesiogiai buvo suteiktos 129 paslaugos, tiesiogiai suteiktos

konsultacijos 20 asmenq.

$.rtei kttt teisi n i Ll_ pasl augq palygini mas
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il Tlesioginis * Netiesio$nls

Asocij u otq nar i q pakl ausi mai tel efon u,

180
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Vieiqjq pirkimq vykdymo klausintds

grlaraiu suda ytno klausimais



vr ESrNrMo (SvlET'E.f tSKos) vErKLos oRGANIZAVT MAs

l'ikslas ir Uidavinini:

l. rengti informacinius prane5imus, skaitmeninius dokumentus (foto ar vaizdo reportaZus)

apie projekte vykdomas veiklas;

2. informuoti apie LND Neigaliqiq asociacijq veiklos remimo projekte vykdomas veiklas.
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Socialines reabilitacijos paslaugq neigaliesiems bendruomen€je projektq steb€sena

lgyvendinant Neigaliqjq asociacijq veiklos remimo projekt4, neigaliqjq teisiq gynimo ir

atstovavimo veikl4, neigaliqjq asociacijq atstovai vykde Socialines reabilitacijos paslaugq

neigaliesiems bendruomeneje projektq vertinimo ir atrankos stebdsen4. 2017 metq projektq

vertinimo ir atrankos stebesenai Lietuvos neigaliqiq draugija delegavo 60 savo organizacijq atstovq

i 57 savivaldybes. Neigaliqjq reikalq departamentas atrinko 37 LND stebetojus i 40 savivaldybiq.

Eil.
Nr.

