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APRAŠOMOJO POBŪDŽIO ATASKAITA APIE 2018 M. NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ
2019 m. SAUSIO mėn. 10 d.

Eil.
Nr.

1.

Panaudota lėšų
(eurais)
Veiklos pavadinimas

Neįgaliųjų teisių gynimas

Neįgaliųjų
reikalų
departamento

31870

Savivaldybės
biudžeto

ES

Kiti
šaltiniai

1000

Vykdytų veiklų aprašymas
(Pagal kiekvieną vykdytą veiklą aprašyti kas buvo vykdoma, nurodyti veiklų vykdymo laikotarpį,
suorganizuotų konferencijų, seminarų ar kt. renginių pavadinimus ir juose dalyvavusių asmenų
skaičių, veiklas vykdžiusių darbuotojų, dalyvavusių savanorių skaičių, nurodyti kokioms
išlaidoms buvo panaudotos NRD lėšos ir kt.)

2018 m. netiesiogiai atstovautos ir gintos 3000 neįgaliųjų, tiesiogiai - 1320
neįgaliųjų (iš jų neįgalių vaikų 5) teisės 38 savivaldybėse: Akmenės, Anykščių, Biržų,
Elektrėnų, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno m., (3 juridiniai skyriai), Kelmės,
Kėdainių, Klaipėdos, Kupiškio, Mažeikių, Prienų, Pakruojo, Palangos, Panevėžio m.,
Panevėžio raj., Pasvalio, Plungės, Raseinių (1 juridinis skyrius, 1 užimtumo kambarys),
Radviliškio, Rokiškio, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių m., Šiaulių r., Šilalės, Šilutės, Širvintų,
Tauragės, Telšių (2 juridiniai skyriai), Ukmergės, Utenos, Vilkaviškio, Vilniaus m (3
juridiniai skyriai), Vilniaus r., Zarasų.
Asmenims, sergantiems psichikos ligomis ar dėl negalios, tenka dažnai susidurti su
įvairiausiomis teisinėmis problemomis, atsirandančiomis dėl objektyvių priežasčių: dėl
ligos, atkryčio, psichozės momentų, apgaulės ir pan. Neįgalieji kartais net nežino ar
neturi pakankamai informacijos apie savo teises ir kaip jas tinkamai įgyvendinti. Todėl
svarbu teisinę pagalbą teikiantiems asmenims objektyviai ir profesionaliai įvertinti
situaciją, nustatyti kreipimosi dėl teisinės pagalbos esmines priežastis, neįgaliajam
suprantamai paaiškinti teisinių problemų sprendimo būdus ir galimybes.
2018 m. siekėme, kad klientų problemos būtų sprendžiamos kvalifikuota teisine
pagalba, todėl Bendrijos profesionalus teisininkas konsultavo psichikos neįgaliuosius
įvairiais teisiniais klausimais: mokesčių, saugaus turto valdymo, ginčų, aktualių teisės
aktų išaiškinimo klausimais ir kt., atstovavo juos valstybės, savivaldybių ir teisėsaugos
institucijose, dalyvavo darbo grupių, sprendžiančių teisinio veiksnumo, teisinės pagalbos
neįgaliesiems problemas, veikloje, teikė pasiūlymus rengiamiems teisės aktų projektams
ir kt.
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Projekto įgyvendinimo metu, siekiant glaudaus bendradarbiavimo su savivaldybėmis,
atsakingi Bendrijos specialistai atstovavo psichikos neįgaliuosius konkrečioje
savivaldybėje, teikiant informaciją apie neįgaliųjų padėtį, paslaugų poreikį savivaldybės
darbuotojams, konsultavo bendruomenių narius projektų rengimo klausimais, teikė
pagalbą neįgaliųjų bendruomenėms organizuojant savivaldybėje renginius ir kt.
