
 

 

 

 

                                                                
 
 

 

KONFERENCIJA „ŽMONIŲ SU NEGALIA MOBILUMAS 2020“ 
 

Nacionalinis socialinės integracijos institutas kviečia Jus dalyvauti konferencijoje „Žmonių su 

negalia mobilumas 2020“, skirtą Lietuvos NVO, valstybinių institucijų ir bendruomenių atstovams. 

Kaip yra vykdomas žmonių su negalia mobilumas?  

Kokia yra dabartinė situacija ir kaip ją galime pagerinti? Mes tikime, jog renginio metu 

pristatydami žmonių su negalia mobilumo, socialinio užimtumo problematiką, raginsime konferencijos 

dalyvius savo idėjomis ir naujų projektų iniciavimu bei esamų priemonių tobulinimais kurti tvarią, socialinės 

įvairovės aktyviu įtraukimu pagrįstą ir socialiai atsakingą visuomenę. 

Konferencija vyks 2014 m. birželio 20 d. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, adresu: 

Konstitucijos pr. 22. Konferencijos pradžia – 9.00 val. 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA, ją rasite čia.  

 

PLANUOJAMA KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 

09.00 – 09.30 Registracija, kava ir užkandžiai 

09.30 – 09.40 Konferencijos atidarymas 

09.40 – 10.00 „Socialinis taksi“: pasiekti rezultatai , sėkmės istorijos ir ateities planai 

10.00 – 10.20 Dana Migaliova: „Žmonių, turinčių negalią, mobilumo problemos Lietuvoje“ 

10.20 – 10.40 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM: „Negalią turinčių žmonių socialinė 

reabilitacija, veiklų įvairovė, efektyvios priemonės, mobilumas“ 

10.40 – 11.00 Susisiekimo ministerija: „Ribotas galimybes turinčių žmonių mobilumo užtikrinimas“ 

11.00 – 11.20 Aplinkos ministerija: „Miestų, viešųjų erdvių, būsto pritaikymas žmonėms su negalia“ 

11.20 – 11.40 Programos „Leader“  ir žemdirbių mokymo metodikos centras: „Pavienių žmonių su 

negalia mobilumo didinimas kaimiškose teritorijose“  

11.40 – 12.00 VšĮ Valakampių reabilitacijos centras: „Žmonių, turinčių fizinę negalią,  mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas Valakampių reabilitacijos centre“.  

Pranešėja: Lina Veiknienė 

12.00 – 12.15 Informacija dėl darbo grupių ir pasiruošimas pietums 

12.15 – 13.00 Pietūs 

13.00 – 14.45 Darbo grupės: 

1. Aplinkos pritaikymas. 2. Mobilumas mieste. 3. Mobilumas kaimo vietovėse. 

4. Inovatyvūs ir efektyvūs projektai socialinės integracijos srityje. 

14.45 – 15.00 Kavos pertraukėlė 

15.00 – 16.15 Popietinė plenarinė sesija 

Išvados bei rekomendacijos iš kiekvienos darbo grupės moderatoriaus; (trumpi  

pristatymai - iki 5-10 min.) ir atvira diskusija, klausimų bei atsakymų sesija. 

16.15 – 17.00 Išvados, ateities perspektyvų reziumė  ir konferencijos uždarymas. 

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: +37062340248 arba el. paštu socialinistaksi@zmogui.lt  

Konferencija organizuojama įgyvendinant projektą  „NVO sektoriaus stiprinimas sudarant sąlygas naudotis 

socialinio taksi paslauga”.  Projektą finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. 

https://docs.google.com/forms/d/103v-U7xQmvWKcxQUO5kOvmumgsw_TuHFnKreYpHQMmk/viewform
mailto:socialinistaksi@zmogui.lt