Savivaldyb€s

pavadinimas
Deleguojamas atstovas

I AKMENES RAJONO

Edvardas Naiulis MaZeikiq rajono neigaliqjq draugijos

pirmininkas

2 ALYTAUS MIESTAS

Maryte Bernatavidiene Alytaus raj ono neigaliqjq draugijos pirm ininke

3 ANYKSCTU RAJONO

Tadeu5 Simkovid Svendioniq rajono nelgaliqjq draugijos

pirmininkas

4 BIRSTONAS

Daiva Latvyte Alytaus m iesto nei galiqjq draugij os pirm ininke

5 BrRzU RAJONO

Brone Kaleinikoviene Kupi5kio rajono neigaliqjq draugijos

pirmininke

6 DRUSKININKU

Onute Cerniauskiene L azdijq raj ono ne i 
gal i qj q drau g ij o s p irm ininke

7 IGNALINOS RAJONO

Kristina Vainiene Lietuvos neigaliqjq draugijos projekto

vykdytoja

8 JONISKIO RAJONO

Zofrja SvaZiene Akmenes rajono neigaliqjq draugijos

pirmininke

9 KATSTADORTU RAJONO

Jelena Ivandenko Lietuvos neigaliqjq draugijos pirmininke

13



10 KALVARIJOS

Irma Kavaliauskiene Marijampoles I grupes neigaliqjq draugijos

pirmininke

1l KAZLIJ R TDOS

Vitalija Gabartiene Garliavos neigaliqjq draugijos pirmininke

t2 KEDAINIU RAJONO

Valerija Lopatiene Jonavos raj ono nei galiqj q draugijos pirm ininke

l3 KELMES RAJONO

Roma Pranskietiene Seduvos m iesto neigal iqj q draugij os pirmininke

t4 KLAIPEDOS MIBSTO

Laima Miciene S ilutes raj ono neigaliqjq draugijos pirm ininke

l5 KUPISKIO RAJONO

Algys Veik5ys Roki5kio rajono neigaliqjq draugijos

pirmininkas

l6 LAZDTJV RAJONO

Daiva Rentelyte Kalvarijos savivaldybes neigaliqjq draugijos

pirmininke

17 NERINGOS

Vladas Alsys Klaipedos miesto neigaliqjq draugijos

pirmininkas

l8 PAGEGIU

Kqstutis Petkus Taurages rajono neigaliqiq draugijos

pirmininkas

19 PAKRUOJO RAJONO

Stanislava Arbutavidiene PaneveZio miesto neigaliqjq draugijos

pirmininke

20 PANEVEZIO RAJONO

Augenija Lipiene Pakruojo raj ono nei galiqjq draugij os pirmininke

2l PASVALIO RAJONO

Lidija Dainiuviene BirZq rajono neigaliqjq draugijos pirmininke

'r) PRTENV RAJONO

Jule Senavaitiene Bir5tono savivaldybes neigaliqjq draugijos

pirmininke

23 N,q.DVII,TSKIO RAJONO

L4



Rolanda Petroniene S i aul iq m iesto neigal iqiq draugij os p irm ininke

24 RASETNTV RAJONO

Jelena Ivandenko Lietuvos neigaliqiq draugijos pirmininke

25 RIETAVO

Marfynas PoSkevidius TelSiq neigaliqjq ir neigaliqjq pensininkq

draugijos pirmininkas

26 ROKISKIO RAJONO

Aurelija Petroniene PaneveZio rajono neigaliqjq draugijos

pirmininke

27 SKUODO RAJONO

Antanas Siupinys Palangos neigaliqjq draugijos pirmininkas

28 SALCININKV RAJONO

Saule Vejeliene Lietuvos nelgaliqjq draugijos projekto

vykdytoja

29 SIAULIU RAJONO

Elena Kandiauskaite Kelmes raj ono neigaliqi q draugijos pirmininke

30 Su,urns RAJoNo

Loreta StaSisnskiene Pagegiq savivaldybes neigaliqiq draugijos

pirmininke

3l SrnvrNrq RAJoNo

Zita Kvikliene Ukmerges rajono neigaliqjq draugijos

pirmininke

32 SvnNcroNIU RAJoNo

Resina Slabadiene lgnalinos neigalirdq draugijos pirmininke

33 TELSTU RAJONO

Elena Kadinskiene

34 TRAKU RAJONO

Jadvyga Rostovskaja Vi lniaus m iesto neigal iqiq draugij os pirmininke

35 UTENOS RAJONO

Kristina Vainiene Lietuvos neigaliqiq draugijos projekto

vykdytoja

36 VARENOS RAJONO

Raimundas Tenenis Druskininkq savivaldybes neigaliqjq draugijos

pirmininkas
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37 VILKAVISKIO RAJONO

Saulius Rakauskas Sakiq raj ono neigaliqj q draugij os pirmininkas

38 VILNIAUS MIESTO

Jelena Ivandenko Lietuvos neigaliqjq draugijos pirmininke

39 VISAGINO

Galina Dunovskaja Vi lniaus raj ono neigaliqj q draugij os pirm ininke

40 ZARASU RAJONO

Joana Kraujaliene Visagino neigaliqjq draugijos pirmininke

METODINES PAGALBOS TEIKIMAS ASOCIJ TJOTIEMS NARIAMS

B[dama sketine asociacija, LND yra atsakinga uZ tikslingA organizacijq projektams skirtq

lesq panaudojim4 bei kokybi5kq socialines reabilitacijos paslaugq neigaliesiems ir jq Seimos

nariams teikim4. AtsiZvelgiant itai per ataskaitini laikotarpiLND administracijos darbuotojos vyko

i 20 komandiruodiq, skirtq metodinei pagalbai skirtingose savivaldybese teikti (Zarasq r.; Sirvintq

r.; Pakruojo r.; Elektrenq r. (Vievis); Vilkavi5kio r.; Ukmerges r.; Kauno r.; Saldininkq r.;

Kai5iadoriq r.; MaZeikiq r.; Raseiniq r.; Kretingos r.; Tel5iq r.; Skuodo r.; Kupi5kio r.; Vilniaus m.

(Grigi5kes); Visagino; Kalvarijos sav.; Vilniaus r.; Svendioniq r.).

DaZniausiai pasitaikandios pastabos atliekant Socialines reabilitacijos paslaugq

neigaliesiems bendruomeneje projekto patikrinim4, i kurias pra5ome atkreipti demesi asocijuotus

narius:

neatnaujintos 2017 m. supaprastintq vie5qlq pirkimq taisykles;

i nevykdomi vie5ieji pirkimai;

neigaliqjq dienos uZimtumo veikla apima maliat negu 3 veiklas;

i paslaugq gavejq s4ra5us itraukiami projekto vykdytojai (nuostatq VII skyrius 20.17

punktas netinkamos finansuoti i5laidos);

i l nevedami paslaugq gavejq s4ra5ai (ypad asmeninio asistento);

, kuro i5laidos naudojamos i5vykoms po Lietuv4 (nuostatu VII skyrius 20.1 punktas

netinkamos finansuoti iSlaidos);

nevedami keliones laPai;

nesudaromos savanori5kos darbo sutartys.
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Labai gaila, kad po atlikto Socialines reabilitacijos paslaugq neigaliesiems

bendruomeneje projekto patikrinimo i LND darbuotojq iSsakytas pastabas ir rekomendacijas

asocijuoti nariai ne visada emesi veiksmq triikumams pa5alinti.

