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ĮVADAS
Visi žmonės lygūs.
Neįgalūs žmonės turi tokias pat teises kaip ir visi kiti.
Jie gali patys spręsti, rinktis, kartu su kitais dalyvauti
bendruomenės gyvenime.
Su neįgaliais žmonėmis turi būti elgiamasi pagarbiai.
Juos ir jų šeimas reikia saugoti ir ginti. Todėl šalys
parengė knygą, kurioje surašytos neįgalių žmonių teisės.
Ji padės apsaugoti neįgaliuosius nuo blogo elgesio
ir padės jiems gyventi ir dirbti kartu su kitais.

šI KONVENCIJA – TAI VISŲ ŠALIŲ
ĮSIPAREIGOJIMAS GERBTI NEĮGALIŲ ŽMONIŲ TEISES.
JOS TIKSLAS – APSAUGOTI NEGALIĄ TURINČIUS
VAIKUS IR SUAUGUSIUOSIUS NUO DISKRIMINACIJOS
VIETOS BENDRUOMENĖJE, MOKYKLOJE,
LAISVALAIKIU, DARBE.
NEĮGALIEMS VAIKAMS KONVENCIJA PADĖS SUVOKTI
SAVO TEISES IR PASKATINS DRĄSIAU
REIKŠTI SAVO NUOMONĘ.
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STRAIPSNIS

TIKSLAS

NE VISI neįgalūs VAIKAI ŽINO,
KĄ JIE GALI DARYTI IR KO NEGALI.
SUAUGUSIEsieMS RŪPI VAIKAI.
TODĖL JIE sukūrė įstatymus,
kurie surašyti šioje knygoje.
JOJE SUŽINOSI, KAD KIEKVIENAS
neįgalus VAIKAS YRA SVARBUS, YPATINGAS.
SUPRASI, KĄ TU GALI VISADA DARYTI,
O KADA GALI PASAKYTI NE.
SUŽINOSI, KADA REIKIA PRAŠYTI PAGALBOS.
SUPRASI, KAS TAU GALI PADĖTI.
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STRAIPSNIS

SVARBŪS ŽODŽIAI, KURIUOS TURI ŽINOTI

• ĮSTATYMAS – LABAI SVARBI TAISYKLĖ, KURIOS TURI LAIKYTIS
VISI ŽMONĖS.
• DISKRIMINUOJA – KAI SU TAVIM AR KITU ŽMOGUMI ELGIASI BLOGIAU
NEGU SU KITAIS.
• DISKRIMINACIJA – BLOGAS ELGESYS SU ŽMOGUMI DĖL TO,
KAD JIS KITOKS.
• SPECIALISTAI – ŽMONĖS, KURIE DAUG MOKĖSI IR ŽINO, KAIP PADĖTI
TAU AR KITAM ŽMOGUI SU NEGALIA.
• ŽMOGUS SU NEGALIA – TOKS ŽMOGUS, KURIS BLOGAI MATO, GIRDI,
BLOGAI KALBA, SUNKIAI VAIKŠTO ARBA KURIAM SUNKU MOKYTIS.
• AKLAS ŽMOGUS – KURIS NEMATO.
• KURČIAS ŽMOGUS – KURIS NEGIRDI.
• ŽMOGUS RATUKUOSE, VEŽIMĖLYJE – KURIS NEGALI VAIKŠČIOTI.
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STRAIPSNIS

BENDROS TAISYKLĖS

KĄ REIKIA ŽINOTI?
• GALBŪT dėl negalios TU KALBI, VAIKŠTAI, MOKAISI KITAIP
NEI KITI VAIKAI; DĖL TO NIEKAS NEGALI IŠ TAVĘS ŠAIPYTIS.
• TAVO AKYS, ŪGIS, PLAUKAI GALI SKIRTIS NUO KITŲ ŽMONIŲ,
BET TU ESI TOKS PAT SVARBUS KAIP IR KITI.
• TU VISADA GALI SAKYTI, KĄ GALVOJI.
• TU GALI, TURI TEISĘ ŽAISTI, ILSĖTIS, DRAUGAUTI SU KITAIS.
• NIEKAS NEGALI TAU UŽDRAUSTI KALBĖTI, VAIKŠČIOTI,
SKAITYTI TAIP, KAIP TAU IŠEINA.
• VISI ŽMONėS DŽIAUGSIS, KAI TU KO NORS IŠMOKSI.
• TU GALI DŽIAUGTIS TUO, KĄ MOKI IR GALI PADARYTI.
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STRAIPSNIS

