Priedas Nr. 1. Strategijos „Atviras neįgaliesiems universitetas“ veiklos planas 2017–
2020 metams

Nr.

Veiklos
pavadinimas

I.
Tikslas

STUDIJŲ PROCESO PRITAIKYMAS
Atsakingas
Preliminarus
finansavimo
poreikis1

Sėkmės rodiklis

1.1.

Naujai įstojusių
studentų su negalia
individualiųjų
poreikių ir studijų
pritaikymo darbų
identifikavimas /
įvertinimas

Atlikti studentų su
negalia individualių
poreikių studijų
procese analizę ir
suplanuoti, kokie
studijų pritaikymo
darbai turi būti atlikti

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius

Darbuotojų darbo
valandos

Nuo studijų pradžios žinomi
studentų su negalia
individualieji poreikiai ir
suplanuoti reikalingi studijų
pritaikymo proceso darbai,
parengta pagalbos teikimo
tvarka

1.2.

Integracijos savaitė
Universitete

Naujai įstojusių
studentų
supažindinimas su
aplinkos pritaikymu
ir studijų
organizavimo
procesu

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius

Darbuotojų darbo
valandos

Naujai įstoję studentai
informuoti apie studijų ir
studijų aplinkos prieinamumą
bei žino, kur kreiptis, kilus
įvairiems klausimams

1.3.

Paslaugų teikimas
mokymosi
sunkumų
patiriantiems
studentams

Identifikuoti
mokymosi sunkumų
turinčius studentus
bei užtikrinti jų su
studijomis susijusius
poreikius

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Kontaktiniai
asmenys
padaliniuose

Darbuotojų darbo
valandos

Aiškiai informacija apie
Universiteto įsipareigojimus
ir galimas teikti paslaugas
mokymosi sunkumų
turintiems asmenims

1.4.

Lygių galimybių
studijuoti sudarymą
neįgaliesiems,
reglamentuojančių
Vilniaus
universiteto teisės
aktų projektų
rengimas ir
galiojančių teisės
aktų pakeitimų
inicijavimas,
siekiant papildyti
nauju
reglamentavimu

Išanalizuoti
galiojančius Vilniaus
universiteto teisės
aktus ir, prireikus
rengti jų pakeitimus
arba naujus teisės
aktų projektus,
reglamentuojančius
lygių studijų
galimybių sudarymą
neįgaliesiems,

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Studentų
akademinių
reikalų skyrius

Darbuotojų darbo
valandos

Studijų prieinamumo ir
lygiavertiškumo principas
negalią turintiems asmenims
įtvirtintas Universiteto
norminiuose dokumentuose,
numatyta jo įgyvendinimo
tvarka, priemonės ir būdai

1.5.

Bendradarbiavimas
su Universiteto
studentų atstovybe
kuriant studentų
pagalbos
neįgaliesiems
schemą

Išsiaiškinti, kokių
papildomų paslaugų
reikia visiškam
studentų su negalia
individualiųjų
poreikių atliepimo
garantavimui
(pavyzdžiui,

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius

Darbuotojų darbo
valandos

Visapusiškai užtikrinti
individualieji studentų su
negalia poreikiai su
sudarytos lygios studijų
sąlygos

1 Nurodomas preliminarus finansavimo poreikis. Finansiniai ištekliai veikloms įgyvendinti bus
numatomi, atsižvelgiant į konkrečius VU veiklos prioritetus kasmet.
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palydovai,
konspektuotajai,
tekstų surinkėjai,
gestų vertėjai,
pavėžėjimo
paslaugos) ir šių
pagalbos priemonių
organizavimas

Nr.

Veiklos
pavadinimas

II.
PERSONALO KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
Tikslas
Atsakingas
Preliminarus
finansavimo
poreikis

Sėkmės rodiklis

2.1.

Informacijos
studentams,
dėstytojams bei
kitiems
darbuotojams,
susijusiems su
asmenimis su
negalia, rengimas

Parengti informaciją
apie negalią turinčių
asmenų
individualiuosius
ugdymosi poreikius,
negalios etiketą bei
studijų proceso
pritaikymo
ypatumus

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Vidinės
komunikacijos
specialistas

Darbuotojų darbo
valandos

Parengta informacija apie
negalią turinčių asmenų
studijų proceso pritaikymo
ypatumus palengvins
komunikaciją tarp studentų
su negalia ir dėstytojų bei
palengvins dėstytojų darbą
pritaikant dėstomą dalyką ir
atsiskaitymo būdus.

2.2.

Mokymai negalios
tema vaizdo
formatu

Parengti mokymų
medžiagą
Universiteto
bendruomenei
vaizdo formatu, kuri
būtų prieinama
visiems

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Bendruomenės
vystymo skyrius

Darbuotojų darbo
valandos;
10000 eur

Parengta vaizdo medžiaga
apie individualiuosius dėl
negalios atsiradusius
poreikius prieinama visiems
suinteresuotiems
bendruomenės nariams

2.3.

