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VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS


Finansinė parama studentams su negalia;



Atleidimas nuo studijų krepšelio grąžinimo valstybės
finansuojamų studijų nutraukimo atveju;



Atleidimas nuo valstybės remiamų paskolų studijų kainai
grąžinimo;



Aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai;



Aukštųjų mokyklų informacinės ir fizinės aplinkos
pritaikymas;



Informacijos sklaida.

FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS SU NEGALIA

Socialinės stipendijos
 123,50

Eur/mėn ;
 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis arba
sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 Gali gauti studentai, turintys teisę į
valstybės finansavimą pagal MSĮ 80 str.
 Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“
veikla.

FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS SU NEGALIA
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FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS SU NEGALIA

Tikslinės išmokos
 152,00

Eur/mėn ;
 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis arba
sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 Gali gauti studentai, studijuojantys
atitinkamoje pakopoje pirmą kartą po
negalios nustatymo;
 Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“
veikla.

FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS SU NEGALIA
Tikslinių išmokų ir socialinių stipendijų gavėjai
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FINANSINĖS PARAMOS TEIKIAMA NAUDA
Kokioms prekėms ir/ar paslaugoms įsigyti panaudojote tikslinę išmoką?
Mokymosi medžiagai (vadovėliams, knygoms) įsigyti
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ATLEIDIMAS NUO ĮSIPAREIGOJIMŲ


Studentai, nutraukę valstybės finansuojamas studijas, atleidžiami nuo studijų
kainos grąžinimo, jei savo noru nutraukė studijas ar buvo pašalinti iš
aukštosios mokyklos, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti
neįgaliais;



2017 m. šiuo pagrindu atleisti 36, 2018 m. – 29, 2019 m. – 27 asmenys.



Kai paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis
darbingumo lygis, baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios
mokyklos, jis gali būti atleidžiamas nuo vienai studijų programai ar
doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.



2017 m. šiuo pagrindu nuo paskolos grąžinimo atleisti 37 asmenys, 2018 m. –
33 asmenys, 2019 m. – 20 asmenų.

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI


Tikslinė grupė: aukštųjų mokyklų personalas, tiek administracija, tiek lektoriai.



Uždaviniai ir tikslai: mokymų dalyviams suteikti žinių apie negalios rūšis ir jų
sąlygotus specialiuosius poreikius, technines pagalbos priemones bei aplinkos
pritaikymą, studijų proceso, ugdymo turinio individualizavimą bei užduočių,
atsiskaitymo formų, pasiekimų vertinimo pritaikymo galimybes.



Planuojama apmokyti 216 asmenų.

Mokymų temos:


Žmogaus teisėmis grįsta negalios samprata ir aukštasis mokslas;



Negalią turintys studentai ir mokymosi poreikių įvairovė;



Techninės pagalbos ir alternatyvios mokymosi priemonės;



Negalią turinčių studentų studijų individualizavimas;



Negalią turinčių studentų studijų valdymas aukštojoje mokykloje.

FIZINĖS IR INFORMACINĖS APLINKOS PRITAIKYMAS


Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ veikla;



Numatyta lėšų suma: 289.590,00 Eur (viso projekto vertė:
15.252.960,15 Eur);



Tikslas: padėti aukštosioms mokykloms – projekto partnerėms
– pritaikyti studijų aplinką studentų su negalia specialiesiems
poreikiams.



Perkama techninė ir programinė įranga.



Projekto partneriams perduota: Brailio rašto spausdintuvai,
Brailio rašto eilutės, stacionarūs ir nešiojami vaizdo
didintuvai, teksto skaitymo įrenginiai, ekrano skaitymo
programinė įranga ir kt.

FIZINĖS IR INFORMACINĖS APLINKOS PRITAIKYMAS
Studentai pagal negalios rūšis
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STUDIJŲ PRIEINAMUMO GALIMYBIŲ SKLAIDA


Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ veika;



Rengiame pasitarimus, susitikimus, diskusijas studijų prieinamumo
didinimo klausimais su projekto partneriais, nevyriausybinių organizacijų
bei kitų organizacijų, kurioms aktualūs studijų prieinamumo didinimo
klausimai, atstovais;



Kiekvieną semestrą informaciją apie projektą skelbiame žiniasklaidoje;



Kiekvieną semestrą informaciją apie tikslinių išmokų gavimo tvarką
skelbiame Valstybinio studijų fondo projekto skiltyje bei didžiųjų Lietuvos
miestų viešajame transporte;



Kasmet dalyvaujame parodoje „Studijos“ bei aukštųjų mokyklų atvirų
durų, karjeros planavimo renginiuose.

Daugiau informacijos:
www.vsf.lrv.lt

