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DARBAS SU BENDRUOMENE

 2017 m. organizacijos teikė paraiškas savivaldybėms socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 
įgyvendinti: patvirn 29 projektai. 

 Dalyvauta ir pirmininkauta Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir 
Klaipėdos pirmininkų rinkimuose. 
 Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 4 VšĮ kurčiųjų reabilitacijos centrų 
vadovų Tarybos susitikimai Panevėžyje, Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune. 
Per susitikimus aptarti aktualūs organizacijų veiklos stiprinimo darbai, 
parengti pasiūlymai, kaip gerinti paslaugų teikimą bendruomenei.
  LKD Valdybos darbo grupėse aptarti LKD ir bendruomenei aktualūs 
klausimai, keliamos problemos ir jų sprendimo būdai.
 LKD Suvažiavimas priėmė nutarimą, kad keičiasi LKD logotipas ir 
LKD nario kortelė. LKD pasamdyta įmonė sukūrė narių statistikos ir 
kortelės tvarkymo sistemą.

•  Gau 75 raštai/dokumentai.
•  Išsiųs 182 raštai/dokumentai.
•  Geresnėmis kainos sąlygomis pratęsta sutars su kavine “Arstai”.

 Siųsti raštai įvairioms institucijoms ir organizacijoms atstovaujant LKD 
narių teises.

 2015 m. balandžio 30 d. LKD prezidentas pristatė šiuos veiklos kslus:
   
1.  Kurčiųjų atstovavimas bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis;
2.  LKD organizacijų stiprinimas;
3.  JTO Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas;
4.  Efektyvus turimo turto valdymas;
5.5.  LKD įstatų tobulinimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 1 LKD Suvažiavimas (birželio 2 d.)

statistika

Lietuvos kurčiųjų draugija (toliau – 
LKD) įsteigta 1938 m. kovo 24 d.
LKD veikla vykdoma vadovaujantis 
2009 m. balandžio 29 d. patvirtintais 
įstatais bei LKD Suvažiavimo 
priimtais nutarimais. 

Lietuvos kurčiųjų drLietuvos kurčiųjų draugija turi 
asociacijos statusą ir vienija 13 

asocijuotų narių: 

•  Vilniaus TV, 
•  Kauno TV, 
•  Klaipėdos TV, 
•  Šiaulių TV, 
••  Panevėžio TV, 
•  Marijampolės PO, 
•  Vilkaviškio PO, 
•  Alytaus KD, 
•  Utenos PO, 
•  Mažeikių KD, 
•  Kėdainių PO, 
••  Plungės PO, 
•  Telšių KD.

Pagal organizacijų pateiktus 
statistinius duomenis (priedas Nr. 1):

2017 m. 
 kurčiųjų Lietuvoje 
4277

iš jų kurčiųjų draugijos narių 
2728
į Lį LKD įstojo 

48 nauji nariai 
išstojo 

49 nariai 

Duomenų nesuteikė tik Telšių 
organizacija.