BUSTO PRll'AI KYN4O NtilGAl.l f'.SI IlMS 2016-2018 PROGRAMA

Vadovaujantis Biisto pritaikymo neigaliesiems 2016-2018 m. tvarkos apraSu, patvirtintu LR

Socialines apsaugos ir darbo ministro 2015 rugpjldio l0 d. isakymu Nr. 4l-460,,,D61 bDsto

pritaikymo neigaliesiems 2016-2018 m. tvarkos apra5o patvirtinimo", buvo pasira5yta sutartis del

asociacijos atstovrl dalyvavimo savivaldybiq bflsto pritaikymo neigaliesiems komisijq darbe.

Biisto pritaikymui savivaldybese priZi[reti ir dalyvauti komisijq darbe atrinkti 25 LND

atstovai i5: Akmenes rajono savivaldybes, Anyk5diq rajono savivaldybes, BirZq rajono

savivaldybes, Jonavos rajono savivaldybes, Jurbarko rajono savivaldybes, Kai5iadoriq rajono

savivaldybes, Kalvarijos savivaldybes, Kauno miesto savivaldybes, Kazlq Riidos savivaldybes,

Kedainiq rajono savivaldybes, Marijampoles savivaldybes, Neringos savivaldybes, Pakruojo rajono

savivaldybes, Palangos savivaldybes, Pasvalio rajono savivaldybes, Radvili5kio rajono

savivaldybes, Raseiniq rajono savivaldybes, Sakiq rajono savivaldybes, Silales rajono savivaldybes,

Silutes rajono savivaldybes, Sirvintq rajono savivaldybes, Svendioniq rajono savivaldybes,

Taurages rajono savivaldybes, Vilkavi5kio rajono savivaldybes, Vilniaus miesto savivaldybes. Per

ataskaitini laikotarpi pritaikytq biistq skaidius - 189 suaugusiems ir 43 vaikams.

Pasira5ius bilsto pritaikymo neigaliesiems prieZi[ros ir dalyvavimo savivaldybiq btisto

pritaikymo komisijos darbe sutarti, atstovai isipareigojo stebeti komisijos darb4, vie5qlq pirkimq

konkursus, bustui pritaikyti skiriamq lesq panaudojim4 bei isipareigojo ne maLiau kaip vien4 kart4

apZi[reti kiekvieno b[sto pritaikymo darbq eig4.Labai litidna, tadiau ne visi atrinkti atstovai atlieka

s4Ziningai savo pareigas. Lietuvos neigaliqjq draugijai dauguma atstovtl nepateikia laiku ir tinkamai

uZpildytq ataskaitq, kurias privalo teikti metq pabaigoje. Todel labai noretume paraginti atstovus

aktyviai ginti asmenq su negalia teisetus interesus, susijusius su biisto pritaikymu. Nevyriausybiniq

organizacijq atstovai privalo tureti stipri4 ir aiSki4 pozic\j4 vykdydami savo funkcijas.
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2017 m. pritaikyti b0stai suaugusiems

AN

Vi I niaus miesto savivaldybe

Vi lkaviSki o rajono savivaldybe

Tauragres rd ono savi val dybd

Suenei on i q raj ono savival dybd

S rvintq rajono savivaldybd

Slutes rajono savivaldybd

Slales rajono savivaldyb€

$ki 14 raj ono savi valdybO

Rasei ni q raj ono savi val dybe

Radvi I iSkio rajono savivaldyb€

Pasval i o r aj ono savi val dybd

Pal angos savi val dyb€

Pakr uoj o raj ono savi valdybd

Neringos savivaldybe

Mari j ampol€s savival dybe

Kedai ni q raj ono savivaldyb6

Kzlq R0dossavivaldybe

Kauno mi esto savival dybe
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Jrr barko raj ono savi valdyb€
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2017 m. pritaikyti b0stai vaikams

