LIETUVOS AKLŲJŲ SPORTO FEDERACIJOS
2017 – 2020 M. VEIKLOS STRATEGIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Lietuvos aklųjų sporto federacija (toliau - LASF) vykdydama savo veiklą vadovaujasi nuostatomis,
išdėstytomis pagrindiniuose tarptautiniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose neįgaliųjų sportą. Tai:
Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Generalinės Asamblėjos 1993-12-20 priimta rezoliucija 48/96
“Lygių galimybių neįgaliems žmonėms bendros taisyklės”, kur taisyklėje Nr. 11 „Sportas ir poilsis“
rašoma: “Valstybė užtikrina, kad visi neįgalūs žmonės galėtų ilsėtis ir sportuoti suteikiant neįgaliesiems
tokias pat galimybes kaip ir sveikiesiems“; „Dalyvavimas sporto veikloje turi būti skatinamas, sportas yra
vienas iš esmingiausių neįgaliųjų reabilitacijos ir socialinės integracijos faktorių, sporto veikla turi būti
intensyvinimo, o jos tolesnis plėtojimas skatinamas atitinkamais visuomeninių santykių metodais,
rengiant personalą, planuojant sporto centrus ir plečiant asociacijas“ – teigiama Europos Tarybos Ministrų
komiteto priimtoje Rezoliucijoje AP (84)3, paragrafe 2.4.; 1976 m. Europos Ministrų Komiteto priimtoje
„Europos sporto visiems chartijoje“ priimta lygių galimybių neįgaliesiems koncepcija, užtikrinanti jų,
kaip ir sveikų žmonių, dalyvavimą įvairaus lygio sportinėje fizinėje veikloje: aukščiausio lygio sportas
(reprezentacinis lygis), reguliarus dalyvavimas organizuotoje sporto veikloje (klubų lygis), rekreacinis
sportas, sveikatingumo sportas (medicininė reabilitacija).
Dar vienas svarbus dokumentas neįgaliųjų sporto vystymo ir integracijos srityje – 2007-07-11
Europos Komisijos priimta „Baltoji knyga dėl sporto“, kurioje deklaruojamos lygių galimybių,
nediskriminacijos bei neįgaliųjų integracijos per sportą gairės. Pavyzdžiui, 2.5. paragrafe teigiama, kad:
„Reikia nustatyti konkrečius kriterijus, užtikrinančius vienodas galimybes sportuoti visiems
moksleiviams, ypač neįgaliems moksleiviams. Bus skatinama mokyti sporto instruktorius, savanorius ir
klubų bei organizacijų darbuotojus dirbti su neįgaliaisiais. Konsultuodamasi su suinteresuotomis šalimis,
Komisija ypač stengsis plėtoti dialogą su neįgalių sportininkų atstovais. Europos Sąjungos negalios
strategijos veiksmų plane Komisija atsižvelgs į sporto svarbą žmonėms su negalia, ir rems valstybių narių
veiklas šioje srityje“.
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Pagrindinės sąvokos, naudojamos apibrėžiant aklųjų ir silpnaregių sportą yra šios:
Neįgalumas – dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių
sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos
galimybių sumažėjimas;
Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir (ar)
nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė;
Aklųjų sportas – su fiziniu aktyvumu susijusi pagal tam tikras taisykles organizuojama akliesiems ir
silpnaregiams pritaikyta veikla, kurioje derinami fiziniai ir intelektiniai gebėjimai, skirta varžymuisi,
laisvalaikio praleidimui, sveikatinimui, bei fizinių ir intelektinių įgūdžių lavinimui;
Sportininkas su regėjimo negalia – žmogus, turintis ne didesnį nei 10 procentų regėjimo aštrumą,
arba ne didesnį nei 40 procentų darbingumo lygį, kuris treniruojasi, dalyvauja aklųjų ir silpnaregių bei
sveikųjų žmonių sporto varžybose, siekdamas kelti sportinio meistriškumo lygį, gerinti sveikatos būklę,
ar turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį;
Aukšto meistriškumo sportininkas su regėjimo negalia – aklasis ar silpnaregis sportininkas, kuris,
sistemingai treniruodamasis, nuolat kelia sportinį meistriškumą bei atstovauja Lietuvos aklųjų sporto
federaciją aukščiausio lygio tarptautinėse aklųjų ir silpnaregių varžybose bei Parolimpinėse žaidynėse;
Aklųjų ir silpnaregių sporto klubas – visuomeninė organizacija, turinti juridinio asmens statusą,
jungianti akluosius ir silpnaregius sportininkus, organizuojanti treniruotes, varžybas, stovyklas bei kitą
sportinę veiklą.
1