BENDRI PASIŽADĖJIMAI

VISŲ ŠALIŲ SUAUGĘ ŽMONĖS
PASIŽADA STENGTIS, KAD:
• TU IR KITI ŽMONĖS BŪTUMĖTE LAIMINGI.
• GALĖTUMĖTE ŽAISTI, MOKYTIS, ILSĖTIS.
• GALĖTUMĖTE PAPRAŠYTI PAGALBOS.
• žinotUMĖTE, KAS GALI PADĖTI.
VISŲ ŠALIŲ SUAUGĘ ŽMONĖS PASIŽADA
SUKURTI TOKIUS DAIKTUS, PRIETAISUS,
KOMPIUTERIUS, KAD TAU BŪTŲ
LENGVIAU GYVENTI. BE TO, KAI SUAUGĘ
NORĖS KAIP NORS PAKEISTI TAVO GYVENIMĄ,
PIRMA PAKLAUS TAVĘS;
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STRAIPSNIS

VISI ŽMONĖS LYGŪS

• Visi žmoNės turi laikYtis
tų pačių taisYklių.
• Niekas Neturi teisės taVęs
skriausti dėl to, kad tu esi
kitoks: taVo kitokie plaukai,
akYs ar odos spalVa.
• Niekas Neturi teisės šaipYtis
iš taVęs, kad tu kitaip Vaikštai,
skaitai ar kalbi.
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STRAIPSNIS

NEĮGALŪS VAIKAI

• pasaulYje Yra daug Vaikų, kurie
turi Negalių. VieNi Negali Vaikščioti,
todėl sėdi Vežimėliuose. kiti blogai
mato ar blogai girdi, bet Neįgalūs
Vaikai tokie pat sVarbūs kaip ir visi
kiti vaikai.
• suaugę žmoNės kartais kalba
apie taVo gYVeNimą. jie Visada
turi taVęs klausti, ką tu pats maNai.
• tu turi teisę pasakYti, ką maNai.
• tu gali sVajoti apie tai, ką darYsi,
kai UŽAUGSI. kiti turi išklausYti
taVo NuomoNę.
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STRAIPSNIS

NEĮGALIOS MOTERYS IR MERGAITĖS

suaugę žmoNės pastebėjo,
kad mergaitės ir moterYs
skriaudžiamos dažNiau.
žiNok, kad VYrai ir moterYs,
berNiukai ir mergaitės
Yra lYgūs. ir berNiukai, ir
mergaitės turi teisę mokYtis,
ilsėtis, žaisti, dirbti,
draugauti.

8

STRAIPSNIS

KĄ APIE ŽMONES SU NEGALIA
TURI ŽINOTI KITI

Visos šalYs pasižada
aiškiNti žmoNėms, kad:
• NEĮGALŪS VAIKAI IR SUAUGUSIEJI
turi teisę, gali darYti Viską,
ką ir sVeiki žmoNės.
• Negalima skriausti žmoNių,
kurie blogai girdi, blogai mato
ar Nemoka skaitYti.
• Negalima iš jų šaipYtis ir
praVardžiuoti.
• Visi žmoNės kažką moka.
Vaikai, kurie Negali išmokti
skaitYti ar rašYti, galbūt moka
gražiai daiNuoti ar piešti.
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STRAIPSNIS

APLINKA TURI BŪTI PATOGI

• Visų šalių žmonės stengiasi, kad NEĮGALIEMS ŽMONĖMS būtų
lengviau gyventi.
• Suaugusieji ir vaikai, kurie negali vaikščioti, turėtų gyventi
ir dirbti kartu su kitais. Todėl reikia:
• sutvarkyti namų, mokyklų, ligoninių ir poliklinikų įėjimus,
padaryti didesnius liftus, padidinti autobusų, troleibusų
ir traukinių duris, kad galėtų įvažiuoti žmonės su
vEžimėliais;
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STRAIPSNIS

TAVO GYVYBĖ LABAI SVARBI

Visos šalYs
pasižada saugoti
kiekVieNo žmogaus
gYVYbę. būti gYVam
Yra gera.

