Kartu mes – žmonių su negalia balsas.
Lietuvos negalios organizacijų forumui – 20 metų!
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Dovilė Juodkaitė, Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė.

Lietuvos negalios organizacijų forumas yra asociacija.
Organizacija yra kai žmonių grupė susijungia bendrai veiklai, darbui.
Asociacija yra kai daug organizacijų ar žmonių susijungia,
kad pasiektų bendrą tikslą.
Toliau, Lietuvos negalios organizacijų forumą vadinsime Forumu
ir sutrumpintai žymėsime LNF.
Organizacijos, kurios susijungė į Forumą,
dirba dėl asmenų su negalia teisių.
Asmenys su negalia Lietuvoje dažnai patiria diskriminaciją.
Diskriminacija, kai yra ribojamos žmogaus teisės daryti tai,
ką gali daryti kiti žmonės.
Šiuo metu asmenys su negalia vis dažniau kovoja
už lygias teises.
Forumas dirba tam, kad asmenys su negalia
turėtų daugiau teisių ir būtų lygūs su visais.
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Forumas buvo įkurtas 2001 metais.
Šiais metais jam sueina 20 metų.
Per šiuos metus Forumas labai daug dirbo.
Darbas buvo ir lengvas, ir sunkus.
Dabar Forumas gali pasidžiaugti, nes pasiekė daug gerų dalykų.
Forumo asociacijoje dirba labai daug žmonių,
kurie vadinami Forumo asociacijos nariais.
Dirbdami visi kartu pasiekia labai daug tikslų.
Anksčiau nebuvo dokumentų, kurie patvirtintų
asmenų su negalią teises.
Anksčiau sprendimai, buvo priimami
neklausiant asmenų su negalią nuomonės.
Šiandien Forumas vis dar kovoja už asmenų su negalią teises.
Šiandien Forumas turi daug pagalbos iš kitų žmonių ir organizacijų.
Šiuo metu daug vaikų su negalia mokosi atskirose mokyklose.
Tačiau jau turime dokumentą, kuris gina vaikų su negalia teises.
Šiuo metu daug asmenų su negalia negali rasti darbo.
Tačiau jau turime organizacijų, kurios padeda susirasti darbą.
Šiuo metu daug asmenų su negalia gyvena
labai didelėse įstaigose atskirti nuo visuomenės.
Tačiau jau kuriami namai, kuriuose asmenys su negalia
galėtų gyventi oriai.
Oriai, tai reiškia, kad nebūtų pažeidžiamos žmogaus teisės.
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Šiuo metu dažnai yra pažeidžiamos asmenų su negalia teisės.
Forumas dirba, kad taip nebūtų.
Forumas dėkoja kartu dirbantiems žmonėms,
kurie padeda asmenims su negalia kovoti už savo teises.

Protesto akcija prie Vyriausybės rūmų, 2014 m.
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Svarbūs įvykiai per 20 LNF veiklos metus.
2001 metų rugpjūčio 6 dieną buvo įsteigtas Nacionalinis neįgaliųjų
forumas. Prezidentu išrinktas Jonas Vaškevičius.
Svarbūs įvykiai:
2002 Pakeistas pavadinimas Nacionalinis neįgaliųjų forumas į
Lietuvos neįgaliųjų forumą. Sutrumpintai – LNF.
2003 LNF įstoja į Europos negalios forumą.
2004 Lietuva tampa Europos Sąjungos nare.
2005 LNF prezidentu išrenkamas Anatolijus Novikovas.
2006 Priimta Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija.
2009 LNF prezidente išrinkta Rasa Kavaliauskaitė.
2010 Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją.
2013 LNF prezidente išrinkta Dovilė Juodkaitė.
2016 Lietuva teikia ataskaitą Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui
kaip vykdoma Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija.
2017 LNF prezidente perrinkta Dovilė Juodkaitė.
2018 Pakeistas Lietuvos neįgaliųjų forumo pavadinimas į Lietuvos
negalios organizacijų forumą.
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Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija Lietuvoje.

