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                                                        Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 14 punktu,

Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-135 ,,Dėl Šilalės rajono

savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“, 9.8 papunkčiu

Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos 2019 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų

apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

  Savivaldybės meras                                                                          

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės     d.  sprendimu

Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS 2019 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

KOMISIJOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija (toliau – NRK) yra iš Šilalės

rajono neįgaliųjų organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, atstovų ir Šilalės

rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) atstovų sudarytas visuomeniniais pagrindais veikiantis

kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą. NRK sudaryta vadovaujantis Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos

įstatymu bei kitais teisės aktais.

NRK uždavinys – nagrinėti svarbiausius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir

padėti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai ir kitoms atsakingoms institucijoms

įgyvendinti neįgaliųjų reikmes atitinkančią neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.

NRK, vykdydama nustatytuosius uždavinius, teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės

administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybos komitetams ir (ar) komisijoms pasiūlymus dėl

neįgaliųjų reikmes atitinkančios neįgaliųjų socialinės integracijos politikos įgyvendinimo. Teikia

Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl Būsto pritaikymo žmonėms su negalia

programai bei kitoms neįgaliųjų socialinės integracijos programoms ir socialinės reabilitacijos

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų valstybės ir savivaldybės

biudžetų lėšų paskirstymo ir panaudojimo optimizavimo neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.

Siekia, kad neįgalieji aktyviai dalyvautų sprendžiant visus su jų gyvenimu ir veikla susijusius

klausimus, rūpinasi neįgaliųjų integravimusi į visuomenę bei neįgaliųjų visuomeninių organizacijų,

veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, stiprinimu ir bendradarbiavimu. Teikia

Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl rengiamų

savivaldybės institucijų norminių aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją bei

neįgaliųjų visuomeninius santykius, projektų, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės

neįgaliųjų socialinės integracijos bei kitas su neįgaliųjų teisėtų interesų užtikrinimu susijusias

programas ir (ar) kitus dokumentus. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie neįgaliųjų

socialinės integracijos įgyvendinimą savivaldybės institucijose, įstaigose bei neįgaliųjų asociacijose,

kitą informaciją, susijusią su neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimu (užimtumu, socialinių

paslaugų poreikio tenkinimu, būsto ir aplinkos pritaikymu ir pan.), inicijuoja neįgaliųjų poreikių

tenkinimo bei jų gyvenimo kokybės gerinimo tyrimus ir analizę, supažindina su jais visuomenę.

Dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, kuriuose pristatomos ir

aptariamos numatomos prioritetinės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje

projektų rėmimo veiklos (paslaugos) bei kiti aktualūs projektų finansavimo ir įgyvendinimo

savivaldybėje klausimai ir teikia rekomendacijas. Bendradarbiauja su Savivaldybės administracija ir

jos struktūriniais padaliniais, kitomis savivaldybės ir valstybės institucijomis bei įstaigomis,

sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas, siekia mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį

ir aktyvinti bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems bendruomenėje

socialines paslaugas, kurios skatintų užimtumą, plėtotų dalyvavimą kultūros ir sporto veiklose ir

užtikrintų neįgaliųjų gyvenimą bendruomenėje. Informuoja visuomenę apie NRK veiklą, ne rečiau

kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai. Atlieka kitas Lietuvos

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ



2

NRK veikia nuo 2015 metų birželio mėnesio ir yra sudaryta iš 11 asmenų, sudaroma

Savivaldybės tarybos kadencijai. 2019 metai keitėsi Savivaldybės tarybos kadencija, todėl 2019 m.

birželio 21 d. Savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta naujai sudaryta komisija. 2019 metais

įvyko 3 posėdžiai. Pirmajame posėdyje, kuris vyko rugpjūčio 9 d., buvo išrinktas NRK pirmininkas

ir jo pavaduotojas, aptartos komisijos darbo gairės. Antrame posėdyje, vykusiame spalio 4 d.,

išklausyta informacija apie rajone teikiamas paslaugas bei pristatyta 2019 m. Socialinių paslaugų

plano apžvalga. Atkreiptas dėmesys į naujai pradėtą teikti asmeninio asistento paslaugą. Taip pat

buvo pateikta informacija apie socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje

projekto vykdymą. Pasisakė visos nevyriausybinės organizacijos, kurios įgyvendina socialinės