Vlniausmiestosavivaldybd Zz
Vilkaviskio rajono savivaldybe I 1

Tauragldsrajonosavivaldybd I t

Svendoniq rajono savivaldybe 

- 

3

Srvintqrajonosavivaldybe I t

Slutes rajono savivaldybe

Slalesrajonosavivaldybd 

-2

$kiq rajono savivaldyb€ J z

Raseiniqrajonosavivaldybd I t

Radviliskio rajono savivaldybe I 1

Pasvaliorajonosavivaldybd I+
Palangos savivaldybe

Pakr uo1 o rajono savivaidyb6

Neringos savivaldybd

Mar i j am pol ds savi val dybd

K€dai ni u1 raj ono savival dybe

KazlqRudossavivaldybd I t

Kauno miesto savivaldyb€

Kalvari j os savivaldybe

KaiSiadoriq rajono sarivaldybe I 1

Irbarko rajono savivaldybe

$navosrajonosavivaldybd Us
BirZqrajonosavivaldybd Iz
Anykiii q raj ono savi val dybO

Akmenes r aj ono savival dybd
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LND 2017 M. NE[GALIUJ U ASOCIACIJ U VEIKLOS REMIMO PROJ EKTAS

Ne[gali r.U rt asociacij 14 vei klos remimo
projekto veiklos 2017 m.
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2017 m.III ketvirtyje vyko vaikq ir tevq (iteviq), auginandiq neigalius vaikus, stovykla.

Stovykla buvo organizuoja Sventosios mokymo ir reabilitacijos centre, jos trukme - 7 dienos. Joje

dalyvavo 30 asmenq, i5 kuriq 16 neigaliqjq, i5 jq 16 vaikq, turindiq ivairias negalias. Teigiami vaikq

ir tevq atsiliepimai leido organizuoti 5i4 stovykl4 jau trediqji kart4. Stovyklos tikslai - padeti tevams

formuoti teigiamas nuostatas i neigaliq vaikq savaranki5kumo b[tinybg, teikti psichologing pagalbq

ir patarimus neigaliqjq tevams bei skatinti aktyvq neigaliqjq laisvalaiki - buvo pasiekti vadovq

(psichologo ir projekto vykdytojos) pagalba. Stovyklos naud4 vertina ne tik neigalieji vaikai,

kuriems suteikiama galimybe uZsiimti aktyvia veikla, susirasti draugq bei praleisti laik4 gamtoje,

bet ir jq teveliai, kuriems teikiama psichologine pagalba bei suteikti patarimai, padedantys geriau

suprasti savo vaikus. Stovykla finansuota i5 Neigaliqjq asociacijq veiklos remimo projekto bei

remejq leSq.

IV ketvirtyje Nidoje buvo organizuota fotografijos megejq stovykla. Stovykloje dalyvavo

17 asmenq, i5 kuriq 13 neigaliqjq. Stovyklos trukme 6 dienos. Stovyklos metu dalyviai pagerino

bendravimo ir fotografavimo igfidZius bei praleido aktyvq laisvalaiki gamtoje. Stovykla buvo

organizuojama i5 Neigaliqiq asociacijq veiklos remimo projekto le5q.

20
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Rugseji Vepriuose buvo surengta literatq kfirybine stovykla. K[rybineje stovykloje

dalyvavo 24 asmenys, i5 kuriq 20 neigaliqjq. Stovyklos trukme 6 dienos. Kadangi stovykla skirta

sunki4 negali4 turintiems literat[ros megejams, jiems tai puiki proga paivairinti iprast4 namq

aplink4, i5girsti apie literatliros naujoves, pasidalinti savqja k[ryba bei ivertinti bendramindiq

darbus. Stovykla buvo organizuojama i5 Neigaliqjq asociacijq veiklos remimo projekto le5q.

Informacija apie stovyklas buvo skelbiama LND interneto svetaineje, Facebook socialinio

tinklo paskyroje ir savaitra5tyj e,,Bidiulyste".

Aktyvaus poilsio rengin iai

II ketvirtyje Sventojoje buvo organizuota stovykla ,,Aktyvus turizmas gamtos apsuptyje".

