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1. Neįgaliųjų teisių gynimas
1.1. Nuolatinio pobūdžio 

atstovavimas
Teiktos teisinės konsultacijos (parašyti, kokios ir kur) Klaipėdos
apsk., Telšių apsk., Kauno apsk., Panevėžio apsk.,Tauragės apsk.,
Šiaulių apsk., Vilniaus apsk. 4800 asmenų, iš jų neįgaliųjų 4800.
Atstovauti  neįgalieji  ______ valstybės  institucijose bei įstaigose
(nurodyti kokiose 6 Neįgaliųjų teisių komisija, 2 SADM, 13 NRD,
6 Kultūros  ministerija,  20 L.R.  Aplinkos  ministerija  VTPSI,  7
Kultūros  paveldo  departamentas),  ______  savivaldybių
institucijose  bei  įstaigose  (nurodyti  kokiose  8 LNF),  ______
valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų darbo grupėse ir pan.
Architektų rūmai, darbo grupėje 2 dienos po 8 val. (nurodyti kur,
kokiose darbo grupėse ar pan.).

1.2. Švietėjiška veikla, 
konferencijos, seminarai, 
mokymai ir kiti renginiai, 
susiję su neįgaliųjų teisių 
gynimu

Suorganizuota  11 švietėjiškos  veiklos  priemonių,  orientuotų  į
visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą
neįgaliųjų teisių klausimais Seminaras tema „Neįgaliųjų teisės ir
aplinka“ Gerugnė Molėtai  kuriame dalyvavo 40  asmenų iš  jų
neįgaliųjų 15 (nurodyti konkrečias priemones, jų vykdymo vietą ir
pasiektus rezultatus).
Suorganizuota  10  „Apskritų  stalų“ Klaipėdos  apsk.,  Telšių
apsk., Kauno apsk., Panevėžio apsk.,Tauragės apsk., Šiaulių
apsk.,  Vilniaus  apsk.  Utenos  apsk.,  Alytaus  apsk.,
Marijampolės  apsk. renginių,  susijusių  su  neįgaliųjų  teisių
gynimu (parašyti, kokių ir kur), kuriuose dalyvavo 150 asmenų, iš
jų neįgaliųjų 100_(iš jų neįgalių vaikų _____).
Internetinio  puslapio  www.aplinkavisiems.lt administravimas,
tinklapis  kas  metus  sulaukia  po  3800 lankytojų  iį  jų  2000
neįgaliųjų.

1.3. Metodinė pagalba Teikta  metodinė  pagalba  neįgaliųjų  asociacijos  nariams  (Teisės

http://www.aplinkavisiems.lt/
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neįgaliųjų asociacijos 
nariams

aktų  analizavimas,  konsultacijos  neįgaliesiems  ir  jų  šeimos
nariams) telefonu,  elektroniniu  paštu,  masinio  informavimo
metodu, konferencijų, seminarų, kitu renginiu metu, individualus
konsultavimas, mokymai žodžiu ne ryšio priemonėmis, tiesioginis
kontaktas,  atvykus  į  asociacijos  bir  jų  susitikimai  su  valstybės
valdžios  atstovais bei kitomis  institucijomis;  dalyvavimas darbo
grupėse, pasitarimuose, atstovaujant neįgaliųjų interesus, kuriuose
dalyvaus 230asm. Iš jų 210 neįgaliųjų iš visos Lietuvos.

1.4. Tarptautinis 
bendradarbiavimas

Suorganizuota  ir  dalyvauta  _____  tarptautiniuose  renginiuose
(parašyti, kokiuose ir kur), kuriuose dalyvavo _____ asmenų, iš jų
neįgaliųjų ____.
Sumokėti  ________  dalyvavimo  tarptautinėse  organizacijose
nario mokesčiai (parašyti, kokiose organizacijose).

2. Smurto prieš neįgalias 
moteris ir mergaites 
prevencija ir pagalba 
nuo smurto artimoje 
aplinkoje 
nukentėjusioms 
neįgalioms moterims ir 
mergaitėms

Teiktos  teisinės  konsultacijos,  informavimo,  konsultavimo,
tarpininkavimo,  atstovavimo  paslaugos  neįgalių  moterų  ir
mergaičių. 
Suorganizuota  6 mokymų,  įvairių  priemonių,  skirtų  kovoti  su
smurtu prieš neįgalias moteris ir mergaites, šviesti išnaudojimo ir
smurto atpažinimo,  prevencijos ir  šalinimo klausimais  (nurodyti
konkrečius  mokymus,  priemones,  jų vykdymo vietą,  Panevėžio
apsk.,  Šiaulių  apsk.,  Vilniaus  apsk.  Utenos  apsk.,  pasiektus
rezultatus, 90 dalyvių iš jų neįgaliųjų 90).

3. Specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas 

Suorganizuota 4 kvalifikacijos tobulinimo renginiai Asociacijos 6
narių  finansinio  sabvarankiškumo ir  veiklų  ugdymas  Amatų g.
16., Molėtai, Vilniaus g.15B Trakai, Parko g. 35., Panevėžys
Vilniaus  g.  6,  Joniškis  (  asocijuotų  (parašyti,  kokių  ir  kur),
kuriuose dalyvavo 100 specialistų (parašyti kokių), iš jų neįgaliųjų
60 ____

4. Neįgaliųjų savarankiško 
gyvenimo įgūdžių 
ugdymas mokymuose, 
seminaruose, stovyklose

Suorganizuota  ___  savarankiško  gyvenimo  įgūdžių  ugdymo
mokymų,  seminarų  (parašyti,  kokių  ir  kur),  kuriuose  dalyvavo
____ asmenų, iš jų neįgaliųjų ___ (iš jų neįgalių vaikų ___).
Suorganizuota  2  savarankiško  gyvenimo  įgūdžių  ugdymo
stovyklos  (1  stovykla  Molėtų  r.  Inturkėje,  1  stovykla
Šventojoje Vislida poilsio namai), kuriose dalyvavo  34 asm, iš
jų neįgaliųjų 32 (iš jų neįgalių vaikų ___).

5. Aktyvaus poilsio 
renginių neįgaliesiems 
organizavimas ir 
dalyvavimas kitų 
organizuojamuose 
aktyvaus poilsio 
renginiuose

Suorganizuota  1 aktyvaus  poilsio  renginių  (Amatų  g.  16,
Molėtai), kuriuose dalyvavo 15 asmenų, iš jų neįgaliųjų 10 (iš jų
neįgalių vaikų 10).
Dalyvauta  ____  kitų  organizuojamuose  aktyvaus  poilsio
renginiuose (parašyti,  kokiuose ir  kur),  kuriuose dalyvavo ____
asmenų, iš jų neįgaliųjų ____ (iš jų neįgalių vaikų ____).

6. Kultūros renginių 
neįgaliesiems 
organizavimas ir 
dalyvavimas kitų 
organizuojamuose 
kultūros renginiuose

Suorganizuotas 1 kultūros renginys (Molėtų r. „Aš galiu kurti“),
kuriuose dalyvavo  60  asmenų, iš jų neįgaliųjų  60  (iš jų neįgalių
vaikų ___).
Dalyvauta  ______  kitų  organizuojamuose  kultūros  renginiuose
(parašyti, kokiuose ir kur), kuriuose dalyvavo _____ asmenų, iš jų
neįgaliųjų ____ (iš jų neįgalių vaikų ____).
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7. Periodinių leidinių, 
Periodinių leidinių 
susijusių su neįgaliųjų 
socialine integracija ir 
lygių galimybių 
neįgaliesiems sudarymu, 
leidyba

Leistas (nurodyti leidinio pavadinimą) periodinis leidinys. 
Išleista ir išplatinta  6 numerių (tiražas  3000 iš jų 120 vnt Brailio
raštu). 
Periodinis leidinys išplatintas neįgaliesiems, jų šeimos nariams, su
neįgaliaisiais  dirbantiems  specialistams,  visuomenės  nariams
(Švenčionių  r.,  Joniškio  r.,  Molėtų  r.,  Utenos  m.,  Trakų  r.,
Alytausr.,  Marijampolės  m.,  Klaipėdosm.,  Panevėžiom.,
Panevėžio  r.,  Biržųr.  Šių  r.  bibliotekose  (nurodyti  kokiose),
www.aplinkavisiems.lt interneto svetainėje ).

Bendras tiesioginę naudą (paslaugas) gavusių asmenų (pagal bendrą nesikartojantį tiesioginių naudos
(paslaugų) gavėjų sąrašą) skaičius 5519_, iš jų neįgaliųjų _5467_ (iš jų neįgalių vaikų _10_.

Informacija apie projekto veiklos (-ų) viešinimą 

Viešinimo priemonės
pavadinimas

Viešinimo priemonės aprašymas 
(aprašyti konkrečius informavimo būdus, priemones, kuriomis buvo

supažindinta projekto tikslinė (-ės) asmenų grupė (-ės) ir visuomenė apie
projekto tikslus, uždavinius, eigą ir jo rezultatus, projekto metu vykdomas

veiklas ir galimybę jose dalyvauti)
INTERNETINĖ SVETAINĖ 
www.aplinkavisiems.

INTERNETINĖ SVETAINĖJE 2021 metų I-IV pasiektus rezultatus

Pastaba: pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios (informacija pateikiama kas ketvirtį).

_______Pirmininkė____________                ___________              ___________Nijolė Milkevičienė_______
(neįgaliųjų asociacijos vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)            (vardas ir pavardė)

Originalas nebus siunčiamas

http://www.aplinkavisiems.lt/