Neįgaliųjų teisų konvencija pasaulyje buvo priimta
2006 metų gruodžio 13 dieną.
Lietuvoje Neįgaliųjų teisų konvencija buvo priimta
2010 metų gegužės 27 dieną.
Neįgaliųjų teisių konvencija yra dokumentas,
kuriame išvardytos žmonių su negalia teisės.
Ji gina žmonių su negalia teises.
Toliau Neįgaliųjų teisių konvenciją vadinsime Konvencija.
Forumas 2016 metais Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui
pateikė informaciją, kaip Lietuvoje gyvena asmenys su negalia.
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas prižiūri,
kaip gyvena žmonės su negalia visame pasaulyje.
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas pateikė pasiūlymus Lietuvai,
kaip būtų galima užtikrinti asmenų su negalia teises.
Forumas stebi, kaip Lietuva vykdo Konvencijos nurodymus
ir įgyvendina asmenų su negalia teises.
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Žmonių su negalia atstovavimo stiprinimas Lietuvos savivaldybėse.
Įvairiuose Lietuvos miestuose žmonės su negalia turi skirtingas teises.
Vienuose miestuose žmonių su negalią teisės yra apsaugotos daugiau.
Kituose miestuose žmonių su negalią teisės yra apsaugotos mažiau.
Forumas bendrauja su skirtingų miestų įstaigomis,
kad visų žmonių su negalia teisės būtų lygios.
Nuo 2007 metų Forumas organizuoja mokymus.
Mokymuose įvairios organizacijos mokosi,
kaip dirbti kartu ir padėti asmeniui su negalia spręsti problemas.
2020 metais Forumas su rajonų savivaldybėmis pasirašė dokumentą,
kuris padeda asmenims su negalia lengviau pasinaudoti
sveikatos ir švietimo įstaigų paslaugomis.
Sveikatos įstaigos yra tokios, kuriose gali pasitikrinti sveikatą.
Pavyzdžiui, sveikatos įstaiga yra poliklinika, ligoninė, sanatorija.
Švietimo įstaigos yra tokios, kuriose galima išmokti naujų dalykų.
Pavyzdžiui, švietimo įstaiga yra darželis, mokykla, technikumas.
Forumas stebi, kaip savivaldybės laikosi dokumento.

Mokymai savivaldybių atstovams, 2017 m.
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Įtraukusis švietimas.
Įtraukus švietimas yra tada, kai asmenys su negalia
mokosi kartu su visais kitais žmonėmis.
Lietuvoje dažnai vaikai su negalią mokosi atskirose mokyklose.
Todėl jie neretai patiria diskriminaciją.
Jų teisės yra suvaržomos.
Taip pat jie yra atskiriami nuo kitų vaikų.
Konvencija sako, kad vaikai su negalia
turi mokytis kartu su kitais vaikais.
Forumas daug dirba įgyvendindamas konvencijos nurodymus,
kad visi vaikai galėtų mokytis kartu.
Mokymas mokykloje turi būti kokybiškas.
Kokybiškas mokymas reiškia, kad žinių įgijimas turi būti geras,
pasiekiamas ir suprantamas.
Kokybiškas mokymas reiškia, kad mokymo metu turi būti atsižvelgta į
kiekvieno vaiko sugebėjimus ir poreikius.
Kad mokymas būtų kokybiškas, reikia darbuotojų,
kurie sugebėtų padėti mokytis vaikams su negalia.
Šiandien tokių darbuotojų Lietuvoje trūksta.
Vaikai su negalia turi mokytis kartu su savo bendraamžiais.
Tai gali garantuoti įtraukusis švietimas.
Įtraukusis tai reiškia, kad vaikai su negalia mokosi
kartu su kitais vaikais.
Forumas dirba, kad tai įvyktų.
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2020 metais Forumas su rajonų valdžios atstovais
pasirašė dokumentą, kuris padeda kitoms institucijoms
įtraukti vaikus su negalia į mokyklas,
kuriose mokosi visi vaikai.

