
 

 

 

 

 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. gruodžio 18  d. Nr. TAR1-207 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko nuotoliniu būdu: 2020-12-11, posėdžio pradžia 9:30 val., pabaiga 15:15 val. 

Posėdžio pirmininkė - Jūratė Ruškė. 

Posėdžio sekretorė - Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo:  Lilia Baltutienė, Danutė Daukantienė, Daina Vitkauskienė, Kazys Bagdonas, 

Alvidas Šimkus, Sigita Kurmelienė, Janina Tulabienė, Audronė Liesytė, Kristina Mockevičienė, Nina 

Puteikienė. 

Kiti dalyvavusieji: Klaipėdos miesto savivaldybės darbuotojai, Klaipėdos miesto politikai, 

neįgaliųjų bendruomenių atstovai, socialinių paslaugų įstaigų vadovai, visuomeninių organizacijos 

atstovai, ir kiti konferencijos dalyviai.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Mokslinė - praktinė konferencija „Gyvosios (ne)galios knygos: nenurašyk dėl viršelio“. 

 

1. SVARSTYTA. Mokslinė - praktinė konferencija „Gyvosios (ne)galios knygos: nenurašyk 

dėl viršelio“. 

Klaipėdos miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkė doc. dr. Jūratė Ruškė 

pasveikino visus susirinkusius ir paskelbė mokslinės-praktinės konferencijos „Gyvosios (ne) galios 

knygos: nenurašyk dėl viršelio“ atidarymą. Sveikinimo žodį tarė: Klaipėdos miesto meras Vyautas 

Grubliauskas, Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, Klaipėdos 

universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė. 

Konferencijos tikslas buvo konstruoti adekvatų, holistinį ir refleksyvų požiūrį į negalios 

fenomeną remiantis naujausių mokslinių tyrimų duomenimis ir įrodymais grįsta praktika.  

Transliacijos metu nuotolinį renginį stebėję dalyviai galėjo pasiklausyti įkvepiančių 

konferencijos lektorių kalbų. Konferencijos metu  pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 

žmonėms, turintiems skirtingas negalias.  

Konferencijos pranešimų ir diskusijų temos buvo apie: neįgaliųjų gebėjimus ir jų poreikius, 

neįgaliųjų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, įvairių naujausių 

mokslinių tyrimų pristatymai, gerosios patirties Lietuvoje ir užsienio šalyse pristatymai, 

nevyriausybinių organizacijų ir jų vienijamų narių veiklos neįgaliųjų socialinės integracijos srityje 

pasidalijimai, neįgaliųjų saviraiškos perspektyvos Klaipėdos mieste ir Lietuvoje aptarimai, ir kiti 

lektorių pranešimai.  

Diskusijos metu buvo aptariama kaip būtų galima sudaryti galimybes neįgaliesiems geriau 

adaptuotis bendruomenėje, kaip išlaikyti kuo didesnį jų savarankiškumą, formuoti ir skatinti 

socialinius įgūdžius, ir kitus jų gebėjimus.  

Konferencijoje nuoširdžiai buvo išreikštos padėkos: konferencijos moderatoriams, 

organizaciniam konferencijos komitetui, lektoriams, konferencijos dalyviams ir svečiams. 

Tiksli Konferencijos programa pridedama (1 priedas). 

 

NUTARTA. Informacija išklausyta. Konferencijos dalyviams buvo išduodami 4 val. 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                           Jūratė Ruškė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                             Ieva Krušaitė                                                                                                       


