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PROJEKTO „FREEDOM DRIVE – ŽMONIŲ SU NEGALIAI
LYDERYSTĖI UGDYTI“ 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: 548,84 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Siekis ugdyti ir įgalinti ateities žmonių su negalia judėjimo lyderius

Projekto rezultatai:
 Renginyje dalyvavo septini atstovai iš Lietuvos;
 Įvyko susitikimas su Europos Parlamento atstovais iš Lietuvos;
 Dalyviai kartu su visos Europos atstovais dalyvavo eitynėse Freedom Drive bei
tarptautinėje konferencijoje apie savarankišką gyvenimą

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Lietuvos neįglaiųjų forumas (LNF)– skėtinė nevyriausybinė organizacija, ginanti ir
atstovaujanti žmonių su negalia teises. Ji vienija 15 organizacijų, kurios atstovauja virš 280 tūkst.
neįgaliųjų ir jų šeimos narių Lietuvoje. LNF tikslas – užtikrinti neįgaliesiems lygias teises ir
efektyvią jų socialinę integraciją visuomenėje.
Pagrindiniai LNF uždaviniai – atstovauti neįgaliųjų teises ir interesus valstybės valdžios
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 užtikrinimą, išsilavinimo ir socialinių paslaugų prieinamumą
žmonėms su bet kuria negalia, dalyvavimas formuojant šalies socialinę politiką: skatinti
neįgaliųjų užimtumo didinimą, stiprinti neįgaliųjų organizacijų poziciją politiniuose procesuose, kurti
socialinės pagalbos neįgaliesiems sistemą bendradarbiaujant su kitomis institucijomis.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Renginys Freedom Drive vyko 2017 m. Rugsėjo 25 –28 d. Iš Lietuvos vyko septynių žmonių
komanda. Atstovaujama LNF vienijančias organizacijas - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą,
Lietuvos neįgaliųjų draugiją, Lietuvos paraplegikų asociacija.
Renginio metu vyko eitynės Freedom Drive, du susitikimai su nacionaliniais ir tarptautiniais
Europos parlamento nariais bei tarptautinė žmonių su negalia konferenciją, kurios metu buvo
pristatytos vaikų ir jaunimo su negalia švietimo ir integracijos problemos.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

0

0

0

0

566,04

510.42

0

0

7 proc.

38.41

566,04

566,04

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
Nurodykite dokumentų pavadinimus bei
numerius.
Dokumentų skenuotas kopijas atsiųskite
mums el. paštu.

II. Materialių daiktų įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos
Kelionės bilietai 4 asmenims
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

PVM sąskaita faktūra Nr. SK29502

Kelionės bilietams buvo planuota išleisti 1000 EUR Kadangi pavyko surinkti mažesnę nei planuotą
sumą buvo nupirkti keturi kelionės lėktuvu bilietai.

2

Projekto rezultatai
Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovai dalyvavo susitikime su Europos Parlamento atstovais iš
Lietuvos, taip pat susitiko su tarptautinėse nevyriausybinėse negalios organizacijose dirbančiais
atstovais.
Pagrindinis projekto akcentas eitynės Freedom Drive kurių metu Lietuvos atstovai
prisijungė prie 300 neįgaliųjų iš visos Europos bei žygiavo Briuselio gatvėmis, bei reikalavo
vienodų sąlygų dirbti, mokytis, gyventi. Po eitynių vyko konferencija skirta vaikų su negalia
teisėms.
Projekto veiklos ir rezultatai buvo aprašyti straipsniuose:
http://asgaliu.lrytas.lt/lygios-galimybes/laisves-marse-vienybes-jega.htm
http://www.biciulyste.lt/lt/integracijos-keliu/979-freedom-drive-eitynes-suvienijo-europosneigaliuosius
http://manoteises.lt/straipsnis/neigaliuju-aktyvistai-briuselyje-reikalavo-islaisvinanciu-paslauguasmeninis-asistentas-musu-laisve/
http://nlif.lt/naujienos/2017/10/03/visos-europos-neigaliuju-aktyvistai-briuselyje-reikalavo-laisvesuteikianciu-paslaugu-asmeninis-asistentas-musu-laisve/

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

Organizacijos vadovas

Prezidentė Dovilė Juodkaitė _____________
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