III. SITUACIJOS ANALIZĖ
Esama padėtis
LASF yra vienintelė organizacija Lietuvoje, besirūpinanti aklųjų ir silpnaregių sporto organizavimu,
koordinavimu, plėtra bei propagavimu, veikianti jau 26 metus. Ji yra IBSA ir IBCA (Tarptautinė Brailio
šachmatų asociacija), bei LPOK (Lietuvos parolimpinio komiteto) narė. LASF taip pat rūpinasi
kvalifikuotų teisėjų, reikalingų regėjimo neįgaliesiems pritaikytose varžybose, rengimu. Golbolo teisėjus
Lietuvoje rengia ir rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu Golbolo teisėjų asociacija.
Federacijos kolektyviniai nariai yra 9 sporto klubai, įsikūrę Vilniuje („Šarūnas“, „Šaltinis“), Kaune
(„Mes“, „Sveikata“, „Parolimpietis), Panevėžyje („Šviesa“), Šisuliuose („Perkūnas“), Klaipėdoje
(„Pamarys“) ir Utenoje („Vyžuonaitis“). LASF rengiamuose Lietuvos aklųjų ir silpnaregių čempionatuose
dalyvauja regėjimo neįgalieji nuo 6 iki 80 metų. Kasmet yra surengiama virš 20 šalies aklųjų ir
silpnaregių šaškių, šachmatų, dziudo, golbolo, plaukimo, lengvosios atletikos ir šoudauno čempionatų.
Šiose varžybose dalyvauja daugiau kaip 60 procentų federacijos sporto klubų narių, dirba kvalifikuoti
specialistai, žinantys aklųjų sporto specifiką ir atitinkantys IBSA keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
LASF deleguoja pajėgiausius įvairių sporto šakų rinktinių narius atstovauti Lietuvai tarptautiniuose
turnyruose, Europos ir pasaulio čempionatuose bei Parolimpinėse žaidynėse. LASF rinktinių nariai taip
pat atstovauja federacijai įvairių sporto šakų Lietuvos Respublikos sveikųjų žmonių čempionatuose.
Silpna Lietuvos ekonomika bei nepakankama teisinė bazė neįgaliųjų atžvilgiu trukdo realiai
užtikrinti lygių galimybių ir nediskriminacinės neįgaliųjų fizinio ugdymo ir sporto politikos
įgyvendinimą, dėl ko regėjimo neįgalieji turi kur kas mažiau palankias sąlygas siekti sportinio
meistriškumo bei sportuoti apskritai negu sveiki žmonės. Dėl turimos negalios šie sportininkai dažnai
negali dalyvauti lygioje konkurencinėje kovoje su sveikaisiais, jiems reikia pritaikyto sporto inventoriaus,
sporto bazių bei specialų pasirengimą turinčių trenerių, teisėjų, o kai kuriose sporto šakose ir pakoreguotų
žaidimo taisyklių, ką gali užtikrinti tik su konkrečios negalios sportininkais dirbanti organizacija. Fizinio
aktyvumo trūkumas yra visos dabartinės visuomenės problema, kuri, palietusi regėjimo neįgaliuosius, dar
paaštrėja, kadangi jiems sportas yra ne tik sveikatos palaikymo ir gerinimo priemonė, bet ir būdas
realizuoti save, integruotis į neįgaliųjų bei sveikųjų žmonių visuomenę. Tai užimtumas, neretai atstojantis
darbą, kurį dėl negalios pobūdžio, darbdavių abejingumo bei netobulų istatymų žmonėms su negalia vis
dar yra sunku gauti, todėl galimybė sportuoti regėjimo neįgaliesiems yra itin svarbi.
Dar viena socialinė problema yra tai, kad neužtikrinamas aklųjų ir silpnaregių vaikų dalyvavimas
kūno kultūros pamokose bendro lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Jie dažniausiai
yra atleidžiami nuo kūno kultūros ir sporto pamokų, kas yra iš esmės neteisinga jų atžvilgiu, taip pat
šiems vaikams nesudaromos sąlygos užsiimti sportine veikla, pritaikyta regėjimo neįgaliesiems. To
pasekoje vis sudėtingiau tampa sudominti jaunąją kartą sportu bei skatinti juos siekti aukšto sportinio
meistriškumo lygio.
Šios problemos yra aktualios visos Lietuvos mąstu. Ypač sunku įtraukti į sportinę veiklą ar bent su
ja supažindinti neįgaliuosius, gyvenančius atokiau nuo didžiųjų Lietuvos miestų, kur yra įsikūrę 9 LASF
sporto klubai, vienijantys iki 700 regėjimo neįgaliųjų. Atokesnėse vietovėse nėra nei sporto bazių,
pritaikytų neįgaliesiems ir atitinkančių specifinius tam tikroms sporto šakoms keliamus reikalavimus, nei
akliesiems ir silpnaregiams sportininkams reikalingo inventoriaus, nei trenerių, kurių darbas su
neįgaliaisiais butų apmokamas, todėl sportinio meistriškumo siekti tampa praktiškai neįmanoma. Netgi
didžiuosiuose miestuose įsikūrę sporto klubai, išskyrus Vilnių, neturi sporto salės, tinkamos golbolui
žaisti, dėl ko nukenčia šios sporto šakos plėtra, o Lietuvos rinktinė praktiškai neatsinaujina, bei kitų
sportinei ir administracinei veiklai vykdyti reikalingų patalpų.
Žemiau esančioje lentelėje (žr. 1 lentelę) galima pamatyti, kaip vyko 2013 – 2015 programos
įgyvendinimas, dalyvaujant tarptautiniuose ir respublikiniuose čempionatuose:
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1 lentelė: 2013 – 2015 m. programos įgyvendinimo rezultatų analizė
METAI