• kad suaugusieji, kurie nevaikšto ir sėdi vEžimėliuose,
galėtų patekti į savo darbo vietą.
• Kurti žmonės kalbasi rankų judesiais – gestais.
Jiems reikalingi gestų kalbos vertėjai, kurie padės suprasti
svarbią informaciją.
• Akli žmonės turi savo raides, jas liečia ir taip skaito.
Svarbias žinias būtina užrašyti aklųjų raidėmis – brailio raštu.
Visų šalių žmonės rūpinasi, kad akli žmonės galėtų surasti
kelią, nepatektų po mašinos ratais. Todėl gatvėse turi
stovėti šviesoforai, kurie signalais praneštų, kada galima
eiti per gatvę.
Vaikai ir suaugę, kuriems sunku mokytis, negali atlikti sunkių
užduočių. Visos šalys stengiasi:
• kad ten, kur tokie žmonės gyvena, mokosi ir dirba,
visi skelbimai būtų parašyti paprastai ir aiškiai;
• kad vaikai, kuriems sunku mokytis, galėtų lankyti
mokyklas kartu su kitais;
• kad suaugę, kuriems buvo sunku mokytis, galėtų rasti
darbą.
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STRAIPSNIS

KAI KYLA PAVOJUS

kartais pasaulYje įVYksta
kokia Nors Nelaimė –
audra, potVYNis, karas.
kai atsitiNka bėda,
šalių VYriausYbės
pasižada gelbėti
Visus neįgaliuosius,
kaip ir visus kitus
žmones.
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STRAIPSNIS

Visi turi lAikytis Vienodų įstAtymų

• šalYs sukūrė įstatYmus, kurių Visi
turi laikYtis. tada bus tVarka.
• Visi žmoNės gali turėti saVo
daiktų.
• Neįgalieji taip pat gali turėti
saVo daiktų.
• jei kas Nors baNdo atimti
sVetimą daiktą, jį reikia bausti.

14–15 Žmogus turi būti laisvas ir saugus
STRAIPSNIai
• Negalima žmogaus uždaryti name ar kalėjime, jei jis
nepažeidė įstatymų.
• Negalima iš žmogaus atimti laisvės tik dėl to, kad jis
blogai vaikšto, mato, girdi ar negali gerai mokytis.
• Jei žmogus laužo įstatymus, jį galima pasodinti į kalėjimą.
Bet kalėjime su juo vis tiek turi elgtis gerai.
• Niekas negali šaipytis iš vaiko ar suaugusio žmogaus.
• Draudžiama kitą žmogų kankinti.
• Niekas negali neįgalaus žmogaus versti gerti vaistus,
kai jis neserga.
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STRAIPSNIS

kAi reikiA teisėjo pAgAlbos

Neįgaliam žmogui gali būti
reikaliNga policijos
ar teismo pagalba.
tu turi teisę jos prašyti.
Policininkai ir teisėjai
privalo padėti.
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STRAIPSNIS

Žmogaus negalima versti
daryti to, kas jam kenkia

• Visos šalys pasižada saugoti neįgalius vaikus
ir suaugusiuosius, kad jų niekas nemuštų,
neskriaustų, neverstų sunkiai dirbti.
• Kiekviena šalis pasižada sukurti centrus,
kuriUOSE dirbs specialistai. Jie prižiūrės,
kad kiti žmonės nepadarytų tau ko nors blogo.
• Tuos žmones, kurie skriaus tave ar kitus
neįgalius žmones, ypač moteris ir vaikus,
visose šalyse griežtai baus.
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STRAIPSNIS

tAVĘs negAlimA liesti, jei tu nenori

• kiti žmoNės Neturi teisės
taVęs liesti, jei tau tai
NepatiNka.
• kiti žmoNės Negali Neįgaliam
Vaikui liepti darYti to, kas
jam per suNku ir ko Nedaro
kiti Vaikai.
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STRAIPSNIS

gAli keliAuti ir gyVenti
toje šAlyje, kurioje nori
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STRAIPSNIS

tu turi teisĘ gyVenti sAVArAnkiškAi.
tu gAli lAnkytis ten, kur lAnkosi
kiti Žmonės

• Neįgalieji gali eiti į kiNą,
parduotuVę, VaistiNę ir Visur,
kur laNkosi ir kiti žmoNės.
• kirpėjai, kaViNių padaVėjai,
gYdYtojai ir kiti specialistai
turi taVe aptarNauti kaip ir
Visus kitus.
• jei tau suNku VieNam kažką
Nusipirkti ar kur Nors
NuVažiuoti, tau padės
specialistas. jis taVe palYdės
ar padės tau taVo Namuose.
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STRAIPSNIS

tu gAli nAudotis trAnsportu

• bet kuris žmogus, taip pat ir tas, kuris turi Negalią,
užaugęs turi teisę gauti pasą ar kitą pažYmėjimą.
teN užrašYta, kokioje šalYje jis gYVeNa. jis Yra tos
šalies pilietis.