Mokymų apie
negalią vykdymas
Universiteto
bendruomenėje

Surengti mokymus
apie negalią bei
skirtingos negalios
asmenų poreikius
Universiteto
akademiniams ir
neakademiniams
padalinimas

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Kontaktiniai
asmenys
padaliniuose;
Žmogiškųjų
išteklių skyrius

Darbuotojų darbo
valandos;
21000 eur

Pagilintos Universiteto
darbuotojų žinios apie
asmenų su negalia poreikius
bei jų užtikrinimą

Nr.

3.1.

III. TINKAMŲ DARBO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS DARBUOTOJAMS SU NEGALIA
Veiklos
Tikslas
Atsakingas
Preliminarus
Sėkmės rodiklis
pavadinimas
finansavimo
poreikis
Informacijos apie
galimybes užtikrinti
darbuotojų su
negalia
individualiuosius
poreikius nuolatinis
atnaujinimas
palaikymas ir
viešinimas
informacinėje

Darbuotojų su
negalia
informavimas apie
individualiųjų su
negalia susijusių
poreikių atliepimą

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius
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Darbuotojų darbo
valandos

Darbuotojai su negalia žino
apie galimybę pagal
individualius poreikius
pritaikyti darbo sąlygas

sistemoje
3.2.

Darbuotojų su
negalia poreikių
identifikavimas

Išsiaiškinti, kiek yra
darbuotojų, turinčių
negalią, koks jos
pobūdis, kokie yra
jų individualieji
poreikiai, koks yra
papildomos
pagalbos,
kompensacinės
technikos
priemonių, ar darbo
vietų pritaikymo
poreikis

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Žmogiškųjų
išteklių skyrius

Darbuotojų darbo
valandos

Žinoma informacija apie
Universiteto darbuotojų su
negalia individualiuosius
poreikius

3.3.

Darbo vietų
asmenims su
negalia pritaikymas
ir darbo sąlygų
sukūrimas pagal
objektyvius su
negalia susijusius
poreikius

Identifikuoti kokie
yra alternatyvus
darbo vietos
pritaikymo būdai
negalią turinčiam
asmeniui. Pagal šią
informaciją pritaikyti
darbo vietas pagal
darbuotojų poreikį

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Žmogiškųjų
išteklių skyrius;
Tiesioginis
vadovas

20000 eur

Surinkta informacija apie
darbo vietų pritaikymo
galimybes siekiant
efektyvesnio asmenų su
negalia pritraukimo į
Universitetą kaip darbovietę,
bei pagal poreikį pritaikomos
darbo vietos

Veiklos
pavadinimas

Tikslas

Nr.

IV. APLINKOS PRITAIKYMAS
Atsakingas
Preliminarus
finansavimo
poreikis

Sėkmės rodiklis

Universiteto
padalinių ir
bendrabučių
aplinkos
prieinamumo
neįgaliesiems
įvertinimas ir
rekomendacijos

Įvertinti visų
Universiteto
padalinių ir
bendrabučių
patekimo iki jų
prieinamumą
neįgaliesiems
(turintiems judėjimo,
regos sutrikimų),
parengti jų gerinimo
rekomendacijas

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Turto valdymo ir
paslaugų
centras

Darbuotojų darbo
valandos.

4.2.

Universiteto ir
bendrabučių
aplinkos
prieinamumo
didinimo analizė ir
pritaikymo darbų
prioritetų
nustatymas
padaliniuose

Remiantis studentų
su negalia
poreikiais bei
nevyriausybinių
negalios
organizacijų
aplinkos pritaikymo
rekomendacijomis
įvertinti ir nustatyti,
kaip ir kur turi vykti
aplinkos pritaikymo
darbai Universiteto
padaliniuose ir
bendrabučiuose

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Turto valdymo ir
paslaugų centro
atstovas;
Bendrabučių
centras

Darbuotojų darbo
valandos

Parengtas Universiteto ir
bendrabučių aplinkos
pritaikymo planas 2018–
2020 metams

4.3.

Aplinkos pritaikymo

Užtikrinti

Neįgaliųjų

Darbuotojų darbo

Neįgaliesiems skirti

4.1.
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Universiteto padalinių ir
bendrabučių įvertinimo
ataskaitos ir rekomendacijos

Būtini
projektavimo
darbai kuriais
remiantis galima
numatyti fizinės
aplinkos
pritaikymo
negaliai biudžetą

tikslinio
panaudojamumo
(už)tikrinimas ir
prieinamumas

neįgaliesiems
pritaikytos
infrastruktūros
prieinamumą ir
naudojimą pagal
paskirtį

reikalų
koordinatorius;
Kontaktiniai
asmenys
Universiteto
padaliniuose

valandos

sanitariniai mazgai / tualetai
prieinami ir naudojami pagal
paskirtį; techninės pagalbos
priemonės naudojamos
pagal paskirtį

4.4.