Stovykloje dalyvavo 16 asmenq, iS jq 11 neigaliqjq. Stovyklos trukme 6 dienos. Stovyklos metu

dalyviai turejo galimybg susipaZinti su orientavimosi sporto taisyklemis, sutartiniais Sios sporto

Sakos Zenklais, mokytis skaityti Zemelapius, naudotis kompasu ir orientacininko iranga, kaip

neigaliqjq veZimeliq pagalba teisingai judeti ir nepaklysti miSke, kokiq imtis priemoniq, jei taip

ivyktq. Stovyklos tiksl4 - supaZindinti neigalius Zmones su orientaciniu sportu ir propaguoti sveik4

ir aktyvq laisvalaikio praleidimo b[d4 - padejo igyvendinti uZsiemimus ir mokymus vedgs,

ilgametg orientavimosi sporto patirti turintis, vadovas TadeuS Simkovid. Stovykla buvo

organizuojama i5 Neigaliqjq asociacijq veiklos remimo projekto le5q.

Kulturos renginiai

III ketvirti Taladkoniuose (vadinamojoje ,,Neigaliqjq Mekoje") vyko Sventinis renginys, i

kuri neigalieji i5 visos Lietuvos suvaZiavo jau 46-ji kart4. Renginyje dalyvavo 1216 asmenq, i5 jq

neigaliqlq 1102. Renginys kasmet sulaukia vis didesnio neigalidq susidomejimo. Pagerbti renginio

svedius atvyko valdZios atstovai, i Sventg buvo kviediami kitq neigaliqjq organizacijq nariai.

Renginio metu tradici5kai vyko LND organizacijose sukurtq darbeliq mug6, kurioje buvo galima

isigyti ivairius rankq darbo dirbinius, buvo surengtos neigaliqjq fotograftl ir dailininkq darbq

parodos. Rengini vede aktore, reZisiere Violeta Midiuliene, o koncertavo televizijos projekto

,,Lietuvos talentai" prizininkas Emilis Korickis ir ,,Lietuvos balso" dalyve Vaida Butautaite.

Renginys buvo organizuojamas i5 Neigaliqjq asociacijq veiklos remimo projekto leSq.

IV ketvirti skirtingose savivaldybese buvo organizuojami 6 meno kolektyvq konkursai,

kurie vyko Seduvos kulttiros ir amattl centre, TelSiq Zemaites dramos teatre, Bir5tono kultiiros

namuose, Roki$kio kult[ros centre, Vidukles kultiiros centre, Ukmerges kultilros centre, ir finalinis

koncertas ,,Vilties paukSte 2017*, vykgs Vilniuje, Lenkq kultDros namuose. Renginiuose dalyvavo

693 asmenys i5 jq 547 neigalieji. Beveik visose LND organizacijose veikia meno megejq
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kolektyvai, kuriems tai puiki galimybe parodyti darbo rezultatus ir b[ti ivertintiems bei

pastebetiems. Renginiu siekiama stiprinti meno megejq kolektyvq profesini lygi, suteikti

motyvacijos ir prog4 pasirodyti bei aktyviai dalyvauti muzikineje veikloje. Finalinio koncerto metu

Vilniuje koncertavo 6-iq konkursq nugaletojq kapelos bei kviestiniai svediai - Ona Kolobovaite ir

Egidijus Bavikinas. Koncertas i5 dalies finansuotas Kultfiros remimo fondo bei Nelgalir$q

asociacijq veiklos remimo projekto le5omis.

Ig[dZiq tobulinimas

II ketvirtyje Vepriuose buvo organizuojamas meno megejq vadovq profesiniq igtidZiq

tobulinimo seminaras. Seminare dalyvavo 32 asmenys: 30 meno megejq kolektyvq vadovai, i5 jq 15

neigalieji. Dviejq dienq mokymq programoje buvo tiek teoriniai, tiek praktiniai uZsiemimai. Juose

buvo kalbama apie liaudies muzikos komponavimo sistemas. Antr4 mokymq dien4 toliau buvo

kalbama apie k[rybinius liaudies dainos sprendimus, akompanavim4 dainoms, instrumentq

pasirinkim4. Ziniomis bei patirtimi su vadovais dalinosi Ukmerges neigaliqjq draugijos meno

vadove Zita Kvikliene ir Kauno miesto neigaliqiq draugijos kolektyvo ,,Atgaiva" meno vadove

Dalia Liutkiene. Gautas Zinias dalyviai galejo pritaikyti savo darbe rengiant kolektyvq menines

programas, dalyvaudami kulturineje bei koncertineje veikloje vietiniuose konkursuose, festivaliuose

ir Sventese. Mokymus finansavo Neigaliqjq reikalq departamentas prie SADM.