Programos įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
ir prognozuojami rezultatai
Sportuojančių regėjimo neįgaliųjų skaičius
Lietuvoje
Sportuojančių vaikų ir jaunimo su regėjimo
negalia skaičius
Kultyvuojamų sporto šakų skaičius
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių čempionatų
skaičius
Aklųjų ir silpnaregių sportininkų,
dalyvavusių LR čempionatuose, skaičius
Europos čempionatuose iškovotų medalių
skaičius
Pasaulio čempionatuose iškovotų medalių
skaičius
Iškovotų vietų, suteikiančių teisę dalyvauti
Parolimpinėse žaidynėse, skaičius
Iškovotų medalių Parolimpinėse žaidynėse,
skaičius

2013

2014

2015

Planuota Įvykdyta Planuota Įvykdyta Planuota Įvykdyta
702

689

700

686

700

691

70

74

72

71

75

66

7

7

7

7

8

7

22

23

23

23

23

23

50

51

55

51

55

49

2

1

-

-

2

1

-

-

1

-

2

1

-

-

1

2

3

-

-

-

-

-

-

Kaip matyti iš lentelės, vyrauja dalyvių mažėjimo sporto renginiuose tendencija. Tai sąlygoja
įvairūs ekonominiai ir socialiniai veiksniai, tokie kaip nepakankamas sporto klubų finansavimas, aklųjų ir
silpnaregių moksleivių integracija į įprastas mokyklas, kur jiems nesudaromos sąlygos sportuoti, sporto
bazių ir trenerių trūkumas ir kt. LR čempionatuose dalyvauja vis mažiau žmonių, kadangi jie vyksta ir
darbo dienomis, dėl ko sportininkams ne visada pavyksta suderinti dalyvavimą varžybose su darbo
grafiku.
LASF nepavyko papildyti propaguojamų sporto šakų šaudymu, kaip kad buvo numatyta rengiant
2013 – 2016 m. programą, kadangi nebuvo gautas finansavimas brangiai kainuojančiai įrangai, bei nėra
galimybių išugdyti šios sporto šakos specialistų, kurie galėtų treniruoti sportininkus.
Iškovoti numatyto medalių skaičiaus Europos ir pasaulio čempionatuose nepavyko dėl traumų, ne
visi sportininkai, kurių dalyvavimas buvo numatytas, galėjo išvykti į čempionatus. Parolimpinius
kvalifikacinius normatyvus įvykdė daugiau sportininkų, nei buvo planuota.
Pagrindines lėšas veiklai vykdyti Lietuvos aklųjų sporto federacija gauna iš Neįgaliųjų reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NRD) ir Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - KKSD). Lėšos aklųjų sporto programoms
įgyvendinti iš šių departamentų yra skiriamos kiekvienais metais. Aukštus sportinius pasiekimus turintys
sportininkai gauna stipendijas, skirtas ruoštis svarbiausioms tarptautinėms varžyboms.
Taip pat yra svarbu užtikrinti, kad neįgaliųjų ir sveikųjų sportininkų skatinimo programa būtų
vienoda, kadangi tie žmonės, nors jų yra ir mažiau nei sveikųjų sportininkų, įdeda nei kiek nemažiau, ir
neretai netgi daugiau pastangų treniruodamiesi ir dalyvaudami varžybose nei sveikieji sportininkai, o
apdovanojimo ir pagerbimo sistemoms esant skirtingoms mažėja neįgaliųjų žmonių savivertės jausmas –
tai viena iš diskriminacijos apraiškų, kuri turi būti pašalinta iš kūno kultūros ir sporto politikos Lietuvoje.

