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LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ FORUMAS

(LNF)
� Nepriklausoma nevyriausybinė organizacija

Įsteigta 2001 08 27� Įsteigta 2001 08 27

� Vienija 15 pilnateisių narių, atstovauja daugiau 
nei 280 000 Lietuvos neįgaliųjų 

� Valdymo organai:
� Visuotinis susirinkimas

� Taryba (8 asmenys)� Taryba (8 asmenys)

� Prezidentas

� Sekretoriatas



LNF MISIJA IR TIKSLAI

� Misija:

užtikrinti visiems lygias teises bei galimybes ir užtikrinti visiems lygias teises bei galimybes ir 
efektyvią neįgaliųjų socialinę integraciją. 
� Tikslai:

� Ginti asmenų su negalia teises bei skatinti lygias 
galimybes, vadovaujantis nediskriminavimo principu;

� Skleisti informaciją apie neįgaliųjų socialinę padėtį bei 
socialines programas, savo veikla prisidėti prie aktualių 
socialinių klausimų sprendimo;socialinių klausimų sprendimo;

� Dalyvauti formuojant šalies socialinę politiką, siūlant 
bei įgyvendinant socialines programas bei projektus, 
orientuotus į neįgaliųjų socialinių poreikių tenkinimą.



LNF NARIAI
� Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

� Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

� Lietuvos neįgaliųjų draugija

� Lietuvos kurčiųjų draugija

� Lietuvos aklųjų sporto federacija� Lietuvos aklųjų sporto federacija

� Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Gyvastis“

� Lietuvos sergančiųjų nervų-raumenų ligomis asociacija

� Lietuvos aklųjų ir silpnaregių diabetikų draugija

� Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

� Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

� Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

� Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija

� Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija� Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija

� Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi Globali iniciatyva psichiatrijoje)

� Lietuvos parolimpinis komitetas 



LNF UŽDAVINIAI

� Lygiomis galimybėmis bei žmogaus teisėmis 
grįstos valstybės bei savivaldos lygiu politikos, grįstos valstybės bei savivaldos lygiu politikos, 
asmenims su negalia palankios teisinės bazės 
skatinimas.

� Bendradarbiavimas su įvairiomis nacionalinėmis 
bei vietos institucijomis, atstovaujant asmenų su 
negalia teises ir interesus; 



LNF UŽDAVINIAI

� Sisteminga teisės aktų, susijusių su neįgaliųjų 
socialine integracija, stebėsena;socialine integracija, stebėsena;

� Dalyvavimo sprendimų priėmime visais 
lygmenimis, atstovaujant neįgaliųjų interesus, 
skatinimas;

� Savo kompetencijos ribose dalyvavimas rengiant 
teisės aktų projektus bei teikiant pasiūlymus teisės aktų projektus bei teikiant pasiūlymus 
jiems. 



LNF VEIKLOS KRYPTYS:

� užtikrinti efektyvų JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatų taikymą;

� užtikrinti visiems prieinamą išsilavinimą;
� skatinti neįgaliųjų užimtumo didinimą;
� savivaldybėse užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą 

asmenims su bet kuria negalia;
� stiprinti neįgaliųjų organizacijų poziciją, formuojant šalies 

socialinę politiką;
� skleisti informaciją apie socialinę neįgaliųjų padėtį;skleisti informaciją apie socialinę neįgaliųjų padėtį;
� kurti kartu su kitomis institucijomis socialinės pagalbos 

neįgaliesiems sistemą.



LNF VEIKLA
� Dalyvavimas kitų organizacijų/asociacijų veikloje, 

tarptautinis bendradarbiavimas;

� Dalyvavimas įvairių institucijų darbo grupių 
veikloje, atstovaujant asmenų su negalia interesus, 
bei teikiant ekspertinę poziciją;

� Konkrečių projektų įgyvendinimas, seminarų, 
mokymų organziavimas. Ekspertinė veikla, teikiant 
konsultacijas, išvadas.



DALYVAVIMAS KITŲ

ORGANIZACIJŲ/ASOCIACIJŲ VEIKLOJE

� Nuo 2003 m. LNF priklauso Europos neįgaliųjų forumui 
(angl. European Disability Forum, EDF), vienijančiam (angl. European Disability Forum, EDF), vienijančiam 
daugiau 50 mln. ES neįgaliųjų.

� Aktyviai dalyvaujama jo veiklose: 
� pasiūlymai dėl naujų įstatymų ar nutarimų (ES lygiu),

� Informavimas tikslinių grupių, visuomenės bei žiniasklaidos, 

� dalyvauvimas tarptautiniuose renginiuose, 

� socialinėse kampanijose ir akcijose (pvz., 1 mln. For Disability). 

� Bendros veiklos: surengtas renginių ciklas (SADM Vilniuje, 

Konferencija 2012 m. spalio mėn. Rygoje) dėl JTNTK  33 str.  

įgyvendinimo.

� 2013 m. lapkričio 16-17 d.d. EDF Tarybos posėdis bei tarptautinė 

konferencija Vilniuje.



DALYVAVIMAS KITŲ

ORGANIZACIJŲ/ASOCIACIJŲ VEIKLOJE

� Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas 
nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, (NLĮF) - nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, 

vienijantis nevyriausybines organizacijas, 
atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu 
pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų 
tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, 
seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir 
įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu.