• Visos šalYs pasižada steNgtis,
kad Vaikai ir SUAUGUSIEJI su Negalia
galėtų VažiNėti saVaraNkiškai,
be kitų pagalbos.

• jei Nori, žmogus gali Važiuoti į kitą šalį ir pasilikti joje
gYVeNti. tada jis gali tapti tos šalies piliečiu, bet jei paNorės,
gali grįžti į tą šalį, kurioje gYVeNo aNksčiau.

• jei žmogus Negali kur Nors Važiuoti,
Nes turi Negalią, jis turi teisę prašYti
specialių daiktų.

• kai gimsta Neįgalus Vaikas, tėVeliai turi jam duoti Vardą.
Vaiko Vardą įrašo į šalies gYVeNtojų sąrašą. Visi Vaikai
turi teisę žiNoti, kas Yra jų tėVai.

• gamYklos turi gamiNti keltuVus
ir kitus daiktus, kurie padės įlipti
į traukiNį, lėktuVą ar automobilį.

• tėVai turi rūpiNtis saVo Vaikais.
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STRAIPSNIS

gAli sAkyti, ką gAlVoji. turi teisĘ
klAusti, jei ko nors neŽinAi

• tu turi teisę kalbėti, piešti, daiNuoti,
šokti taip, kaip tu moki ir Nori.
• tu turi teisę būti toks, koks esi.
• Visos šalYs pasižada sVarbias
NaujieNas praNešti taip, kad Visi
suprastų. žiNias galima praNešti
gestų kalba, aklųjų raštu,
piešiNiais.
• kurtieji turi teisę kalbėti gestais.
• aklieji gali rašYti saVo raidėmis.
• tie, kurie Nemoka kalbėti, žiNutes
gali spausdiNti kompiuteriu.
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STRAIPSNIS
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STRAIPSNIS

teisė gyVenti šeimoje

• suaugęs žmogus su Negalia gali sukurti šeimą.
• jis pats gali Nuspręsti, kiek turės Vaikų.
• Niekas Negali uždrausti turėti Vaikų dėl to, kad
žmogus turi Negalią. būNa, kad tėtis, mama arba
abu tėVai turi Negalią. bet Vaikų Vis tiek Negalima
iš jų atimti. Visos šalYs pasižada padėti tokiems
tėVams augiNti saVo Vaikus.
• jei tėVeliai patYs Negali prižiūrėti saVo Vaikų,
specialistai prašo gimiNaičių pagalbos. jei dėdės,
tetos ar seNeliai Negali padėti, specialistai turi
ieškoti kitų šeimų, kurios augiNs Vaikus.

negAlimA kištis į kito ŽmogAus
gyVenimą

• Nė VieNas žmogus be taVo
ar taVo šeimos leidimo
Negali įeiti į taVo Namus.
• Niekas Negali imti taVo daiktų,
skaitYti taVo žiNučių.
• gYdYtojai Negali pasakoti
apie taVo ligas sVetimiems
žmoNėms.
• mokYtojai, logopedai ir kiti
specialistai Negali pasakoti
sVetimiems apie tai, kaip tau
sekasi mokYtis. tai turi žiNoti
tik tu, taVo šeima ir specialistai, kurie tau padeda.
• tu pats gali Nuspręsti, kam pasakosi apie saVe.
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STRAIPSNIS

Visi gAli mokytis
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STRAIPSNIS

sveikata

• Visi Vaikai turi mokYtis. NEĮGALUS VAIKAS turi teisę
mokYtis kaip ir kiti. todėl Visos šalYs pasižada steNgtis,
kad Vaikai su Negalia galėtų laNkYti mokYklas
kartu su beNdraamžiais.

• Visų, taip pat ir žmoNių su Negalia, sVeikatą
reikia saugoti. jei susirgs, gYdYtojai Visus
turi gYdYti labai gerai. Visiems turi skirti VieNodai
gerus Vaistus.