Keli bendrijai priklausančių skyrių vadovai turi psichikos negalią, tačiau dėl to jie
negali būti diskriminuojami, pirmiausia, kad išrinkti pačių bendruomenių. Savivaldybėse
dėl negalios jiems mažiau prieinama informacija, iškyla probleminių situacijų, todėl
jiems buvo reikalinga ir būtina Bendrijos specialistų pagalba.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Suorganizuota 1 viešinimo priemonė - informacija apie veiklas buvo skelbiama
bendrijos internetinėje svetainėje www.lspzgb.lt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Buvo vykdyta socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų vertinimo ir atrankos stebėsena 5 savivaldybėse (Kauno m., Mažeikių raj.,
Tauragės raj., Vilkaviškio raj., Vilniaus m.), deleguojant 5 asociacijos atstovus į
išvardintas komisijos paskirtas savivaldybes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Teikta metodinė pagalba 37 asocijuotiems nariams.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Suorganizuota 1 konferencija „Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra
Lietuvoje: galimybės neįgaliųjų bendruomenėse“. Konferencija vyko lapkričio
mėnesį Vilniuje Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje (Laisvės pr.58).
Visuomenės švietimas - vienas pagrindinių veiksnių, didinančių neįgaliųjų socialinę
integraciją, padedančių mažinti stigmą ir diskriminaciją. Bendrijos organizuojamos
konferencijos leidžia suburti geriausias specialistų, ekspertų komandas, kurios numato
ateities gaires neįgaliųjų socialinių, politinių, ekonominių, psichologinių ir kitų problemų
sprendimams. Siekėme abipusio ryšio - visuomenė plačiau sužinojo apie neįgaliųjų
galimybes šeimoje, bendruomenėje ar darbo rinkoje, specialistai, dirbantys
bendruomenėse, susipažino su naujausiu aktualiu teisiniu reguliavimu, darbo metodais,
turėjo galimybę pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais keldami kvalifikaciją ir
stiprindami vadybos įgūdžius. Psichikos negalią turintiems asmenims buvo teikiama
daugiau informacijos apie ligų prevenciją, lygias galimybes bei užimtumą. Taip pat
konferencijos metu buvo siekiama pristatyti naujus socialinių paslaugų modelius ir
konkrečias priemones tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje
teikiamų paslaugų kontekste, buvo pristatyta geroji praktika.
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Pranešimus konferencijoje skaitė:
Sveikinimo žodį tarė Vaidotas Nikžentaitis, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijos vadovas, konferencijos moderatorius.
„Institucinės globos pertvarkos procesai Lietuvoje“ - Violeta Toleikienė, LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja socialinės paramos klausimais.
„Socialinių paslaugų perdavimo NVO modelio pristatymas ir socialinio verslo
galimybės Lietuvoje“ - Vytautas Adomaitis, VšĮ Versli Lietuva“ grupės vadovas.
„Apsaugoto būsto paslauga. Teikimo ypatumai ir nūdienos aktualijos“ Gytis Baltrūnas, Įvaikino tarnybos prie SADM vykdomo projekto Tvaraus perėjimo nuo
institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų
sukūrimo Lietuvoje, regioninio lygmens ekspertas.
„Psichosocialinių paslaugų prieinamumas Lietuvoje“ - Daiva Kalantienė, VšĮ Vilniaus
miesto psichikos sveikatos centro Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus slaugos
administratorė.
„Bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems plėtra Kauno mieste“ - Erika Mockienė ir
Vilija Zakarauskienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų
skyriaus vyriausiosios specialistės.
„Laikino atokvėpio paslauga įstaigoje: teorija ir praktika“ - Ivona Stasilovič, Lietuvos
sutrikusio intelekto žmonių globos Bendrija ,,Viltis”, projektų vykdytoja, Laikino
atokvėpio paslaugos įstaigoje koordinatorė.
„Savarankiško gyvenimo namų modelis Vilniaus mieste“ - Anželika Žolnerukaitė,
Vilniaus m. Socialinės paramos centro Savarankiško gyvenimo namų ,,Savi namai“ ir
dienos centro ,,Versmė“ psichikos negalią turintiems asmenims vyresnioji socialinė
darbuotoja, l. e. vedėjos pareigas.
Konferencijoje dalyvavo 157 asmenys, iš jų neįgaliųjų 5 (iš jų neįgalių vaikų 0):
pacientų ir bendruomeninių organizacijų atstovai, valstybės institucijų ir savivaldybių
atstovai, šeimų nariai, socialiniai darbuotojai ir profesinės reabilitacijos ir kt.
specialistai. Konferencijos trukmė 5 val.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Suorganizuoti 3 seminarai (apskrito stalo diskusijos) ,,Psichikos sveikatos
priežiūra bendruomenėje:
problemos, iššūkiai ir bendradarbiavimo
perspektyvos“, kuriuose iš viso dalyvavo 60 asmenų, iš jų neįgaliųjų 0 (iš jų neįgalių
vaikų 0 ). Seminarai vyko:
- kovo mėn. – Vilniaus apskrityje - Širvintų raj. savivaldybės Socialinės paramos
skyriuje (Vilniaus g. 61, Širvintos). Seminare dalyvavo 20 asmenų, iš jų neįgaliųjų 0
(iš jų neįgalių vaikų 0).
- kovo mėn. Alytaus apskrityje – Varėnos rajono Socialinių paslaugų centre (Čiurlionio
g. 61 a, Varėna). Seminare dalyvavo 22 asmenys, iš jų neįgaliųjų 0 (iš jų neįgalių vaikų
0).
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- spalio mėn. Šiaulių apskrityje – Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje
(Vilniaus g.263, Šiauliai). Seminare dalyvavo 25 asmenys, iš jų neįgaliųjų 0 (iš jų
neįgalių vaikų 0).
Nuo 2007 m. Bendrija Lietuvos apskrityse organizuoja seminarų ciklus (apskrito
stalo diskusijas) psichikos sveikatos specialistams, savivaldybių darbuotojams ir
bendrijų atstovams aktualiais psichikos sveikatos priežiūros klausimais. Seminarų
tikslas – pristatyti Bendrijos veiklas regionuose, skatinti bendruomeninių paslaugų
plėtrą savivaldybėse, siekti glaudaus bendradarbiavimo su Psichikos sveikatos centrais,
savivaldybėmis, neįgaliųjų bendruomenių atstovais, gerinant psichikos sveikatos
priežiūros sistemą ir didinant neįgaliųjų socialinę integraciją. Seminarų metu
kvalifikuoti specialistai pasirinktą sritį aptarė atskirai, buvo dėstoma teorinė medžiaga,