LTETUVOS NEIGALTVJU DRATIGTJOS 2017 METATS IGYVnNDTN'II PROJEKTAI

Vilties pauk5te 2017

Skirtas dalinis Kultiiros remimo fondo finansavimas - 5 000 Eur.

Projekto igyvendinimo laikotarpis: 2017 m. geguLds I d. - gruodZio l5 d.

lgyvendinti projekto uZdaviniai:

l. Parengtas neigaliqjq megejq meno kolektyvq pasirodymq vertinimo kriterijq apra5as,

suformuotos vertinimo komisijos;

2. Suorganizuoti 6 atrankiniai koncertai Seduvoje, Tel5iuose, Bir5tone, Roki5kyje, Vidukleje ir

Ukmergeje (projekto parai5koje buvo nurodyti kiti 6 miestai, tadiau, atsiZvelgiant i neigaliqjq

megejo meno kolektyvq aktyvum4 ir poreikius, taip pat geriausias s4lygas organizuoti koncertus,

pasirinktos butent Sios atrankiniq koncertq vietos);

3. Suorganizuotas baigiamasis neigaliqjq draugijq meno kolektyvq koncertas Vilniaus lenkq

kult[ros namuose (planuota Vilniaus rotu5es sale pasirinkt4 koncerto dat4 buvo uZimta, be to, ijq
22



sudetinga patekti neigaliesiems, judantiems veZimelio pagalba). Baigiamajame koncerte savo

program4 atliko ir profesionalDs atlikejai Ona Kolobovaite ir Egidijus Bavikinas;

4. Numatytomis informacijos sklaidos priemonemis pavie5inta projekto eiga ir rczultatai.

F reska: praeitis dabartyje

Skirtas dalinis Kultiiros remimo fondo finansavimas - 2 000 Eur.

Projekto igyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugpjldio I d. - gruodZio 22 d.

f gyvendinti projekto uZdaviniai :

l Suorganizuotos Nomedos Mardenaites pravestos kDrybines edukacines dirbtuves jaunimui su

negalia (18-30 metq) bei paroda;

2. Projekto eiga iamZinta nuotraukose bei video klipe;

3. PavieSinta projekto eiga ir rcztltatai.

Neryriausybines organ izacijas vien ijaniiq asociacijq institucin io stiprin imo projektas

Skirtas Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir darbo ministerijos finansavimas - 37 284 Eur.

Projekto iglvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsejo I d. - gruodLio 29 d.

f gyvendinti projekto uZdaviniai:

l. Suorganizuotos konsultacijos - diskusijos 10 Lietuvos apskridiq savivaldybese del Socialines

reabilitacijos paslaugq neigaliesiems bendruomeneje projektq teikimo ir igyvendinimo;

2. Suorganizuota konferencija neigaliqlq nevyriausybiniq organizacijq ir savivaldybiq

bendradarbiavimo mechanizmq skatinimui ;

3. Suorganizuoti Lietuvos neigaliqjq draugijos atstovq ir jos asocijuotq nariq vadovq mokymai

informacijos sklaidos ir komunikacijos, advokacijos, organizacijos finansinio savarankiSkumo

didinimo srityse;

4. Suorganizuoti specialieji mokymai Lietuvos neigaliqjq draugijos nariams apie asmeninio

asistento paslaugq neigaliesiems teikim4;

5. Atliktas nepriklausomas Lietuvos neigaliqjq draugijos veiklos ir finansinis auditas;

6. ISleistas Lietuvos neigaliqjq draugijos veikl4 visuomenei pristatantis leidinys, itraukiant

informacij4 apie projekto eig4 ir rezultatus.

