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Lietuvos neįgaliųjų forumo veiklos kryptys

1. Tarptautinių teisės aktų ir ES Direktyvų, Reglamentų
harmonizavimas ir derinimas su LR teisine baze. Šių
teisinių dokumentų įgyvendinimo priežiūra.
Informacija apie tarptautinius teisės aktus Lietuvos neįgaliųjų
forumą pasiekia per Europos neįgaliųjų forumą (European
disability forum – EDF), kurio nare asociacija yra. Iš Europos
neįgaliųjų forumo gaunama tiksli ir išsami informacija apie
visus
neįgaliesiems
aktualius
teisės
aktus,
jų
rengimo/įgyvendinimo etapus (ar dokumentai rengiami, ar jau
baigti rengti, ar reikia konsultacijos koreguoti, ar EDF kviečia
narius teikti pasiūlymus) bei kokių veiksmų ėmėsi EDF dėl šių
dokumentų įgyvendinimo ir kokius žingsnius reikėtų žengti,
toliau vystant šiuos aktus nacionalinėje politikoje.
Tarptautinių teisės aktų (JT Neįgaliųjų teisių konvencijos,
Vaiko teisių konvencijos, Europos konvencijos prieš
kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką elgesį ar kankinimą,
kt.) ir ES Direktyvų, Reglamentų, Europos struktūrinės
paramos finansinių dokumentų reikalavimų įgyvendinimo
stebėsena.
Veiklos įgyvendinimo modelis:
Informacija iš EDF verčiama į lietuvių kalbą, išsiunčiama
nariams, tarybai, talpinama LNF tinklapyje, LNF leidžiamo
kasmėnesinio
naujienlaiškio
būdu
platinama
užsiregistravusiems naujienlaiškio gavėjams. LNF nariai
informuoja LNF administraciją dėl galimybės ir pajėgumo/
kompetencijos dalyvauti tolimesnėje dokumento priežiūroje
bei dirbti su juo. LNF administracija tarpininkauja tarp
institucijų Lietuvoje ir LNF narių – neįgaliųjų organizacijų
įtraukiant juos į darbo grupes dėl šių tarptautinių teisės aktų
įgyvendinimo.
Šiai veiklai reikalinga:
LNF darbuotojas, LNF darbo grupė – priskirti ir atsakingi
darbuotojai LNF narių organizacijose, kurie kiekvienu atveju
užtikrintų informacijos gavimą bei sklaidą tarp savo narių
(dažnai pasitaikanti situacija, kad LNF narių nariai nieko
nežino apie kartu vykdomas veiklas) bei būtų įpareigoti pateikti
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LNF administracijai atsakymus į užklausas bei savalaikį
kitokios informacijos pateikimą.
LNF administracija savo ruožtu norinčius/galinčius/pajėgius
narius įtraukia į darbo grupes.
2. Pasiūlymai dėl LR įstatyminės bazės papildymo bei
esamų įstatymų priežiūros.
Veiklos modelis:
LNF prezidento, administracijos darbuotojų, LNF tarybos
narių, LNF narių deleguotų atstovų dalyvavimas valstybės
institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose, komisijose.
a. per LNF darbo grupę/LNF narius/LNF tarybos narius LNF
administracijai pateikiami koreguotini LR teisės aktai bei
rekomendacijos/pasiūlymai keitimui. LNF administracija
teikia atitinkamoms instancijoms įstatymų keitimo
projektus prieš tai informuodama LNF narius bei tarybą.
b. LNF administracija (Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo) pati
inicijuoja įstatymų ir jų pataisų ar viešų politikų
pasisakymų ar pan. skubos tvarka veto.
c. LNF administracija pati inicijuoja įstatymų ir jų pataisų
keitimą. LNF administracija, turėdama pakankamai
informacijos apie galimybes koreguoti įstatymus, jų
pataisas ir pan. rengia pasiūlymus, teikia juos (el. paštu)
LNF Tarybai tvirtinti, priimti sprendimą bei atsakyti.
Neinformavus LNF administracijos apie LNF tarybos
poziciją, bus laikoma, jog raštui/siūlymui pritariama.
Atskirais atvejais kviečiama LNF Taryba į Tarybos narių
susirinkimą.
Šiai veiklai reikalinga:
LNF darbuotojas, LNF darbo grupės, LNF narių informacijos,
LNF Tarybos suinteresuotumo, LNF Tarybos įgaliojimo (įstatų
pakeitimo) dėl LNF prezidento įgaliojimų pasirašyti, atstovauti
LNF narius šioje veikloje.
3. Bendradarbiavimas su apskritimis ir savivaldybėmis
Veiklos modelis:
Organizuoti susitikimus su neįgaliaisiais ar juos
atstovaujančiomis organizacijomis, teikti informaciją apie

Lietuvos neįgaliųjų forumas –
didžiausia skėtinė žmonių su negalia teises atstovaujanti
organizacija ◄

ASOCIACIJA „LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ FORUMAS”

Kodas 125703071 | Žemaitės g. 21 (V a.), LT-03118 Vilnius
Tel./faks.: +370 5 26 91309 | El. p.: info@lnf.lt
Puslapis internete: www.lnf.lt

socialinių procesų eigą Lietuvoje, aiškinti apie neįgaliųjų
pilietines ir socialines teises ir jų realizavimo galimybes.
Parengti anketą-klausimyną ir surinkti informaciją apie realią
neįgaliųjų situaciją skirtingose Lietuvos vietose, paslaugų
prieinamumą, santykius su savivalda, vertinimus apie žmogaus
teisių užtikrinimą ir apsaugą regionuose gyvenantiems
žmonėms su negalia.
4. Neįgaliųjų organizacijų atstovavimas, bendravimas su
politikais
Atstovauti neįgaliuosius bei neįgaliųjų organizacijas
politiniame lygmenyje (Prezidentūra, Seimas, LR Vyriausybė
ir pan.). Įtaka politikams savivaldos, Seimo, Europarlamento,
LR Prezidento rinkimuose, siekiant įtraukti neįgaliųjų
klausimus į jų programas.
LNF Prezidentui (ar jo įgaliotam asmeniui) suteikiami
įgaliojimai (pagal įstatus).
5. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
LNF dalyvavimas tarptautiniu mastu Europos neįgaliųjų
forumo veikloje bei Europos savarankiško gyvenimo tinkle
ENIL). Nacionaliniu mastu LNF bendradarbiavimas ir aktyvus
veikimas Nacionaliniame Lygybės ir Įvairovės forume,
Neformalioje nevyriausybinių organizacijų koalicijoje UŽ
VAIKO
teises,
Koalicijoje
„Psichikos
sveikata
2030“,Nacionalinėje nevyriausybinių organizacijų koalicijoje,
atstovaujant žmonių su negalia interesus įvairiose srityse ir
sektoriuose.
6. LNF Stiprinimas
a. Per veiklas ir pateikiamą informaciją.
b. Per mokymų ir kitų šalių gerosios patirties sklaidos
renginių organizavimą.
c. Bendrų renginių, kampanijų, advokacijos veikų
organizavimą.
d. Naujų narių pritraukimas.
Prezidentė

Dovilė Juodkaitė
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