reabilitacijos projektus. Pateikta informacija apie rajone pritaikomus būstus žmonėms su negalia,

kad eina į pabaigą būsto pritaikymo darbai. Bus pritaikyta 3 būstai suaugusiems asmenims su

negalia ir vienas būstas vaikui su sunkia negalia. Išklausyta informacija apie Neveiksnų asmenų

komisijos darbą. Buvo peržiūrėtos dviejų neveiksnių asmenų išvados dėl asmens gebėjimo

pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus bei medicininių dokumentų išvados. Trečiasis

posėdis vyko gruodžio 19 d. Buvo pateikta informacija apie Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą 2020 metams. Komisija informuota, kad

užbaigti būsto ir aplinkos pritaikymo darbai neįgaliesiems. Per 2019 metus pritaikyti būstai 3

suaugusiems žmonėms su negalia ir 1 būstas vaikui su negalia. Iš viso panaudota lėšų 25760 Eur, iš

jų 10274 Eur iš savivaldybės biudžeto. Posėdžio metu Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo

komisijos pirmininkė Silva Paulikienė pateikė išsamią informaciją apie komisijos darbą nuo pat

komisijos darbo pradžios. Taip pat aptartas Socialinių paslaugų plano 2020 metams projektas.

Informuota, kad yra kreiptasi į visas įstaigas ir organizacijas bei kitus socialinius partnerius, kad

būtų pateikta informacija apie planuojamas teikti paslaugas 2020 metais. Buvo išklausyta neįgaliųjų

organizacijų nuomonė dėl Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimo, kur buvo paprašyta,

kad minėjimas būtų rengiamas Šilalės kultūros centre ir būtų kviečiami populiarūs meno kolektyvai

ir atlikėjai. Taip pat buvo išsakyta nuomonė, kad kiek galima būtų daugiau skiriama neįgaliesiems

nemokamų bilietų į įvairius Kultūros centre vykstančius renginius.

III SKYRIUS

VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

NRK, vykdydama jai pavestas funkcijas, numato domėtis vykdoma rajone savanoryste,

kviesti savanorių atstovus pasidalinti patirtimi apie vykdomą veiklą ir plėtros perspektyvą. Aptarti

Neįgaliųjų socialinės integracijos programa ateinantiems 3 metams. Susipažinti su globos įtaigų

pertvarka ir perspektyvomis mūsų rajone. Domėtis apie rajone nepritaikytas neįgaliesiems viešąsias

įstaigas ir įmones ir jas raginti, kad būtų prieinamos ir judėjimo negalią turintiems asmenims.

Susipažinti su viešosios aplinkos pritaikymu neįgaliesiems bei numatomais su tuo susijusiais

projektais. Organizuoti Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimą. Lankytis visuomeninėse

neįgaliųjų organizacijose, susipažinti su jų vykdoma veikla vietoje ir kt.

______________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

             Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos 2019 metų veiklos  ataskaitos

________________________________________________________________________________
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. – pritarti Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų

reikalų komisijos 2019 metų veiklos rezultatų atskaitai.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimas.

Ataskaitos pateikimas numatytas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d.

sprendimu Nr. T1-135 patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų

9.8 papunkčiu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai. Išanalizavę veiklos rezultatų ataskaitą galėsime nustatyti pagrindinių

rodiklių kitimo tendencijas. Ataskaita sudarys galimybes analizuoti ir visapusiškai įvertinti

komisijos veiklą, geriau koordinuoti jos veiklą ir ją tikslinti atsižvelgiant į pokyčius. Veiklos

rezultatų ataskaitos analizės metu kartu bus įvertinami ir praėjusio laikotarpio rezultatai, nurodomi

veiklą lemiantys veiksniai, taip pat kiti veiksniai, turintys įtakos veiklos rezultatams. Veikos

rezultatų ataskaita būtina tolesniems planavimo etapams, planuojant ir teikiant pasiūlymus

socialinių paslaugų įstaigoms ir organizacijoms, organizuojant paslaugas ir jų prieinamumą Šilalės

rajono neįgaliesiems.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. Teisės aktų keisti

nereikia.

   Skyriaus vedėja 2020-05-11  Danguolė Račkauskienė

                                                                                                                                                          
   (pareigos)   ( data, parašas)                       (vardas, pavardė)
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