Viso per 2017 m. fgyvendintus projektus pritraukta papildomo finansavimo l65q: 44 284 eur.
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LIBTUVOS NEIGALIVJIJ DRAUGTJOS 2017 M. PARENGTT pRO.rEKTAr.

KURrU IGYVENDTNTMAS BUS PRADETAS 2018 M.

I . Vilties pauk5te 2018: skirtas dalinis Kulturos remimo fondo finansavimas - 5 000 Eur.

Projekto igyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birZelio I d. - gruodZio 21 d.

Projekto uZdaviniai:

l. Organizuoti atidarymo koncert4 Taladkoniuose;

2. Suformuoti atrankiniq koncertq ir baigiamojo renginio kolektyvq vertinimo komisijas;

3. Organizuoti ne maZiau 5 atrankiniq koncertq skirtingose Lietuvos vietose;

4. Organizuoti baigiamqji koncert4 Vilniuje;

5. Vie5inti projekto eig4 ir rezultatus numaty.tomis informacijos sklaidos priemonemis.

2. Zinia i5 Vepriq: skirtas dalinis Kultiiros remimo fondo finansavimas - 3 500 Eur.

Projekto igyvendinimo laikotarpis: 2018 m. geguZes 2 d. - liepos 3l d.

Projekto uZdaviniai:

l. Organizuoti 5 dienq trukmes kfirybing stovykl4 fotografams megejams su negalia Vepriq

laisvalaikio uZimtumo ir turizmo filiale;

2. Organizuoti fotografijq parod4 Vepriuose;

3. Viesinti projekto eig4 ir rezultatus, uZtikrinti kiirybines iniciatyvos tgstinum4, organizuojant

parodas kituose Lietuvos regionuose.

3. Karjeros galimybirl pletra neigaliesiems: skirtas dalinis ES fondq ir Lietuvos Respublikos

valstybes biudZeto finansavimas -272 031,40 Eur.

Projekto igyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandZio 3 d. - 2022 m. balandZio 3 d.

Projekto veiklos:

l. Asmens poreikiq vertinimas, individualus bei grupinis motyvavimas - 152 dalyviai;

2. Socialiniq ir darbo igildziq ugdymas, palaikymas ir atkiirimas -152 dalyviai;

3. Psichosocialine pagalba - 50 dalyviq;

4. Profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas - 152 dalyviai;

5. Bendrqjq gebejimq mokymai tikslines grupes dalyviams - 50 dalyviq;

6. Profesinis mokymas tikslines grupes dalyviams - 70 dalyviq;

7. Praktiniq darbo igudziq ugdymas darbo vietoje -20 dalyviq;

24



8. Tarpininkavimas ar kita pagalba isidarbinant ir isidarbinus - 61 dalyvis;

9. Seminarai projekt4 vykdandiam personalui - 16 asmenq.

Projekto partneris - Vilniaus Zirmunq darbo rinkos mokymo centras. Taip pat bus

bendradarbiaujama su Vilniaus teritorine darbo birZa, Vilniaus miesto socialines paramos centru,

Juod5iliq seni[nijos bendruomenes socialiniq paslaugq centru, Elektrenq socialiniq paslaugq centru,

Saldininkq socialiniq paslaugq centru ir Ukmerges nestacionariq socialiniq paslaugq centru. I

projekt4 itraukiami ir Sie Vilniaus apskrityje veikiantys LND asocijuoti nariai: Vilniaus rajono

neigaliqjq draugija, Elektrenq neigalirjq draugija, Saldininkq rajono neigaliqjq draugija, Ukmerges

rajono neigaliqjq draugija.

Viso per 2017 m. Parengtus ir 2018 m. Prasid€sianiius projektus pritraukta papildomo

finansavimo l€Sq: 280 531.40 Eur.

LIETUVOS NEIGAI,IUJU DRAUGIJOS 2OI7 M. PARENGTI, BET FINANSAVIMO

NEGAVE PROJEKTAI

Mai5tas prieS taisykles: pra5omos Kult[ros remimo fondo le3os - 4 720 Eur.

Projekto tikslas - organizuojant gatves meno kiirybines dirbtuves, atskleisti ir ugdyti jaunimo

negalia kDrybini potencial4.

Pakoreguota projekto finansavimo paraiSka pateikta i5 naujo 2018 m.

Pirmininke Jelena Ivandenko
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