pristatomi ir aptariami naujausi teisės aktų projektai, apimantys psichikos sveikatos
priežiūrą bei geriausios praktikos ir metodikos paslaugų organizavime, vyko atviros
diskusijos ir apibendrinimai.
Organizuojami kasmetiniai seminarai (apskrito stalo diskusijos) leidžia plačiau
įsigilinti į problemų esmę, išryškina bendruomenėje teikiamų alternatyvių paslaugų
naudą neįgaliesiems, leidžia spręsti įvairias neįgaliųjų socialines, sveikatos priežiūros
problemas, skatina institucinį bendradarbiavimą ir didina visuomenės informatyvumą
savivaldybėse ir kt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Suorganizuota ir dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje - birželio mėn. Liuvene
Belgijoje EUFAMI (Europos šeimų, kurių nariai serga psichikos ligomis, asociacijų
federacija) organizuotame visuotiniame narių suvažiavime ir kasmetiniuose mokymuose,
kuriuose dalyvavo bendrijos vadovas.
2005 m. mėnesį Bendrija tapo pilnateise EUFAMI (Europos šeimų, kurių nariai serga
psichikos ligomis, asociacijų federacija) nare. Ši organizacija buvo įkurta 1990 m.,
siekiant vienyti ir atstovauti psichikos negalią turinčių neįgaliųjų ir jos šeimos narių,
asociacijų interesus ES lygmeniu. Savo veikloje stengiamės lygiuotis į Europoje
veikiančią praktiką, dalyvaujame Europoje rengiamų psichikos sveikatą
reglamentuojančių dokumentų svarstyme, dalyvaujame konferencijose ir darbo grupėse,
gauname, verčiame ir platiname su psichikos sveikata susijusią literatūrą, turime
galimybę aplankyti psichikos sveikatos įstaigas, susitikti su užsienio šalių neįgaliųjų
bendruomenių atstovais, pasisemti gerosios patirties.
2018 m. bendradarbiavimas su EUFAMI buvo tęsiamas. Bendrijos vadovas birželio
mėn. vyko į EUFAMI organizuojamą visuotinį narių suvažiavimą ir kasmetinius
mokymus Liuvene Belgijoje. Renginių trukmė - 3 dienos. Visuotinio narių suvažiavimo
ir mokymu metu buvo analizuojami psichikos sveikatos priežiūros modeliai Europos
Sąjungoje, aptariami nauji psichikos sveikatos priežiūros strateginiai dokumentai,
supažindinta su naujausiais ES teisės aktų projektais bei psichikos sveikatos programų
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finansavimo mechanizmais,
naujausiais moksliniais tyrimais, buvo aptariami
organizacijos vidiniai reikalai. Aktuali informacija, susijusi su EUFAMI veikla, buvo
pristatoma Bendrijos organizuojamų konferencijų, seminarų ir bendruomenių atstovų
mokymų metu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sumokėtas 1 dalyvavimo tarptautinėse organizacijose EUFAMI nario mokestis.
NRD lėšos buvo panaudotos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, apmokėjimui
specialistams pagal atlygintinų paslaugų sutartis, kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms,
ryšio paslaugoms, transporto ir kelionės išlaidoms, patalpų eksploatacijai, maitinimui,
salės ir įrangos nuomai, ilgalaikio materialiojo turto remontui, asociacijos dalyvavimo
EUFAMI nario mokesčiui. Veiklas vykdė 5 darbuotojai.
2.