IV. STRATEGIJOS PRIORITETAS


Aukšto meistriškumo sportininkų rengimas šalies atstovavimui Parolimpinėse žaidynėse, pasaulio
ir Europos čempionatuose, bei aklųjų sporto šakų propagavimas ir plėtros skatinimas.
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V. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslai:
1. Sėkmingi aukšto meistriškumo aklųjų ir silpnaregių sportininkų startai Europos ir pasaulio
čempionatuose bei Parolimpinėse žaidynėse.
2. Sporto populiarinimas jaunimo su regėjimo negalia tarpe.

Uždaviniai:
1. Sudaryti palankias sąlygas aukšto meistriškumo akliesiems ir silpnaregiams sportininkams
ruoštis ir dalyvauti Parolimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose bei Brailio
šachmatų olimpiadoje.
2. Spręsti kūno kultūros ir sporto specialistų įdarbinimo aklųjų ir silpnaregių sporto klubuose,
nacionalinių rinktinių trenerių ir jų kvalifikacijos kėlimo klausimus.
3. Įtraukti jaunuosius sportininkus su regėjimo negalia į aktyvųjį sportą ir skatinti juos siekti
aukšto sportinio meistriškumo įvairiose aklųjų sporto šakose.
VI. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
LASF 2017 – 2020 m. sieks ir toliau plėtoti aklųjų ir silpnaregių sportą Lietuvoje bei gerinti
sportinius pasiekimus aukšto rango varžybose, o taip pat ugdyti jaunąją sportininkų kartą. Tuo tikslu
kasmet bus rengiama virš 20 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių čempionatų, deleguojami sportininkai į
respublikinius sveikų žmonių čempionatus. Bus stengiamasi glaudžiai bendradarbiauti su sveikųjų įvairių
sporto šakų federacijomis ir sudaryti sąlygas įvairių sporto šakų aukšto meistriškumo sportininkams
dalyvauti tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje ir užsienyje, kad būtų kaupiama patirtis, tobulinami
sportiniai įgūdžiai bei pasiekti kuo aukštesni rezultatai Europos ir pasaulio čempionatuose, kuriuose
dalyvaus pajėgiausi rinktinių nariai.
Taip pat bus rengiamos mokomosios treniruočių stovyklos prieš pagrindines varžybas, rinktinių
nariai aprūpinami būtinu sporto inventoriumi ir apranga, aukštus sportinius rezultatus pasiekusiems
sportininkams bus mokamos Valstybės stipendijos.
Parolimpiniais metais didžiausias dėmesys bus skiriamas pasiruošimui Parolimpinėms žaidynėms,
sportininkai, iškovoję teisę jose dalyvauti, bus deleguojami į kontrolines varžybas.
LASF kasmet mokės narystės mokesčius IBSA, IBCA ir FIDE (Tarptautinė šachmatų federacija),
bei kels golbolo, šoudauno ir kitų sporto šakų teisėjų kvalifikaciją, sudarydama jiems galimybę dalyvauti
Lietuvoje ir užsienyje rengiamuose seminaruose, mokymuose bei deleguodama į tarptautines varžybas
kvalifikacijai kelti.
Siekiant populiarinti aklųjų sportą jaunimo su regėjimo negalia tarpe, jaunieji sportininkai, parodę
gerus rezultatus respublikinėse varžybose, bus deleguojami į Europos neįgalaus jaunimo žaidynes bei
pasaulio jaunimo čempionatus, taip stengiantis juos paskatinti domėtis sportu bei siekti aukštų sportinių
rezultatų.
LASF strategijos įgyvendinimo priemonės pateiktos 3 lentelėje:
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3 Lentelė: LASF 2017 – 2020 m. programos įgyvendinimo priemonės
Prioritetai

Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Aukšto meistriškumo
sportininkų rengimas
šalies atstovavimui
Parolimpinėse
žaidynėse, pasaulio ir
Europos
čempionatuose, bei
aklųjų sporto šakų
propagavimas ir
plėtros skatinimas

1. Sėkmingi aukšto
meistriškumo
aklųjų ir
silpnaregių
sportininkų startai
Europos ir
pasaulio
čempionatuose bei
Parolimpinėse
žaidynėse

1.1 Sudaryti palankias
sąlygas aukšto meistriškumo
akliesiems ir silpnaregiams
sportininkams ruoštis ir
dalyvauti Parolimpinėse
žaidynėse, pasaulio ir
Europos čempionatuose, bei
Brailio šachmatų olimpiadoje

LAS čempionatai (2017 m. – 22; 2018
m. – 22; 2019 m. – 23; 2020 m. – 23)
Tarptautiniai turnyrai Lietuvoje (2017
m. – 3; 2018 m. – 3; 2019 m. – 4; 2020
m. – 4)
Tarptautiniai turnyrai užsienyje (2017
m. – 4; 2018 m. – 4; 2019 m. – 5; 2020
m. – 4)
LR čempionatai (2017 m. – 16; 2018 m.
– 18; 2019 m. – 18; 2020 m. – 18)
Europos čempionatai (2017 m. – 2
(dziudo, golbolas,); 2018 m. – 2
(šoudaunas, šaškės); (2019 m. – 3
(dziudo, golbolas, šachmatai); 2020 m. –
4
(lengvoji
atletika,
plaukimas,
šoudaunas, šaškės))
Pasaulio čempionatai (2017 m. – 4
(plaukimas,
šoudaunas,
šaškės,
šachmatai); 2018 m. – 3 (dziudo,
golbolas, šachmatai); 2019 m. – 4
(lengvoji atletika, plaukimas, šoudaunas,
šaškės))
IBSA Pasaulio žaidynės 2019 m.
(golbolas, dziudo, lengvoji atletika,
šachmatai, plaukimas)
IBCA šachmatų olimpiada 2017 m.
MTS ruošiantis pasaulio čempionatams
ir žaidynėms (2017 m. – 4; 2018 m. – 3:
2019 m. – 5)
MTS ruošiantis Europos čempionatams
(2017 m. – 2; 2018 m. – 4; 2019 m. – 3;
2020 m. – 4)
MTS
ruošiantis
parolimpinėms
žaidynėms (2020 m.)
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Vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(metai)

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst.Eurai)

LASF, NŠL,
LLAF, LŠF,
LDF, IBSA,
IBCA, IPC,
kitos užsienio
aklųjų sporto
organizacijos

2017 m.
2018 m.
2019 m.
2020 m.

200,5
210,0
250,0
230,0

1.2 Spręsti kūno kultūros ir
sporto specialistų (trenerių
lyderių) įdarbinimo aklųjų ir
silpnaregių sporto klubuose ir
jų kvalifikacijos kėlimo
klausimus
2. Sporto
populiarinimas
jaunimo su
regėjimo negalia
tarpe

2.1 Įtraukti jaunuosius
sportininkus su regėjimo
negalia į aktyvųjį sportą ir
skatinti juos siekti aukšto
sportinio meistriškumo
įvairiose aklųjų sporto šakose

MTS ruošiantis Brailio šachmatų
olimpiadai (2017 m.)
Kontrolinės varžybos prieš parolimpines
žaidynes (2020 m. – 4 (golbolo, dziudo,
plaukimo, lengvosios atletikos))
LASF rinktinės narių įranga, inventorius
(2017 m. – 30 žm.; 2018 m. – 30 žm.;
2019 m. – 35 žm.; 2020 m. – 25 žm.)
Valstybės stipendijos prizininkams
(2017 m. – 7 žm.; 2018 m. – 8 žm.; 2019
m. – 8 žm.; 2020 m. – 10 žm.)
Narystės
mokesčiai
tarptautinėms
organizacijoms (2017 m., 2018 m., 2019
m., 2020 m.)
Kvalifikacijos kėlimo seminarai golbolo,
šaudymo ir šoudauno teisėjams ir
LASF,
treneriams
užsienio
IBSA konferencijos, kongresai
aklųjų sporto
organizacijos
IBSA jaunimo pasaulio žaidynės (2017
m., 2018 m. (golbolas, lengvoji atletika,
dziudo, plaukimas))
EPC neįgalaus jaunimo žaidynės (2017
m., 2018 m., 2019 m., 2020 m. (lengvoji
atletika, plaukimas, dziudo,golbolas))
MTS ruošiantis jaunimo pasaulio
žaidynėms (2017 m.; 2019 m.)
MTS ruošiantis neįgalaus jaunimo
žaidynėms (2017 m., 2018 m., 2019 m.,
2020 m.)