• Vaikams, kuriems suNku mokYtis, būtiNai reikia
daugiau padėti.

• sVeikatą reikia prižiūrėti Nuo pat VaikYstės. šalYs
pasižada kuo aNksčiau paskirti Vaikui su Negalia
gYdYmą ir priežiūrą.

• Vaikai, kurie Nemato arba blogai mato, gali mokYtis
aklųjų rašto, kurtieji – gestų kalbos. Visos šalYs
pasižada, kad mokYtojai taip pat išmoks
kurčių Vaikų kalbos, aklųjų rašto.
• kai žmoNės su Negalia užbaigs mokYklą,
jie TURĖS teisę mokYtis kokios Nors profesijos.
kai išmoks, galės dirbti.

• polikliNikos ir ligoNiNės turi būti kuo arčiau
Neįgalaus žmogaus Namų, kad Nereikėtų Važiuoti
toli, į kitą Vietą.
• gYdYtojai ar kiti specialistai Neturi teisės
diskrimiNuoti žmogaus dėl jo Negalios.

• jei žmogus su Negalia Norės pakeisti darbą,
jis turi teisę mokYtis iš Naujo.
• mokYtis galima Visą gYVeNimą.
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STRAIPSNIS

gebėjimų lAVinimAs

• Visos šalYs pasižada padėti Vaikams ir SUAUGUSIESIEMS
su Negalia stipriNti saVo gabumus, mokYti
pasirŪpiNti saVimi, būti saVaraNkiškiems.
• sVarbu, kad specialistai kuo aNksčiau pradėtų laViNti
žmoNių su Negalia gebėjimus. tada jie galės padėti
Vaikui ar SUAUGUSIAJAM išmokti kuo daugiau.
• Vaikai ir SUAUGUSIEJI su Negalia turi teisę laViNti saVo
gebėjimus arčiau Namų: mokYklose, sporto klubuose
ir kitur, kur tai daro žmoNės be Negalios.
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STRAIPSNIS

dArbAs ir uŽsiėmimAs

• Visi žmoNės, taip pat ir Neįgalūs, turi teisę dirbti
ir gauti atlYgiNimą.
• direktorius ar kitas VadoVas Negali Nepriimti
žmogaus į darbą dėl jo Negalios.
• Visi VadoVai turi steNgtis, kad darbo Vieta būtų patogi,
kad darbas NekeNktų sVeikatai.
• darbe Niekas Neturi teisės skriausti žmogaus
su Negalia – šaipYtis, liesti, praVardžiuoti.
• direktorius turi mokėti žmogui su Negalia
tokį patį atlYgiNimą kaip ir kitiems darbuotojams
už tokį patį darbą.
• žmogus su Negalia turi teisę mokYtis Visą laiką,
kad išmoktų dirbti dar geriau.
• Visos šalYs pasižada prižiūrėti, kad VadoVai NeVerstų
žmoNių su Negalia dirbti PER PRIEVARTĄ.
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STRAIPSNIS

teisė gyVenti gerAi

• Visos šalYs pasižada prižiūrėti, kad žmoNės
su Negalia gYVeNtų gerai: turėtų šiltus Namus,
gerus drabužius, maisto ir gertų šVarų VaNdeNį.
• šalYs Ypač steNgsis globoti mergaites ir moteris
su Negalia.
• jei žmoNėms su Negalia reikės pagalbos, jie ją gaus.
• Visos šalYs PASIŽADA steNgtis, kad žmoNės su Negalia
turėtų kur gYVeNti. tai gali būti beNdrabutis,
NuosaVas butas ar Namas.
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STRAIPSNIS

rinkti šAlies VAldŽią,
pAsirinkti drAugijAs

• suaugę žmoNės su Negalia
turi teisę riNkti šalies Valdžią –
preZideNtą, seimą. jie patYs gali
būti išriNkti.
• žmoNės su Negalia turi teisę
sakYti, ką galVoja apie
šalies ValdYmą.
• jie gali laNkYti įVairias
draugijas ir patYs jas kurti.

