Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1228
2015 m. birželio 29 d.

PROJEKTO
„FREEDOM DRIVE – SUTEIKTI NEGALIAI ORUMO“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“
Įmonės kodas: 125703071

Telefonas: +370 670 03204

El. pašto adresas: info@lnf.lt ; l.garbenciute@lnf.lt

Internetinė svetainė: www.lnf.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 3000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 325,15 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Galimybė ţmonėms su negalia dalyvauti tradicinėse ţmonių su negalia
eitynėse Freedom Drive vykusiose 2015 m. Rugsėji Briuselyje.

Projekto rezultatai:




Freedom Drive eitynese bei kituose renginiuose Briuselyje dalyvavo 10-ties ţmonių
komanda iš Lietuvos;
Įvyko du susitikimai su Lietuvos bei kitų šalių Europos parlamento atstovais;
Lietuvos atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje negalios politikos klausimams aptarti
(Europos parlamente bei Nepriklausomo gyvenimo organizacijos (ENIL))

Keletas projekto akimirkų:

Daugiau nuotraukų:
http://asgaliu.lrytas.lt/lygios-galimybes/freedom-drive-zmoniu-su-negalia-balsas-briuselyje.htm
http://asgaliu.lrytas.lt/gyvenimai/asta-taroziene-kuo-daugiau-dirbu-tuo-jauciuosi-sveikesne.htm

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Lietuvos neįglaiųjų forumas (LNF)– skėtinė nevyriausybinė organizacija, ginanti ir
atstovaujanti ţmonių su negalia teises. Ji vienija 14 organizacijų, kurios atstovauja virš 280 tūkst.
neįgaliųjų ir jų šeimos narių Lietuvoje. LNF tikslas – uţtikrinti neįgaliesiems lygias teises ir
efektyvią jų socialinę integraciją visuomenėje.
Pagrindiniai LNF uždaviniai – atstovauti neįgaliųjų teises ir interesus valstybės valdţios
institucijose, dalyvauti socialinės politikos neįgaliųjų klausimais formavime, stebėti ir aktyviai
reaguoti į atsakingų institucijų veiksmus, nevykdant įstatyminių ir/ar tarptautinių įpareigojimų ar
priemonių,
Veiklos kryptys: Neįgaliųjų teisių užtikrinimas per efektyvaus JT Neįgaliųjų teisių
konvencijos nuostatų taikymo uţtikrinimą, išsilavinimo ir socialinių paslaugų prieinamumą
ţmonėms su bet kuria negalia,
Dalyvavimas formuojant šalies socialinę politiką: skatinti neįgaliųjų uţimtumo didinimą,
stiprinti neįgaliųjų organizacijų poziciją politiniuose procesuose, kurti socialinės pagalbos
neįgaliesiems sistemą bendradarbiaujant su kitomis institucijomis;
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Renginys Freedom Drive vyko 2015 m. Rugsėjo 29 – Spalio 1 d. Iš Lietuvos vyko dešimties
ţmonių komanda. Visi ţmonės atstovavo skirtingas LNF vienijančias organizacijas.
Renginio metu vyko eitynės Freedom Drive, du susitikimai su nacionaliniais ir tarptautiniais
Europos parlamento nariais bei tarptautinė ţmonių su negalia konferenciją, kurios metu buvo
pristatytos pačios aktualiausios šių dienų Europos sąjungoje egzistuojančios problemos.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Planuota
išleisti, €
0

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

0
Nurodykite dokumentų pavadinimus bei
numerius.
Dokumentų skenuotas kopijas atsiųskite
mums el. paštu.

II. Materialių daiktų įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos

0

0

3000

325,15

7 proc.

0

ENIL invoice 24/09/15

IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

325,15

Planuotos išlaidos buvo 3000 EUR. Kadangi šios sumos per portalą aukok.lt nepavyko
surinkti teko ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių bei įvykdyti suplanuota projektą. Surinkta
suma buvo panaudota padengti transporto bei dalyvių registracijos mokesčiui padengti.
Projektui paramos administravimo mokestis nebuvo skaičiuojamas.
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Projekto rezultatai
Šimtai ţmonių su negalia iš visos Europos Briuselio gatvėse skelbė, kad nors jie
vadinami neįgaliais, iš tiesų jie gali, o pagal Neįgaliųjų teisių konvenciją, ir privalo būti
visiškai įtraukti į įprastą visuomenės būvį. Tai reiškia gyvenimą šeimose, o ne institucijose,
galimybę eiti į bendras, o ne specializuotas mokyklas, uţtikrintas sąlygas studijuoti
aukštosiose mokyklose ir darbą pagal išsilavinimą bei pomėgius. Ţinoma, šiems ţmonėms
reikia pagalbos, bet daugybė pavyzdţių rodo, kad kitokios nei iki šiol teikiama daugelyje
šalių. Valstybės, uţuot investavusios į institucinę globą, turi kurti bendruomeninių paslaugų
tinklą, uţtikrinantį, kad šeimos gautų reikiamą pagalbą ir ţmonės su negalia galėtų likti
šalia savo artimųjų.
Septintojo Freedom Drive dalyviai ne tik pasirodė eisenoje, bet ir lankėsi Europos
Parlamente, kur aptarė asmeninio asistento paslaugos įvedimo būtinybę. Vienose šalyse
laukia eilės neįgaliųjų, kad gautų šią savarankiško gyvenimo uţtikimui būtiną paslaugą,
tačiau yra šalių, kur biudţetas tokiai pagalbai išvis nenumatytas.
Lietuvos neįgaliųjų forumas organizavo ir grupės iš Lietuvos kelionę į šiuos
renginius. Freedom Drive renginius organizuoja Europos savarankiško gyvenimo tinklas,
dirbantis, kad politikai išgirstų ţmonių su negalia poreikius ir galimybes, ir kurtų jiems
sąlygas oriam bei laimingam gyvenimui bendruomenėje, o ne institucinėj atskirty.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.
Administracijos direktorė

Henrika Varnienė
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