Specialistų kvalifikacijos
tobulinimas

10700

1500

Suorganizuotas 1 kvalifikacijos tobulinimo renginys - Bendruomenėse dirbančių
darbuotojų mokymai, kurie vyko balandžio 27-28 d. Tarptautinės teisės ir verslo
aukštojoje mokykloje, Laisvės pr. 58, Vilniuje.
Bendrijos įkurtų skyrių pirmininkams ir kitiems darbuotojams tenka labai didelis
darbo krūvis, jiems daugiausiai tenka bendrauti ir rūpintis psichikos ar kt. neįgaliaisiais
bei jų artimaisiais, užtikrinti teikiamų paslaugų nuoseklumą, teisingą ir kokybišką
projektų valdymą, ir pan. Šis darbas reikalauja nemažai psichologinių žinių ir įgūdžių.
Plėtojant socialinių paslaugų sferą, didėja reikalavimai socialinių paslaugų kokybei ir tuo
pačiu metu darbuotojų pasirengimui. Todėl labai svarbu padėti Bendrijos darbuotojams
kelti kvalifikaciją ir organizuoti jiems kasmetinius mokymus, kurių metu jie gauna
praktinių žinių, pasidalina savo gerąja patirtimi, kelia kvalifikaciją, atkuria darbinius
įgūdžius. Tokiu būdu, gerėja darbinė atmosfera ir kultūrinė organizacija bendruomenėse,
atsiranda glaudesnis ryšys su neįgaliaisiais, gerėja teikiamų paslaugų kokybė.
Pranešimus mokymuose skaitė:
Sveikinimo žodis - Vaidotas Nikžentaitis, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrijos vadovas, mokymų moderatorius.
„Savižudiškas elgesys“ - Aušra Bagdonaitė, VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos
ligoninės Alzhaimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyriaus vedėja.
„Krizinių situacijų valdymas ir psichoterapiniai žaidimai: kaip pasiketi laimę
bendruomenėje“ - prof. dr. Aistė Diržytė, UAB Vadybos ir psichologijos institutas.
„Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo
teisingas valdymas ir dažniausiai daromos klaidos“ - Zita Urbienė, Neįgaliųjų reikalų
departamento prie SADM Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausioji
specialistė.
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„Psichikos sveikatos priežiūros tendencijos“ - Ona Davidonienė, VšĮ Vilniaus miesto
Psichikos sveikatos centras, skyriaus vedėja.
„Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas“ - Martinas
Žatlauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius.
„Neįgaliųjų integracija į darbo rinką (Socialinės įmonės)“ - Vaidotas Nikžentaitis,
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas.
„Konsultavimas ir tarpininkavimas socialiniame darbe“ - Algė Nariūnienė, VšĮ
Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos direktorė.
„Psichikos sveikatos teisinis reglamentavimas“ - Linas Vinickas, Lietuvos sutrikusios
psichikos žmonių globos bendrijos teisininkas.
„Lygių galimybių politika“ - Vaidotas Nikžentaitis, Lietuvos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos vadovas.
Mokymai vyko 2 dienas, 10 valandų. Juose dalyvavo 55 asmenys (skyrių pirmininkai,
darbuotojai ir kt. specialistai), iš jų 4 neįgalieji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------NRD lėšos buvo panaudotos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, apmokėjimui
specialistams pagal atlygintinų paslaugų sutartis, kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms,
ryšio paslaugoms,
transporto išlaidoms,
patalpų eksploatacijai,
maitinimui,
apgyvendinimui, salės ir įrangos nuomai. Veiklas vykdė 5 darbuotojai.
3.

Neįgaliųjų savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymas
mokymuose, seminaruose,
stovyklose

