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2020 METŲ VEIKLOS

A T A S K A I T A

Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų taryba (toliau – Taryba) buvo

sudaryta 2019 m. birželio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-294 ir patvirtinti

jos nuostatai (Tarybos sudėtis buvo pakeista 2020-10-20 Savivaldybės tarybos

sprendimu Nr. T-431 ir 2020-11-17 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-516). Pagal

jos nuostatus Tarybą sudaro 13 narių: 5 Savivaldybės tarybos nariai; 1 Savivaldybės

administracijos atstovė; 1 Savivaldybės įstaigos atstovė ir 6 nevyriausybinių

organizacijų atstovai – po 1 atstovą pagal negalios pobūdį (regėjimo, klausos, judėjimo,

psichikos, proto ir kompleksinės negalios). Pirmininku išrinktas Savivaldybės tarybos

narys Donatas Večerskis, pavaduotoja – Dalia Šatinskienė, Sveikatos ir integracijos

klubo „Sauliukas“ prezidentė.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 Tarybos posėdžiai, kurie dėl susidariusios

COVID-19 situacijos ir paskelbto karantino vyko nuotoliniu būdu Microsoft Teams

platformoje. Taip pat Tarybos nariai neprotokoliškai žmonių su negalia klausimais

bendravo elektroninio susirašinėjimo būdu.

Tarybos nariai gavę nusiskundimų iš žmonių su negalia dėl buitinių atliekų

rūšiavimo prieinamumo ir jiems pritaikymo Kauno mieste – blogas privažiavimas iki

šiukšlių konteinerių, turintys regėjimo negalią neatskiria rūšiavimo konteinerių, kur ką

mesti ir pan., ir kadangi mieste statomi nauji konteineriai, inicijavo susitikimą su UAB

„Kauno švara“ direktoriumi ir Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos

skyriaus vedėja, kad iš anksto pasikalbėti ir aptarti kaip konteinerius pritaikyti

neįgaliesiems. Buvo teikiami pasiūlymai dėl brailio rašto lentelių ant konteinerių, dėl

aikštelių su nuliniu priėjimu, dėl vedimo linijų įrengimo ir kiti. Nutarta kreiptis į regos

negalią, klausos negalią, fizinę ir kompleksinę negalią atstovaujančias organizacijas

prašant jų pateikti informaciją apie kliūtis, su kuriomis susiduriama naudojantis atliekų

rūšiavimo konteineriais, ar norint prie jų patekti, nurodant konkrečius adresus, kur ir

kokia problema egzistuoja. Gauti prašymai perduoti UAB „Kauno švara“ vykdymui.

Neįgaliųjų reikalų tarybos nariai taip pat aptarė socialinių paslaugų poreikį

2021 metams. Socialinių paslaugų skyrius pateikė informaciją apie teikiamas

socialines paslaugas, jų gavėjų skaičių, laukiančių šių paslaugų eilėje skaičių,

priežastis, informavo kokios programos bus vykdomos 2021 metais. Tarybos nariai

domėjosi ir diskutavo dėl neįgaliųjų būsto pritaikymo ir kompensavimo patiems

asmenims su negalia prisitaikius būstą; dėl asmeninio asistento paslaugos ir

pavėžėjimo paslaugos su asmeniniu asistentu; dėl socialinio taksi paslaugos teikimo

būtinumo; dėl grupinių gyvenimo namų, dienos užimtumo centrų, dėl
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bendradarbiavimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos prioritetų, dėl užimtumo

didinimo programos (ne tik neįgaliųjų artimiesiems, bet ir pačių neįgaliųjų užimtumo)

ir kt. klausimais.

Su Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja buvo aptartas žmonių su negalia

socialinių ir medicinos paslaugų prieinamumas Covid situacijoje. Kreiptąsi į Kauno

miesto polikliniką prašant pateikti informaciją dėl šeimos gydytojų darbo krūvio, dėl

patekimo pas tretinio lygio specialistus skubos tvarka ir kt.

Kaip ir praėjusiais metais Taryba inicijavo kasmetinių apdovanojimų ir

nominacijų, skirtų verslo įmonėms, kuriančioms palankią aplinką neįgaliesiems,

įdarbinantiems daugiausia negalią turinčių asmenų, NVO iniciatyvoms, įstaigoms

pritaikančioms aplinką neįgaliesiems, nominantų teikimą ir svarstymą. Šiais metais

skirti apdovanojimai „Kaunas visiems“ 2 kategorijose: verslas ir iniciatyva, atrinkti

nominantai. Verslo nominacijoje apdovanojimai skirti 2 nominantams. Iniciatyvos

kategorija - 1.

Taryba domėjosi ir kitais neįgaliesiems aktualiais klausimais ir, atsiradus

problemoms, siūlė sprendimo būdus.

Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkas           Donatas Večerskis
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