Ukmergės rajono savivaldybės neįgaliųjų
reikalų komisija
Kreiptis: Kęstučio a. 3 (9 kab.), Ukmergė,
Tel.: 8 686 75994; El. paštas:
neigaliuju.komisija@ukmerge.lt
pirmininkas Marius Kuprionis
Bendradarbiaudama su Savivaldybe, įgyvendina
neįgaliųjų socialinės integracijos priemones visose
srityse, numatytose Lietuvos Respublikos
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir
kituose teisės aktuose.

Nevyriausybinių organizacijų
veiklas remia:

Parama ir paslaugos
Ukmergės rajono
žmonėms su negalia

pažink negalią...
negalios ar žmonių su negalia pažinimas
padės bendraujant su neįgaliaisiais jaustis
patogiau, be nejaukumo jausmo

palaikyk ir
padrąsink...
tik dėl iškylančių išorinių kliūčių (nepritaikytos
aplinkos ar netinkamos visuomenės reakcijos)
neįgalusis negali atlikti tam tikrų veiksmų ir
gyventi pilnaverčio gyvenimo. Padrąsink, kad
matytų, jog palaikai

padėk, jei gali...
nereikia gailėti kitų gyvenimų, jei gali, tiesiog
padėk, bendrauk ir bendradarbiauk

Būsto pritaikymas
neįgaliesiems
Būsto pritaikymą neįgaliesiems organizuoja
savivaldybės administracija vadovaudamasi
Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu,
patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymu.
Kiekvienas asmuo, turintis judėjimo ir
apsitarnavimo funkcijų sutrikimų (ar jam
atstovaujantis asmuo), kuris negali laisvai patekti
į būstą ir jame judėti, gali pateikti savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriui (9
kab.,
tel.
8
340
60332,
el.
p.
l.sabaliauskiene@ukmerge.lt) laisvos formos
prašymą pritaikyti būstą. Prašymas gali būti
teikiamas ir elektroniniu paštu.
Būstas pritaikomas neįgaliesiems, kuriems teisės
aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:
specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio
poreikis;

kitų techninės pagalbos neįgaliesiems
priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.)
Pritaikomas būstas turi atitikti jam keliamus
reikalavimus.

Biudžetinė įstaiga Ukmergės nestacionarių
socialinių paslaugų centras
Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 15, Ukmergė,
Tel.: (8 340) 63715; 611 40814;
El. p. uknesa@gmail.com
Teikia neįgaliųjų dienos užimtumo; individualios
pagalbos neįgaliajam; neįgaliųjų meninių gebėjimų
lavinimo būreliuose, kolektyvuose, klubuose;
pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugas.
Įgyvendina Sutrikusią inkstų funkciją turinčių
neįgaliųjų pavėžėjimo į UAB „Nefrologų pagalba“
ir Socialinių paslaugų teikimo programas.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija
Kreiptis: Klaipėdos g. 24, Ukmergė,
Tel.: (8 340) 63059; 8 650 69293; El. paštas:
ukmergesneigaliujudraugija@yahoo.com
Teikia neįgaliųjų dienos užimtumo; individualios
pagalbos neįgaliajam; neįgaliųjų meninių gebėjimų
lavinimo būreliuose, kolektyvuose, klubuose;
pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugas.
Įgyvendina Socialinių paslaugų teikimo programą.

Ukmergės neįgaliųjų sporto klubas
„Vilkmergė“
Kreiptis: Vienuolyno g. 12, Ukmergė,
Tel.: 8 648 77521;
El. paštas: linciuks.misinait@gmail.com
Įgyvendina neįgaliųjų socialinės integracijos per
kūno kultūrą ir sportą veiklas. Veikia sporto
būreliai, organizuojamos varžybos, stovyklos.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Ukmergės rajono filialas
Kreiptis: Deltuvos g. 20-41, Ukmergė,
Tel.: (8 340) 56633; 8 674 52953;
El. paštas: akreiziene@gmail.com
Teikia neįgaliųjų dienos užimtumo; individualios
pagalbos neįgaliajam paslaugas.
Tarpininkauja aprūpinant regėjimo neįgaliuosius
techninės pagalbos priemonėmis.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Ukmergės Viltis”
Kreiptis: Šlaitų skg. 3, Ukmergė,
Tel.: 8 685 46696;
El. paštas: s.vilcinskiene@gmail.com
Teikia neįgaliųjų dienos užimtumo; individualios
pagalbos neįgaliajam paslaugas.

VŠĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras
Kreiptis: Sodų g. 7, Ukmergė,
Tel.: 8 689 87183
El. paštas: emiliuke7@gmail.com
Teikia individualios pagalbos neįgaliajam
paslaugas.

Kreiptis: Deltuvos g. 19, Ukmergė,
Tel.: (8 340) 63561, (8 340) 51924; 8 635 58490;
El. paštas: info@ukmergesnspc.lt;
www.ukmergesnspc.lt
Teikia aprūpinimo techninės pagalbos
priemonėmis, transporto organizavimo,
asmeninės higienos ir priežiūros, pagalbos į
namus, dienos socialinės globos institucijoje,
dienos socialinės globos ir slaugos asmens
namuose (integralios pagalbos), asmeninio
asistento paslaugas.

Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla
Kreiptis: Veterinarijos g. 5, Ukmergė,
Tel.: (8 340) 65122; 8 682 17679; El. paštas:
rastine@rytas.ukmerge.lm.lt;
www.rytas.ukmerge.lm.lt
Gali mokytis didelių ir labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių bei intelekto, sulėtėjusios
raidos ir elgesio, emocijų, kompleksinių sutrikimų
turintys 2-21 metų vaikai ir jaunuoliai. Teikia
nuolatinę specialiojo pedagogo, logopedo,
surdopedagogo, socialinio pedagogo, psichologo,
mokytojo bei auklėtojo padėjėjų pagalbą. 10
klasių baigę mokiniai, turi galimybę tęsti
ugdymą(si) socialinių įgūdžių ugdymo grupėje dar
3 metus. Mokiniams, kurie gyvena toliau nei 3 km
nuo mokyklos sudaroma galimybė darbo dienomis
gyventi mokyklos bendrabutyje. Veikia pailgintos
dienos grupės. Teikiamos kineziterapijos bei
masažo paslaugos. Veikia multisensorikos
kambarys. Organizuojamas mokinių pavėžėjimas.
Didelis dėmesys skiriamas mokinių meninei,
sportinei veiklai, neformaliajam švietimui.