20260

18800

Suorganizuota 1 Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla poilsio namuose „Elektronas“ (Kopų g. 27, Šventojoje), kurioje dalyvavo 344 asmenys,
iš jų neįgaliųjų 300 (iš jų neįgalių vaikų 0):
- 1 pamaina - birželio mėn. 25 -29 d., kurioje dalyvavo 57 asmenys, iš jų neįgaliųjų 39
(iš jų neįgalių vaikų 0).
- 2-5 pamainos – liepos mėn. 2 – 27 d. , kuriose dalyvavo 287 asmenys, iš jų 261
neįgalusis (iš jų neįgaliųjų vaikų 0).
Vienos pamainos trukmė 5 dienos ir 4 naktys. Psichikos negalią turintiems asmenims
retai skiriamas reabilitacinis sanatorinis gydymas, todėl aktyvus poilsis prie jūros yra
tam tikra alternatyva, kuria neįgalieji be galo džiaugiasi ir vertina. Vasaros stovyklos
metu neįgalieji turiningai praleido laiką, aktyviai sportavo, judėjo, įvairių užsiėmimų
metu lavino savo kasdieninius buitinius, maisto ruošos, bendravimo įgūdžius. Į stovyklą
buvo kviečiami psichikos neįgalieji iš visų Bendrijos skyrių ir užimtumo kambarių.
Kelialapių paskirstymas, kaip ir kiekvienais metais, priklausė nuo neįgaliųjų skaičiaus, jų
aktyvumo ir darbo kokybės bendruomenėje, vadovaujantis Bendrijos patvirtintais
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos atrankos kriterijais.
Į kiekvieną pamainą vyko lydintys specialistai, o su ypač sunkios negalios asmenimis
- jų artimieji. Kelialapiai buvo skiriami proporcingai kiekvieno Bendrijos skyriaus ar
užimtumo kambario atstovui, kuris buvo atsakingas už savo skyriaus neįgaliųjų priežiūrą
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ir globą, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą ir veiklos organizavimą.
Stovyklos metu kiekvienoje pamainoje dirbo koordinatoriai, parinkti iš mūsų
asociacijos narių, kurie organizavo neįgaliesiems bendrus užsiėmimus (po 2 val.
kiekvieną dieną), padėjo susiorientuoti, pasidalyti į užsiėmimų grupeles, organizavo
stovykloje numatytą veiklą. Stovyklos metu buvo siekiama didinti neįgaliųjų socialinę
integraciją, buvo sudarytos sąlygos neįgaliesiems lankytis organizuojamuose viešuose
nemokamuose renginiuose ir koncertuose, jie galėjo savarankiškai nusipirkti maisto ir
patys jį ruošti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Suorganizuoti 1 Neįgaliųjų lyderystės ir savipagalbos įgūdžių mokymai - - rugsėjo
mėn. poilsio bazėje „Pailgio perlas“ Švenčionių rajone. Mokymuose dalyvavo 21
asmuo, iš jų 14 neįgaliųjų (iš jų neįgalių vaikų 0 ).
Savipagalbos grupės yra veiksmingas modelis, įgalinantis ir paskatinantis žmones
perimti atsakomybę už savo gyvenimą į savo rankas. Šiais mokymais siekėme, kad
neįgalieji, aktyviai dalyvaujantys bendruomenių veiklose, formuotų savipagalbos grupes
ir taptų šių grupių lyderiais parodant, kad žmogus, nepaisant ligų ar kitų problemų, gali
prisidėti prie organizacijos gerovės, padėtų vienas kitam suprasti savo galimybes,
išspręsti iškilusias problemas arba pakeisti dabartinę situaciją. Viena iš priežasčių, kodėl
asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, buvo reikalingi savipagalbos mokymai, yra ta,
kad visiems dalyviams yra būdinga bendra situacija, problema ar būsena ir tik veikiant
kartu įmanoma pasiekti tai, kas dirbant atskirai atrodo neįveikiama. Savipagalba yra
papildoma pagalba, besiskirianti nuo profesionalios pagalbos, arba kaip alternatyva
šiuolaikinėms sveikatos ir socialinėms paslaugoms.
Šiuose mokymuose buvo aptariama ne tik savipagalbos specifika, bet ir komandinio
darbo privalumai, streso įveikos būdai, bet vyko ir aktyvi fizinė veikla, paskaitos ir
praktiniai užsiėmimai:
„Lyderystė neįgaliųjų bendruomenėse“ - prof. dr. Angelė Kaušylienė.
„Stresinių situacijų įveikos būdai. Savipagalbos grupių imitacijos. Praktinių užduočių
atlikimas bei įsivertinimas“- Vadybos ir psichologijos instituto direktorė prof. dr. Aistė
Diržytė)
„Ergoterapija ir aktyvios fizinės veiklos vaidmuo“ - aktorius Darius Rakauskas.
„Vakaro pasikalbėjimai„ – lektotė Juzefa Kupčinskienė.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------NRD lėšos buvo panaudotos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, apmokėjimui
specialistams pagal atlygintinų paslaugų sutartis, kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms,
ryšio paslaugoms, ilgalaikio materialinio turto nuomai, transporto išlaidoms,
maitinimui, apgyvendinimui, kelionės išlaidoms apmokėti ir patalpų eksploatavimui.
Veiklas vykdė 5 darbuotojai.
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4.