• Neįgaliems žmoNėms, kurie Negali dirbti, šalYs
pasižada padėti piNigais. tada jie galės sumokėti
už butą, gYdYmą, mokYmą, pagalbą Namuose.
• kai žmogus su Negalia paseNs, jis Negalės dirbti.
ValstYbė PASIŽADA seNiems žmoNėms su Negalia,
kaip ir kitiems, mokėti peNsiją.
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STRAIPSNIS

ilsėtis, sportuoti,
dAlyVAuti renginiuose

• Visos šalYs pasižada, kad žmoNės su Negalia, kaip ir
kiti žmoNės, gali laNkYti kiNo teatrus, žiūrėti teleViZorių,
eiti į muZiejų.
• Neįgalūs žmoNės turi teisę Važiuoti į ekskursijas,
laNkYti pamiNklus, įdomias Vietas.
• jie turi teisę sportuoti ir ilsėtis teN, kur ir kiti.
• žmoNės su Negalia turi teisę rodYti kitiems
saVo sukurtus darbus ir jais džiaugtis.
• jei žmoNėms su Negalia patiems suNku NuVažiuoti
į kiNo teatrą ar šVeNtę, jie gali paprašYti specialistų
pagalbos.
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STRAIPSNIS

klAusti, kAip gyVenA
Žmonės su negAliA

• Visos šalYs pasižada Nuolat domėtis,
ar kas Nors Nepažeidžia žmoNių
su Negalia teisių. tai sVarbu žiNoti,
Nes tada galima juos apgiNti
Nuo diskrimiNacijos.
• Neįgalūs žmoNės turi teisę
susipažiNti su šia iNformacija.

33–41,
43–48

STRAIPSNIai

tikrinti, kAip LAIKOMASI įstAtymų

• Visos šalYs pasižada išriNkti specialistus,
kurie prižiūrės, ar Visi žmoNės laikosi
šioje kNYgoje SURAŠYTŲ įstatYmų.
• kiekVieNa šalis kitoms praNeš, kaip sekasi
laikYtis įstatYmų ir kaip Nubaudė
tuos žmoNes, kurie juos sulaužė.
• kartais specialistai gali keisti taisYkles,
kad žmoNės su Negalia gYVeNtų dar geriau.
• Visų šalių specialistai dažNai susitiks ir
pasikalbės apie tai, kas sVarbu
Neįgaliems žmoNėms.
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bendrAuti su kitų šAlių
neįgAliAis Žmonėmis

• žmoNės su Negalia gYVeNa
Visame pasaulYje. Visur
Neįgalūs žmoNės turi tas
pačias teises.
• šalYs pasižada padėti įVairių
šalių Neįgaliems žmoNėms
susitikti, KALBĖTIS apie saVo
rūpesčius ir laimėjimus.

24

25

42

STRAIPSNIS

Konvencijos pasirašymas

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos – biudžetinė įstaiga, koordinuojanti
ir įgyvendinanti Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos programą, vykdanti kitas šios visuomenės grupės
socialinės integracijos politikos įgyvendinimo priemones.

šią koNVeNciją Visos šalYs gali pasirašYti
Nuo 2007 METŲ koVo 30 DIENOS,
Niujorke, juNgtiNių tautų
būstiNėje.
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NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBo MINISTERIJOS

Departamentas finansuoja socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje, skatina jų asociacijų veiklą, remia jiems skirtų periodinių leidinių leidybą
ir platinimą, informacijos rengimą ir sklaidą internete,
mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo,
taip pat socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektus. Kasmet skiriama lėšų neįgaliųjų studentų
specialiesiems poreikiams tenkinti ir iš dalies studijoms
apmokėti. Be to, departamentas užtikrina būsto pritaikymą
neįgaliesiems, kartu su jų asociacijomis vykdo statinių
pritaikymo priežiūrą.

Visi turi suprAsti

Misija
• Visos šalYs, kurios priims šiuos
įstatYmus, turės jų laikYtis.
• įstatYmus reikės parašYti taip,
kad juos suprastų
kurti, akli žmoNės ir tie,
kuriems suNku mokYtis.
• be to, šias taisYkles reikės
parašYti įVairiomis kalbomis.
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,,aNYoNe
proVidiNg serVices
sHould plaN
for good access for
disabled people...“

Planuoti, organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų socialinės
integracijos politikos priemonių įgyvendinimą siekiant
sudaryti neįgaliesiems lygias teises ir galimybes dalyvauti
visuomenės gyvenime.
Leidinio adaptuotą versiją galite skaityti čia:
http://www.ndt.lt/
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