Sutrumpinimai: LASF – Lietuvos aklųjų sporto federacija; LAS – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių; IBSA – Tarptautinė aklųjų sporto
federacija; IBCA – Tarptautinė Brailio šachmatų federacija; IPC – Tarptautinis parolimpinis komitetas; EPC – Europos parolimpinis
komitetas; LDF – Lietuvos dziudo federacija; NŠL – Nacionalinė šachmatų lyga; LLAF – Lietuvos lengvosios atletikos federacija;
LŠF – Lietuvos šaškių federacija; LR – Lietuvos Respublikos; MTS – mokomoji treniruočių stovykla
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LASF, IBSA,
aklųjų ir
silpnaregių
sporto klubai,
užsienio
aklųjų sporto
organizacijos

2017 m.
2018 m.
2019 m.
2020 m.

20,0
20,0
20,0
20,0

2017 m.
2018 m.
2019 m.
2020 m.

40,4
10,0
42,0
10,0

Viso 2017 m.: 260,9
Viso 2018 m.: 240,0
Viso 2019 m.: 312,0
Viso 2020 m.: 260,0

VII. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR
PROGNOZUOJAMI REZULTATAI
LASF strategijos įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir prognozuojami rezultatai 2017 – 2020
metams pateikti 4 lentelėje:
4 lentelė: strategijos įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir prognozuojami rezultatai 2017 – 2020 metams

Strategijos įgyvendinimo vertinimo kriterijai
ir prognozuojami rezultatai
Sportuojančių regėjimo neįgaliųjų skaičius Lietuvoje
Sportuojančių vaikų ir jaunimo su regėjimo negalia skaičius
Kultyvuojamų sporto šakų skaičius
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių čempionatų skaičius
Aklųjų ir silpnaregių sportininkų, dalyvavusių LR
čempionatuose, skaičius
Europos čempionatuose iškovotų medalių skaičius
Pasaulio čempionatuose iškovotų medalių skaičius
Iškovotų vietų, suteikiančių teisę dalyvauti Parolimpinėse
žaidynėse, skaičius
Iškovotų medalių Parolimpinėse žaidynėse, skaičius
Iškovota vieta IBCA olimpiadoje

METAI

2017

2018

2019

2020

700
60
7
22

710
70
8
22

715
75
8
23

720
80
8
23

15

18

20

22

2
1

1
1

2
1

2
-

-

-

3

4

10

-

-

2
-

VII. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ
2017 – 2020 m. Lietuvos aklųjų sporto strategijos įgyvendinimo kontrolę atliks Lietuvos aklųjų
sporto federacijos konferencija, vykdomasis komitetas, revizijos komisija bei organizacijos,
finansuojančios programas. Vykdomos programos bus tikslinamos kiekvienais metais, atsižvelgiant į
programoms vykdyti skirtas lėšas.
LASF, vykdydama savo veiklą, ženkliai prisideda prie Nacionalinės žmonių su negalia integracijos
programos įgyvendinimo, vykdo Valstybinę programą, remiančią aukšto meistriškumo sportininkų
rengimą ir dalyvavimą tarptautinėse aukščiausio lygio varžybose, todėl būtina užtikrinti sportinės veiklos
regėjimo neįgaliesiems tęstinumą, o tam yra reikalingos lėšos, leisiančios aprūpinti sportininkus reikiamu
sportiniu inventoriumi, atitinkamai parengtomis sporto bazėmis, maitinimu, treneriais, lyderiais (vedliais)
bei apgyvendinimu varžybų metu bei tinkamos kvalifikacijos personalu, atsakingu už veiklų
organizavimą bei strategijos įgyvendinimą.

Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentas

Juozas Miliauskas
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