Forumo ir JAV ambasados organizuota kampanija „Mokykla visiems“ .

Rapolas Rimdžius, Šeškinės pradinės mokyklos mokinys.
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Žmonės su negalia ir darbas.
Šiuo metu Lietuvoje daug asmenų su negalia
negali rasti darbo.
Įstaigos nepriima asmenų su negalia, nes mano,
kad jiems bus sunku dirbti drauge su visais.
Asmenys su negalia dažnai dirba atskirai nuo kitų žmonių.
Tai nėra teisinga.
Lietuvoje dar nėra dokumento, kuris padėtų užtikrinti
asmens su negalia teisės į darbą.
Lietuvoje dažnai yra matomas žmogaus negalia,
o ne ką žmogus su negalia sugeba dirbti.
Lietuva turi pinigų, kurie gali padėti asmenims su negalia
dirbti kartu su turinčiais ir neturinčiais negalios žmonėmis.
Ir vėl pinigai yra naudojami tam, kad asmenys su negalia
dirbtų kartu tik su kitais asmenimis turinčiais negalią.
Tai reiškia, kad asmenys su negalia neturi galimybės
dirbti kartu su visais.
Tai yra asmenų su negalia diskriminacija.
Tai yra neteisinga.
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Nuo 2014 metų Forumas rengė dokumentus,
kurie padėtų žmonėms su negalia lengviau įsidarbinti ten,
kur dirba daug kitų žmonių.
2019 metais Lietuvos Seimas pakeitė ir patvirtino dokumentą,
kad asmenys su negalia gautų daugiau pagalbos įsidarbinant
ir galėtų dirbti kartu su visais.
Seimas tai įstaiga Lietuvoje, kuri ruošia ir priima įvairius įstatymus.

Eitynės „Už miestą visiems“, 2018 m.
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Gyvenimas bendruomenėje.
Gyventi vienoje vietoje drauge su daug kitų žmonių nėra gerai.
Dažnai tai pažeidžia asmens su negalia teises ir laisves.
2014 metais buvo nuspręsta,
kad gyventi didelėse institucijose yra blogai.
Tas institucijas reikia uždaryti.
Lietuvoje pradėta statyti nedidelius gyvenimo namus ir butus.
Juose asmenims su negalia būtų gera gyventi
ir nebūtų ribojamos jų teisės.
Forumas taip pat dirba, kad asmenims su negalia
būtų gera gyventi savo namuose.
Forumas mano, kad turi atsirasti ne tik nauji gyvenimo namai,
bet ir naujos paslaugos, kurios padėtų
asmenims su negalia gyventi savarankiškiau.
Forumas dirba kartu su įvairiomis valdžios institucijomis,
kad naujų gyvenimo namų kūrimas būtų kokybiškas.
2016 metais Forumas organizavo mokymus.
Mokymuose kalbėta apie asmeninis asistentas reikalingumą.
Asmeninis asistentas – žmogus, kuris padeda
asmeniui su negalia gyventi savarankiškiau.
Forumas padėjo rengti dokumentus,
kurie padėjo atsirasti asmeninio asistento pagalbos paslaugai.
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2017 metais Forumas padėjo surengti konferenciją.
Joje buvo pasakojama apie asmeninio asistento pagalbos
svarbą ir būtinumą.
2018 metais buvo priimtas sprendimas,
kad asmenys su proto negalia ar psichikos sutrikimais,
turės gyventi kartu su visais bendruomenėje.
Tai reiškia, kad jie nebeturės gyventi didelėse institucijose.
Didelės institucijos turi būti uždarytos iki 2030 metų.
2021 metais priimtas įstatymas apie asmeninio asistento paslaugą.
Asmeninio asistento paslauga gali naudotis asmenys su negalia.
2021 metais Forumas parašė laišką įvairioms Lietuvos įstaigoms.
Laiške rašoma apie tai, kad asmens su negalia šeima
turi turėti teisę atostogauti.
Būtina sudaryti sąlygas ir skirti pinigų, kad asmuo su negalia
ir jo šeimos nariai galėtų atostogauti.