Aktyvaus poilsio renginių
neįgaliesiems organizavimas

14540

1000

Suorganizuoti 2 aktyvaus poilsio renginiai, kuriuose dalyvavo 52 asmenys, iš jų 22
neįgalieji (iš jų neįgalių vaikų 5):
- birželio mėn. - Aktyvaus poilsio (atokvėpio) stovykla šeimoms, kuriose bent vienas iš
šeimos narių turi psichikos negalią.
Stovykla vyko poilsio bazėje „Pailgio perlas“ Švenčionių rajone. Stovykloje dalyvavo 35
asmenys, iš jų neįgaliųjų 17 (iš jų neįgalių vaikų 0).
- birželio mėn. - Aktyvaus poilsio (atokvėpio) stovykla vaikams, iš šeimų, kuriose bent
vienas tėvas turi psichikos negalią arba šeimoje gyvenantis vaikas turi psichikos ar
elgesio sutrikimų. Stovykla vyko poilsio bazėje „Pailgio perlas“ Švenčionių rajone.
Stovykloje dalyvavo 17 asmenų, iš jų 11 vaikų (iš jų neįgalių vaikų 5),1 savanoris.
Daugelio psichikos neįgaliųjų būklė labai priklauso nuo šeimų materialinės ir
emocinės paramos. Šeimos, gyvendamos su sutrikusios psichikos asmeniu, dažnai
išgyvena stresines situacijas, todėl pagalba yra teikiama ne tik neįgaliesiems, bet ir jų
šeimos nariams. 2018 m. aktyvaus poilsio šeimų stovykla buvo orientuota į padidintos
rizikos šeimas. Stovykloje vyko bendri ir atskiri praktiniai užsiėmimai neįgaliesiems ir jų
šeimoms nariams, buvo skaitomi pranešimai (psichologinės pagalbos, streso ir žalingų
įpročių prevencijos, sveikos gyvensenos, konfliktinių situacijų valdymo šeimoje,
bendravimo įgūdžių lavinimo temomis), buvo teikiamos individualios ir bendros
psichologinės konsultacijos.
Vaikams, kurių tėvai turi psichikos sutrikimų, yra didesnė rizika susidurti su
psichikos sveikatos problemomis. Jiems kyla daugiau problemų mokykloje,
gyvenamojoje aplinkoje, dažnai tokiose šeimose vaikai patiria vienokią ar kitokią
diskriminaciją, patyčias yra žymiai sudėtingesnis jų teisių įgyvendinimas. Be to, tokios
šeimos dažnai gyvena stigmatizuojančioje aplinkoje, didėja rizika patirti socialinę
atskirtį, dėl to vaikams mažėja galimybės dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Vaikų stovyklos metu vaikai lavino bendravimo, muzikinius ir kt. įgūdžius, buvo
organizuojamos sportinės varžybos, saviraiškos renginiai, vaikai turėjo galimybę
pristatyti savo kūrybą ir talentus, vaikams buvo vedami psichologiniai ir kt. praktiniai
užsiėmimai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------NRD lėšos buvo panaudotos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, apmokėjimui
specialistams pagal atlygintinų paslaugų sutartis, kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms,
ryšio paslaugoms, maitinimui, apgyvendinimui, transporto išlaidoms apmokėti, salės ir
įrangos nuomai. Veiklas vykdė 5 darbuotojai.
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5.