� NLĮF įsteigtas 2010 metais.



NLĮF MISIJA
� vizija - nuo diskriminacijos išsilaisvinusi visuomenė, kur 

kiekvienas asmuo yra lygus su kitais, kur įvairovė yra 
skatinama ir žmonės yra laisvi reikšti savo individualumą, kur skatinama ir žmonės yra laisvi reikšti savo individualumą, kur 
žmogaus teisės yra gerbiamos, vyrauja laisvė ir lygybė.

� misija:
- telkti nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių pažeidžiamas 

gyventojų grupes (lyties, amžiaus, negalios, religijos, rasėsar etninės 
kilmės, lytinės orientacijos pagrindais), išteklius, informaciją, patirtį 
efektyviam antidiskriminacinių veiklų vykdymui;

- suteikti suinteresuotoms organizacijoms galimybę dalyvauti kuriant ir 
prižiūrint antidiskriminacinės politikos priemones, praktiką bei jų 
tobulinimo procesą;

- didinti toleranciją, ugdyti pagarbą žmogui, mažinti diskriminacijos - didinti toleranciją, ugdyti pagarbą žmogui, mažinti diskriminacijos 
apraiškas, kelti diskriminavimo problemos suvokimo lygį visuomenėje ir 
dirbti lygių galimybių užtikrinimo srityje.



NLĮF 2012-2015 M. PAGRINDINIAI TIKSLAI:

- Daryti įtaką valstybės politikai ir praktikai Daryti įtaką valstybės politikai ir praktikai 
įgyvendinant lygias galimybes bei užtikrinant 
žmogaus teises Lietuvoje;

- Informuoti ir šviesti 
visuomenę, skatinti žmogaus teises, lygybę bei 
įvairovę;

- Striprinti NLĮF narių gebėjimus atstovauti - Striprinti NLĮF narių gebėjimus atstovauti 
pažeidžiamas grupes;

- Striprinti NLĮF gebėjimus ir ugdyti 
kompetencijas siekiant įgyvendinti savo misiją.



DALYVAVIMAS KITŲ

ORGANIZACIJŲ/ASOCIACIJŲ VEIKLOJE

� Neformali nevyriausybinių organizacijų koalicija 
UŽ VAIKO teises.UŽ VAIKO teises.

� Neformaliai vykdžiusi veiklą – susitikimai, 
diskusijos aktualiais klausimais, ypač susijusiais 
su vaikų globa institucijose.

� Teikė alternatyviąją ataskaitą JT Vaiko teisių 
komitetui 2012 m.

2013 m. susitarimas dėl koalicijos veiklos tarp 10 � 2013 m. susitarimas dėl koalicijos veiklos tarp 10 
organizacijų, veikiančių vaikų teisių srityje. 



TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

� EDF kontekste su EDF nariais – nacionaliais 
neįgaliųjų forumais (Estijos, Latvijos, Lenkijos, neįgaliųjų forumais (Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
kt.)

� Su įvairiais partneriais tematiškai, projektuose, 
rengiant bendras pozicijas: Vengrijos (MDAC), 
UK, Italijos, Norvegijos, kt.



DALYVAVIMAS ĮVAIRIŲ INSTITUCIJŲ DARBO

GRUPIŲ VEIKLOJE/EKSPERTIZĖ

- JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo, 
įgyvendinimo bei stebėsenos procesas (2010-įgyvendinimo bei stebėsenos procesas (2010-
2013 m.)

- Psichikos sveikatos strategijos ir savižudybių 
prevencijos veiksmų plano parengimui (2013 
m.)

- Deinstitucionalizacijos (perėjimo nuo 
institucinės globos prie bendruomeninių institucinės globos prie bendruomeninių 
paslaugų) (2012-2013 m.)

- Veiksnumo teisinio statuso įstatymų 
pakeitimų konsultacijos.



PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

� Neįgaliųjų Asociacijų veiklos rėmimo projektai;
� Norvegijos finansiniai mechanizmai (2011 m.) – mokymai

50 savivaldybių apie neįgaliųjų įdarbinimo galimybes;50 savivaldybių apie neįgaliųjų įdarbinimo galimybes;
� Grundvig programos finansuojamas projektas „The 

history for You and for me“ - "Istorija tau ir man“ (2013-
2014 m.)

� Progress programos finansuojami projektai (nuo 2010 m.)
� ESF projektas “Įvairovės parkas” (2013-2014 m.)
� Leonardo da Vinci programos finansuojamas projektas� Leonardo da Vinci programos finansuojamas projektas

apie neįgaliųjų profesinio rengimo sistemos 
reglamentavimo bei praktikos tobulinimą (2013-2015 m.)

� ESF finansuojamas projektas neįgaliųjų NVO bei 
savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimui (2013-2014 
m.)



MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS, EKSPERTIZĖ

� Easy to read – lengvai skaitoma kalba mokymai 
bei gairių parengimas Lietuvai, siekiant pritaikyti bei gairių parengimas Lietuvai, siekiant pritaikyti 
internetinius tinklapius neįgaliųjų poreikiams. 
Norden projektas (2013 m.) 

� Ekspertinės išvados dėl neįgalių asmenų teisių 
pažeidimų (strateginės bylos, atvejai).