Fotografijų parodos „Tapatybės iliuzija“ apie gyvenimą globos įstaigose
pristatymas Kaune.
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Fizinės aplinkos prieinamumas.
Didelė dalis mūsų miesto yra neprieinami asmenims su fizine negalia.
Fizine negalia yra tada, kai asmuo blogai mato, blogai girdi,
negali vaikščioti ar judinti kitos savo kūno dalies.
Asmenims su fizine negalia gali būti sunku užlipti laiptais,
įlipti į autobusą, perskaityti tekstą.
Asmenys su fizine negalia gali susidurti su daug kitų sunkumų.
Lietuvoje asmenys su fizine negalia patiria daug diskriminacijos.
Asmenys su negalia neturi lygių teisių.
Asmenys su negalia susiduria su prieinamumo problema.
Prieinamumas reiškia, kad ne viskas yra pasiekiama.
Tai trukdo jiems dalyvauti visuomenės gyvenime.
Naujas pastatas turi būti prieinamas visiems.
O seni pastatai, kad būtų prieinami, turi būti pritaikomi.
Taip rašoma dokumentuose.
Neįgaliųjų teisių konvencija teigia, kad aplinka turi būti
prieinama asmenims su negalia.
Forumas prižiūri, kaip Lietuva padeda
asmenims su negalia pasiekti jiems reikiamas vietas.
2018 metais Forumas surengė konferenciją „Už miestą visiems“.
Konferencijoje buvo pasirašytas dokumentas.
Šis dokumentas teigia, kad asmenys su negalia
turi turėti galimybę pasiekti sveikatos ir švietimo institucijas.
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2021 metais Forumas su kitomis institucijomis pasirašė dokumentą.
Šiame dokumentas teigia, kad autobusai, traukiniai
ir kitos transporto priemonės turi būti pritaikyti asmenims su negalia.
Forumas prižiūri, kaip atsakingos institucijos pritaiko
Lietuvos miestų aplinką, namus, gatves asmenims su negalia.

Diskusija „Kaip kurti miestą visiems“ su savivaldybių atstovais, 2018 m.

Socialinė reklama apie fizinės aplinkos prieinamumą, 2018 m.
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Rinkimų prieinamumas asmenims su negalia.
Visi žmonės turi teisę balsuoti rinkimuose.
Forumas dirbo, kad asmenys su negalia
taip pat galėtų balsuoti rinkimuose.
Žmonės su negalia negalėjo balsuoti, nes vietos,
kuriose vykdavo balsavimas buvo neprieinamos.
Nebuvo privažiavimo, lifto ar laiptų, kurie būtų patogūs
asmeniui su negalia.
Trūko aiškiai, lengvai suprantamos rinkiminės medžiagos ir informacijos.
2016 metais daugelyje miestų asmenys su negalia
neturėjo galimybės balsuoti.
Forumas pateikė skundą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.
Ši tarnyba rūpinasi, kad žmonių teisės Lietuvoje būtų lygios.
2016 metais Forumas kreipėsi į teismą.
Teismas pasakė, kad asmenims su judėjimo negalia,
turi būti sudarytos galimybės balsuoti.
2018 metais buvo pasirašytas dokumentas.
Dokumentas teigė, kad vietos, kuriose vyksta balsavimas,
turi būti pritaikytos asmenims su negalia.
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Vėliau dokumentas buvo papildytas.
Dokumente buvo įrašyta, kad rinkimų metu, jeigu prireikia,
asmeniui su negalia turi būti suteikiama pagalba.
Dar dokumente buvo įrašyta, kad rinkiminė informacija pateikiama
asmeniui su negalia lengvai suprantama kalba.