Kultūros renginiai
neįgaliesiems

21630

10000

Suorganizuoti 2 kultūros renginiai, kuriuose dalyvavo 297 asmenys, iš jų 230
neįgaliųjų (iš jų neįgalių vaikų 0 ):
- gegužės mėn. Raudondvario dvare (Pilies takas 1, Raudondvaris) Kauno rajone Respublikinė dainų šventė „Uždainuokime kartu“. Šventėje dalyvavo 279 asmenys, iš
jų neįgaliųjų 219 (iš jų neįgalių vaikų 0),3 savanoriai.
- rugpjūčio mėn. Respublikinis neįgaliųjų meno pleneras - poilsio namuose
„Elektronas“ (Kopų g. 27, Šventojoje), kuriame dalyvavo 25 asmenys, iš jų 18
neįgaliųjų (iš jų neįgaliųjų vaikų 0).
Kasmet pasiruošimas respublikinei dainų šventei „Uždainuokime kartu“ neįgaliuosius
bendruomenėse suburia, motyvuoja kūrybinei veiklai, skatina užimtumą ir lavina
muzikinius įgūdžius. Dainų šventės dalyviai intensyviai renka repertuarą. Renginio metu
neįgalieji ne tik varžosi dėl įvertinimo, bet pertraukų metu sutinka savo likimo draugus, su
kuriais bendrauja ir susidraugauja, taip lavindami savo bendravimo įgūdžius. Muzika
žmonėms su psichikos negalia ypač svarbi. Ji pakelia dvasią, teikia teigiamų emocijų,
nuramina sielą. Nenuostabu, jog daugelis Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrijos skyrių, kaip užimtumo veiklą, renkasi muziką, dainavimą. Tai, ką išmoko, kuo
praturtėjo neįgalieji, kasmet turi progos pademonstruoti gražia tradicija tapusiose dainų
šventėse.
„Uždainuokime kartu“ kaskart vyksta vis kitame mieste. Šventės nugalėtojai ne tik
apdovanojami pereinamuoju prizu, bet ir gauna galimybę rengti šventę savame mieste.
2018 metais „Uždainuokime kartu“ šventė vyko Kaune. Dėl pirmosios vietos varžėsi
šešiolika kolektyvų iš visos Lietuvos. Šventės dalyviai ne tik parengė naują repertuarą –
ne vieno kolektyvo nariai pasidabino naujais sceniniais drabužiais. Nė vieno žiūrovo
abejingo nepaliko Tauragės neįgaliųjų pasirodymas – jie tapo nugalėtojais. Todėl 2019
m. dainų šventė vyks Tauragėje.
Respublikinis meno pleneras skirtas asmenims, turintiems psichikos ir emocinių
sutrikimų. Meno terapija – puiki priemonė kryptingai psichikos neįgaliųjų socialinei
integracijai. Plenero tikslas – skatinti neįgaliųjų saviraišką ir kūrybiškumą, meno
terapijos pagalba didinti savarankiškumą ir įgalinimo laipsnį, plačiau informuoti
visuomenę apie psichikos negalią turinčių asmenų galimybes. Šiandieninėje visuomenėje
neįgalieji vis dar neturi tokių kūrybinės saviraiškos erdvių, kaip sveikieji asmenys, į jų
kūrybą žiūrima pasyviai ir skeptiškai. Dažnai taikomi negalės stereotipai, nežiūrint į
asmenybės kūrybinį procesą ir sukurtus unikalius meno kūrinius. Plenero metu
dalyviams buvo suteiktos reikalingos erdvės ir priemonės, kūrybiniam procesui pateiktos
užduotys sukurti bent po vieną unikalų dailės kūrinį ir jį pristatyti. Renginio metu vyko
ne tik neįgaliųjų kūrybinis procesas, bet buvo vedami klausomasi paskaitų meno
terapijos klausimais. Neįgaliųjų sukurti darbai yra eksponuojami Bendrijos būstinėje,
įvairiose parodose.
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NRD lėšos buvo panaudotos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, apmokėjimui
specialistams pagal atlygintinų paslaugų sutartis, kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms,
ryšio paslaugoms, maitinimui, apgyvendinimui, transporto išlaidoms apmokėti, salės ir
įrangos nuomai. Veiklas vykdė 5 darbuotojai.
6.
7.

Sporto renginiai
neįgaliesiems
VISO:

99000

32300

Bendras netiesioginę naudą gavusių asmenų skaičius 3500, iš jų neįgaliųjų 3000
(iš jų neįgalių vaikų 5).
Bendras paslaugas gavusių asmenų (pagal bendrą nesikartojantį asmenų sąrašą)
skaičius 1760, iš jų neįgaliųjų 1320 (iš jų neįgalių vaikų 5).
Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 5, iš jų neįgaliųjų 0.
Bendras projekte dalyvavusių savanorių skaičius 4, iš jų neįgaliųjų 0.

