PATVIRTINTA
Lietuvos paraplegikų asociacijos
prezidento
2018 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. Į-18-3

LIETUVOS PARAPLEGIKŲ ASOCIACIJOS 2018 M. NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS
RĖMIMO PROJEKTO NEĮGALIŲJŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO
STOVYKLOS NUOSTATAI
NUO 2018-07-23 IKI 2018-08-01
1. Lietuvos paraplegikų asociacijos (toliau – LPA) 2018 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo
projekto neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos nuo 2018-07-23 iki 2018-0801 nuostatai (toliau – Nuostatai) skirti apibūdinti LPA organizuojamą stovyklą Palangoje, Ošupio
takas 6a, LPA „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“, paskelbti stovyklos datą, specialiuosius
reikalavimus dalyviams, atrankos kriterijus ir kitą informaciją.
2. Nuostatai įgyvendinami Lietuvos paraplegikų asociacijos rengiamų stovyklų dalyvių atrankos
tvarkos apraše numatyta tvarka.
Stovyklos tikslas

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas

Stovyklos apibūdinimas

Praktiniais projekto vykdytojų pavyzdžiais ir mokomąja
medžiaga dalyviai supažindinami su įvairiais savarankiško
gyvenimo aspektais ir galimybėmis; mokomi savarankiškumo,
priklausomai nuo nugaros smegenų pažeidimo lygio ir išlikusių
fizinių funkcijų. Dalis užsiėmimų skirti jogos pratimų elementų
panaudojimui mokymams.

Dalyvių skaičius

11 dalyvių

Stovyklos data ir trukmė

Trukmė 10 kalendorinių dienų nuo 2018-07-23 iki 2018-08-01

Reikalavimai stovyklos
dalyviams

Neįgalumas – 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelis ar
vidutinis specialiųjų poreikių lygis.
Pagrindinė judėjimo priemonė – neįgaliojo vežimėlis.

Dalyvio įnašas

Dalyviai moka 20 Eur stovyklos mokestį (į šią sumą įskaičiuotas
Palangos vietinės rinkliavos mokestis, skirtas Savivaldybei).

Paraiškos dalyvauti
stovykloje teikimo terminas

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki balandžio 27 d.

Reikalinga pateikti
informacija

1.

Pavardė

2.

Vardas

3.

Gimimo data

4.

Telefono numeris

1

5.

Elektroninis paštas

6.

Gyvenamosios vietos adresas

7.

Negalės pobūdis (nugaros smegenų pažeidimo lygis,
paraplegija, tetraplegija; jeigu liga – apibūdinti).

8.

Kiek metų praėję po traumos (ligos)?

9.

Judėjimo priemonės vežimėlio tipas.

10. Dirba, studijuoja, planuoja studijas ar pradėti dirbti šiais
metais.
11. Ar dalyvavo LPA organizuotoje stovykloje praėjusiais
metais? Nurodyti kokioje, jeigu dalyvavo.
12. Nurodyti esminius motyvus, kodėl norėtų dalyvauti šioje
stovykloje.
13. Nurodyti savarankiškumo lygį pritaikytoje aplinkoje,
buityje: ar yra reikalinga pagalba dalyvaujant stovykloje.

Dalyvių atrankos kriterijai
(kandidatai neprivalo
atitikti visų nurodytų
kriterijų, tačiau,
atsižvelgiant į ribotą
dalyvių skaičių, kriterijų
pagrindu vertinama
pirmumo eilė)

1.

Darbingumo lygis iki 25 procentų arba didelis specialiųjų
poreikių lygis.

3.

Negalės priežastis – nugaros smegenų pažeidimas.

4.

Asmuo praėjusiais metais nedalyvavo LPA
organizuojamose stovyklose.

5.

Paraiškoje nurodyta motyvacija arba aktyvumas ir
motyvacija praeityje organizuotose stovyklose.

6.

Asmuo praeityje nebuvo pašalintas iš LPA organizuojamų
stovyklų dėl drausmės pažeidimų.

7.

Naudojamas aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis.

8.

Įvertinama galima stovyklos nauda neįgaliajam.

9.

Neįgalusis dirba, studijuoja, planuoja studijas ar pradėti
dirbti šiais metais.

3. Iki stovyklos vietos kiekvienas dalyvis atvyksta ir išvyksta savo lėšomis.
4. Dalyviai aprūpinami gyvenamąja vieta, pritaikyta žmonėms su judėjimo negalia ir maitinami
(pietūs ir vakarienė).
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