LNF atstovai stebi rinkimų procesą.
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Informacijos prieinamumas.
Asmuo su negalia turi teisę gauti lengvai suprantamą informaciją.
Lengvai suprantama informacija padeda asmeniui su negalia
lengviau priimti teisingus sprendimus, mokytis, dirbti,
dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Tokia teisė yra ir kitose šalyse.
2018 metais Lietuva turėjo pritaikyti interneto svetaines,
mobiliąsias programas asmenims su negalia.
Tačiau didelė dalis interneto svetainių, mobiliųjų programų
vis dar yra nepritaikytos asmeniui su negalia.
Asmenis su intelekto negalia, irgi turi teisę suprasti tekstą.
Tekstas asmenims su intelekto negalia, turėtų būti pritaikytas
lengvai suprantama kalba.
Šiuo metu tokių tekstų Lietuvoje labai mažai.
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Eitynės ir protestai.
Forumas surengė 2 protesto akcijas - eitynes.
Protesto akcija – tai žmonių susirinkimas,
kurio metu yra siekiama apginti žmogaus teises.
Protesto akcijoje dalyvavo ir asmenys su negalia.
Taip pat Forumas dalyvauja ir kitų šalių protesto akcijose.
Pavyzdžiui, Forumas kas dvejus metus dalyvauja
protesto akcijoje – eitynėse „Laisvas judėjimas“ Briuselyje.
2014 metais Forumas surengė protesto akciją Lietuvoje.
Forumas kvietė visus žmones prisijungti prie akcijos.
Protesto akcijos metu buvo kalbama apie žmonių su negalia teises.
Protesto akcijos metu buvo kviečiama laikytis
Neįgaliųjų teisų konvencijos reikalavimų.
2018 metais Savarankiško gyvenimo diena buvo minima
visose Europos Sąjungos šalyse.
Europa Sąjunga tai skirtingų valstybių sąjunga.
Lietuvoje per Savarankiško gyvenimo dieną Forumas kvietė visus
žmones į eitynes „Už miestą visiems“.
Forumas kalbėjo, kad svarbu, jog asmenys su negalia
turėtų lygias teises Lietuvoje.
Forumas kviečia asmenis su negalia
atstovauti sau ir kalbėti apie savo problemas.
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Protesto akcija prie Vyriausybės rūmų, 2014 m.

Eitynės „Už miestą visiems“, prie Vyriausybės rūmų, 2018 m.

LNF nariai protesto akcijoje „Laisvas judėjimas“ Briuselyje, 2019 m.
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LNF nariai: kartu mes – žmonių su negalia balsas.
Anksčiau Forumas vadinosi Nacionalinis neįgaliųjų forumas.
Tada forumą sudarė 6 organizacijos.
Šiuo metu Forume yra 16 organizacijų ir jos yra vadinamos narėmis.
Forumo nariai susitinka įvairių susitikimų metu.
Susitikimų metu kalba įvairiomis temomis.
Temos būna susijusios su asmenų su negalia teisėmis.
Forumo nariai bendradarbiauja ir dirba drauge,
kad būtų užtikrintos asmenų su negalia teises.
Lietuvos negalios organizacijų forumo narės yra šios organizacijos:
1. VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos.
2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.
3. Lietuvos kurčiųjų draugija.
4. Lietuvos asociacija „Gyvastis“.
5. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“.
6. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.
7. Bendrija „Pagava“.
8. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija.
9. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga.
10. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija.
11. Lietuvos parolimpinis komitetas.
12. Lietuvos Spina Bifida ir Hidrocefalija asociacija.
13. Lietuvos paraplegikų asociacija.
14. VšĮ SOPA.
15. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai".
16. Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjunga „EPILĖ“.
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Dalyvavimas Europos negalios forumo veikloje.
Lietuvos negalios organizacijų forumas kartu
su kitomis Europos šalių organizacijomis aktyviai dalyvauja
Europos negalios forumo veikloje.
Europos negalios forume daug kalbama apie asmenų su negalia teises.
2003 metais Lietuvos negalios organizacijų forumas tapo
Europos negalios forumo nare.

Visuotinis Europos negalios forumo suvažiavimas Vilniuje, 2018 m.

LNF strateginė sesija, 2018 m.
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