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2021 metų kovo 3 diena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naujas Europos Komisijos 

ilgalaikis planas,  

ginantis žmonių su negalia teises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos lengvai skaitomos. 

 

Informacija yra lengva skaitoma, 

nes parašyta paprastu būdu. 

Todėl sutrikusio intelekto asmenys 

ir visi žmonės gali tai suprasti. 
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Žodžiai, kuriuos reikia žinoti  

prieš skaitant šį tekstą 

 

Europos Sąjunga 

Europos Sąjunga yra 27 Europos šalių grupė.  

Šios šalys susibūrė tam,  

kad žmonėms būtų viskas geriau,  

lengviau ir saugiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Komisija 

Europos Komisija yra Europos Sąjungos įstaiga,  

atliekanti kasdienį darbą.  

Europos Komisija imasi veiksmų ir  

siūlo įstatymus Europos Sąjungai. 
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2021 metų kovo 3 dieną 

Europos Komisija paskelbė 

naują Europos ilgalaikį planą 

dėl neįgaliųjų teisių 

2021–2030 metams. 

 

Tas planas vadinasi 

„Neįgaliųjų strategija“. 

 

Neįgaliųjų strategija yra planas,  

kuris paaiškina, kaip Europos Sąjunga 

gins neįgaliųjų teises 

per ateinančius 10 metų. 

 

Europos Komisija nori įsitikinti,  

kad šis planas padės Europos Sąjungoje  

gyvenantiems neįgaliesiems naudotis savo teisėmis.  

Kad neįgalieji turės tokias pat galimybes gyvenime, 

kaip ir visi kiti žmonės. 

 

Europos Komisija taip pat nori padėti neįgaliesiems,  

gyvenantiems ne Europos Sąjungos šalyse. 

Pavyzdžiui, tiems, kurie gyvena neturtingose pasaulio šalyse. 

  

Europos Komisija pateikia naują ilgalaikį planą, 

ginantį žmonių su negalia teises 
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Norėdami tai padaryti,  

per ateinančius 10 metų  

Europos Komisijos nariai dirbs,  

kad neįgaliesiems būtų geriau šiose srityse: 

 

1. Laisvas judėjimas tarp Europos Sąjungos šalių 

 

Laisvas judėjimas reiškia tai, 

kad visi Europos Sąjungos žmonės 

turi teisę keliauti, dirbti, mokytis ir gyventi 

bet kurioje Europos Sąjungos šalyje. 

Pavyzdžiui, žmogus iš Vokietijos gali persikelti į  

Prancūziją studijuoti ar dirbti. 

 

Bet, laisvas judėjimas dažnai yra sunkus 

arba neįmanoma neįgaliesiems. 

Persikėlimas į kitą Europos Sąjungos šalį 

neįgaliesiems gali būti sunku, nes: 

• Naujoji šalis gali nepripažinti jų negalios. 

• Neįgalieji gali negauti palaikymo, reikalingo ten gyventi. 

 

Per ateinančius 10 metų Europos Komisija 

stengsis užtikrinti,  

kad neįgalieji taip pat galėtų naudotis  

laisvo judėjimo teise.  

Norima sukurti „Europos neįgalumo kortelę“. 

Ji palengvintų neįgaliesiems 

gauti tinkamą paramą,  

jeigu jie  persikeltų gyventi į kitą Europos Sąjungos šalį. 
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2. Savarankiškas gyvenimas 

 

Neįgalieji turi teisę 

gyventi savarankiškai. 

 

Jie patys gali pasirinkti, 

kaip jie nori gyventi. 

Pavyzdžiui, neįgalieji turi teisę spręsti kur,  

kaip ir su kuo jie nori gyventi. 

 

Europos šalys turėtų įsitikinti, 

kad visi negalią turintys asmenys 

gali naudotis šia teise. 

 

Deja, kai kurie neįgalūs žmonės  

Europoje gyvena įstaigose. 

Jie gali būti sunku įgyvendinti 

savo pasirinkimų. 

 

Per ateinančius 10 metų 

Europos Komisija stengsis, 

kad neįgalūs žmonės galėtų  

savarankiškai gyventi 

ir dalyvauti bendruomenėje 

kaip ir visi kiti žmonės. 
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3. Tos pačios galimybės gyvenime 

 

Žmonės su negalia privalo turėti  

tokias pat galimybes kaip ir visi kiti.  

 

Pavyzdžiui, jie privalo turėti galimybę:  

• Mokytis ir dirbti.  

• Gauti gerą sveikatos priežiūrą.  

• Sportuoti.  

• Eiti į muziejų ar meno galeriją.  

• Aplankyti turistines vietas.  

 

Šie dalykai turėtų būti prieinami žmonėms su negalia. 

 

Žmonės su negalia turi turėti galimybę  

dalyvauti bendruomenėje kaip ir visi kiti. 

 

Negalima palikti neįgaliųjų 

ir elgtis su jais blogai ar nesąžiningai. 

 

Per ateinančius 10 metų  

Europos Komisija stengsis, 

kad žmonės su negalia  

turėtų daugiau galimybių.  

 

Europos Komisija stengsis padėti  

žmonėms su negalia turėti 

tokias pat galimybes gyvenime, 

kokias turi ir kiti žmonės. 
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Europos Komisija ir Europos Sąjungos šalys stengiasi, 

kad ilgalaikis planas būtų įgyvendintas 

ir pagerintų neįgaliųjų reikalus.  

 

 

 

 

Kartu dirbti bus kviečiamos neįgaliųjų organizacijos.  

Bus išklausomos šių organizacijų nuomonės. 

Į išsakytas nuomones bus atsižvelgiama. 

 

 

 

 

Kad darbas būtų lengvesnis, 

Europos Komisija supažindins su 

„Neįgaliųjų platforma“.   

 

Platformoje visi galės: 

• Pasidalyti savo žiniomis ir padėti vieni kitiems. 

• Parodyti daromą pažangą, 

įgyvendinant neįgaliųjų ilgalaikį planą.  

  

Kaip paruošti tinkamą ilgalaikį planą 

žmonėms su negalia 
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Jei Tu turi klausimų apie 

neįgaliųjų ilgalaikį planą, 

gali užduoti klausimą ir  

atsiųsti laišką adresu: 

EMPL-C3-UNIT@ec.europa.eu.  

 

 

 

 

 

Šį lengvai skaitomą tekstą parašė Lila Sylviti 

ir patikrino Soufiane El Amrani. 

Gali rasti daugiau informacijos 

apie lengvą skaitymą: 

http://easy-to-read.eu/ 

 

 

 

 

Į lietuvių kalbą išvertė  

Jaunuolių dienos centro darbuotojai. 

 

 

Daugiau informacijos 

mailto:EMPL-C3-UNIT@ec.europa.eu
http://easy-to-read.eu/