Universiteto
aplinkos pritaikymo
kokybės stebėjimas

Užtikrinti atliekamų
aplinkos pritaikymo
darbų kokybę ir
atitikimą statybas
reglamentuojantiem
s teisės aktams

Darbuotojų darbo
valandos;
5000 eur

Aplinkos pritaikymo darbai
vyksta kokybiškai, atitinka
statybas reglamentuojančius
teisės aktus, asmenys su
negalia gali naudotis
pritaikyta infrastruktūra
savarankiškai

4.5.

Universiteto
informacinės
sistemos
pritaikymas

Remiantis asmenų
su negalia
poreikiais bei
nevyriausybinių
negalios
organizacijų
informacijos
pritaikymo
rekomendacijomis
įvertinti ir nustatyti
kokie informacinės
sistemos darbai
reikalingi.

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Turto valdymo ir
paslaugų centro
atstovas;
Kviečiami
specialistai iš
neįgaliųjų
nevyriausybinių
organizacijų
kokybei įvertinti
ir patikrinti
praktiškai
Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Studentų
akademinių
reikalų skyrius;
Informacinių
technologijų
taikymo centras

Darbuotojų darbo
valandos;
Būtini
projektavimo
darbai kuriais
remiantis – galima
numatyti
informacinės
aplinkos
pritaikymo
negaliai biudžetą

Universiteto informacinė
sistema pritaikyta asmenų su
negalia poreikiams

Nr.

Veiklos
pavadinimas

V. INFORMACIJOS VIEŠINIMAS IR KOMUNIKACIJA
Tikslas
Atsakingas
Preliminarus
finansavimo
poreikis

Sėkmės rodiklis

5.1.

Informacijos,
skirtos studentams
ir darbuotojams su
negalia, naujinimas
Vilniaus
universiteto
administruojamose
interneto
svetainėse,
informacinėse
sistemose ir kitose
informacijos
viešinimo
priemonėse

Pateikti laiku
aktualią ir atnaujintą
informaciją, skirtą
asmenims su
negalia, bei išplėsti
informacijos
sklaidos tikslinei
grupei kanalus

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Studentų
paslaugų ir
karjeros skyrius

Darbuotojų darbo
valandos;
5000 eur su
spauda
susijusiems
darbams;
Būtini
projektavimo
darbai kuriais
remiantis – galima
numatyti
informacinės
aplinkos
pritaikymo
negaliai biudžetą

Išsamus ir aiškus
informacijos pateikimas
pritraukia daugiau
studijuojančių negalią
turinčių asmenų, vyksta
sklandesnė komunikacija ir
reikiamų asmenų pasiekimas

5.2.

Skilties „Studijos ir
negalia“ sukūrimas

Sukurti ir pildyti
skiltį „Studijos ir

Neįgaliųjų
reikalų

Darbuotojų darbo
valandos;

Informacija pateikiama
efektyviai ir tikslingai; asmuo
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ir informacijos joje
palaikymas
Universiteto
padalinių
internetinėse
svetainėse

negalia“ visų
Universiteto
padalinių interneto
svetainėse, siekiant
kuo efektyvesnio
negalią turinčių
asmenų
informuotumo

koordinatorius;
Kamieniniai
akademiniai
padaliniai

5.3.

Informacijos apie
studijų ir darbo
sąlygas
Universitete
neįgaliesiems
parengimas ir
atnaujinimas anglų
kalba

Parengti ir nuolat
naujinti informaciją
anglų kalba apie
studijų ir darbo
sąlygas Universitete
asmenims su
negalia Universiteto
interneto svetainėje
anglų kalba,
tarptautines
mobilumo
programas
kuruojančių
organizacijų
interneto
puslapiuose

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Tarptautinių
ryšių skyriaus
specialistas

Darbuotojų darbo
valandos;
5000 eur

Viešinama informacija anglų
kalba apie studijų ir darbo
sąlygas Universitete užsienio
kalbomis kalbantiems
asmenims

5.4.

Negalios tematikos
įtraukimas į
Universiteto vidinės
ir išorinės
informacijos
viešinimo planą

Užtikrintas
bendruomenės
nariams su negalia
aktualios
informacijos
viešinimas

Neįgaliųjų
reikalų
koordinatorius;
Komunikacijos ir
rinkodaros
skyrius;
Vidinės
komunikacijos
specialistas

Darbuotojų darbo
valandos;

Aiški ir efektyvi informacijos
sklaida studentų ir
darbuotojų su negalia
tematika Universitete. Atvirto
neįgaliesiems universiteto
įvaizdžio įtvirtinimas išorinėje
ir vidinėje komunikacijoje.
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su negalia visiškai
informuotas

