LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

PROJEKTAI
APIE MUS
Lietuvos kurčiųjų draugija (toliau LKD) įsteigta 1938 m. kovo 24 d.
LKD veikla vykdoma vadovaujantis
2018 m. liepos 17 d. įregistruotais
įstatais bei LKD Suvažiavimo
priimtais nutarimais.
Lietuvos kurčiųjų draugija turi
asociasijos statusą ir vienija 11
asocijuotų narių:
Vilniaus TV
Kauno TV
Klaipėdos TV
Šiaulių TV
Panevėžio TV
Marijampolės PO
Vilkaviškio PO
Alytaus KD
Utenos PO
Mažeikių KD
Kėdainių PO

2019 m. organizacijos teikė paraiškas savivaldybėms socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
įgyvendinti: patvirtinti 25 projektai.

LKD SUVAŽIAVIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 1 LKD Suvažiavimas (gegužės 25d.).

OFICIALŪS RAŠTAI/DOKUMENTAI
Nagrinėjo LKD narių prašymus, pareiškimus ir skundus (p. 36.12), tačiau
laikantis konﬁdencialumo principo duomenys nepateikiami.
·
·

Gauti 113 raštai/dokumentai.
Išsiųsti 121 raštai/dokumentai.

Siųsti raštai įvairioms institucijoms ir organizacijoms atstovaujant LKD
narių teises.

Tarptautinė kurčiųjų savaitė

STATISTIKA
„Laisvės piknikas 2019. Idėjų festivalis“

2019 m. surinkus statistiką iš viso yra

2726 nariai.
LKD duomenų bazėje – internetinėje
sistemoje užregistruoti – 1776
nariai, o atlikus visų asociacijuotų
narių apklausą 950 LKD narių dar
neturi naujos LKD kortelės ir
neįtraukti į duomenų bazę, išstojo
(arba mirė) 50 narių.

XII-osios kurčiųjų tarprajoninės sporto žaidynės

Mokymai specialiosios pagalbos tarnybų darbuotojams
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RESPUBLIKINĖS
VALDYBOS NARIAI
2018 m. Lietuvos kurčiųjų
draugijos XXVII Suvažiavimo
nutarimu Nr. 1 „Dėl LKD įstatų
34 p. keitimo“ priimtas
sprendimas, kad LKD
Respublikinė Valdyba susideda iš
9 asmenų.

Kęstutis Vaišnora

RESPUBLIKINĖ VALDYBA
Pagal Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) įstatus (2018 m. liepos 17 d.)
vienas iš LKD Valdymo organų – Respublikinė valdyba (RV). Tai Kolegialus
LKD Valdymo organas (p. 25.2), kuris susideda iš 9 asmenų: LKD Prezidento
ir 8 narių (p. 34). Prezidentas šaukia LKD Respublikinės valdybos posėdžius,
sudaro jų preliminarią darbotvarkę ir jiems pirmininkauja (p. 40.3), todėl
LKD Prezidentas yra ir RV Prezidentas (p. 34).
Nuo 2018 m. birželio 2 – 3 dienomis vykusio XXVII Suvažiavimo, LKD
Respublikinės Suvažiavime išrinkti šie LKD Respublikinės Valdybos nariai
– Kęstutis Vaišnora, Mykolas Balaišis, Monika Kumžaitė, Daiva
Čekanavičiūtė, Gina Ramanauskienė, Tomas Ivanauskas, Vytautas
Valiauga, Vytautas Pivoras, Arūnas Bražinskas

Mykolas Balaišis

Monika Kumžaitė Daiva Čekanavičiūtė

LKD valdybos posėdis gegužės 6 d.

POSĖDŽIAI
LKD Respublikinės valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4 kartus per
metus (p. 37), o per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 posėdžiai (kovo 20 d.,
gegužės 6 d., rugsėjo 10 d., gruodžio 11 d.).
Gina Ramanauskienė Tomas Ivanauskas

NUTARIMAI
LKD Respublikinė valdyba vadovaudama veiklai tarp LKD Suvažiavimų
(p. 36.1) bei įgyvendindama LKD tikslus ir LKD Suvažiavimo nutarimus
(p. 36.2) per ataskaitinį laikotarpį priėmė 30 nutarimų.
Vytautas Valiauga

Vytautas Pivoras

Arūnas Bražinskas

LKD valdybos posėdis gruodžio 11 d.
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Atstovavimas institucijose/darbo grupėse:
·
Neįgaliųjų reikalų Taryboje prie LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos – LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora;
·
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Ekspertų komisijoje – LKD prezidentas
Kęstutis Vaišnora;

·

Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijoje prie Lygių galimybių
kontrolieriaus – LKD Respublikinės Valdybos narys Vytautas Pivoras;

·

·

Neįgaliųjų sveikatos priežiūros politikos grupėje prie LR Sveikatos
apsaugos ir darbo ministerijos – LKD Respublikinės Valdybos narys
Arūnas Bražinsnkas;

Darbo grupėje „Klausa“ – LKD Respublikinės Valdybos narė
Monika Kumžaitė;

·

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo Centro taryboje – LKD
Respublikinės Valdybos narys Tomas Ivanauskas;
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NUTARIMAI
Organizuodama ir koordinuodama LKD veiklą, priimdama sprendimus, reikalingus LKD narių interesams spręsti
ir ginti (p. 36.19) Respublikinė valdyba:
· nutarė dėl nuolatinio valstybės biudžeto ﬁnansavimo gestų kalbos priemonėms kuriant papildomą struktūrą
prie Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (Nutarimas Nr. 29);
· posėdžių metu diskutavo, teikė pasiūlymus bei idėjas, ieškojo įvairių problemų sprendimo būdų dėl įvairių
klausimų, susijusių su kurčiųjų teisių gynimu.
· priimtas nutarimas Dėl VšĮ Surdologijos centro reorganizavimas į Lietuvos gestų kalbos institutą (Nutarimas
Nr. 23);
· patvirtino naują Lietuvos gestų kalbos institutą logotipas (Nutarimas Nr. 28);

Naujas Lietuvių gestų kalbos instituto logotipas

Bendradarbiaudama su Lietuvos valstybės institucijomis, Pasaulio ir Europos kurčiųjų draugijomis, kitomis
įstaigomis ir organizacijomis (p. 36.7) bei įgyvendindama juridinių asmenų, kurių dalyviu yra LKD, dalyvio
funkcijas (p. 36.15) LKD Respublikinė Valdyba delegavo atstovauti Lietuvos kurčiųjų draugiją:
· Arūną Bražinską į Pasaulio kurčiųjų federacijos tarybos narius (Nutarimas Nr.1);
· Kęstutį Vaišnorą ir Tomą Ivanauską į Europos kurčiųjų sąjungos Generalinę asamblėją, Rumunijoje
(Nutarimas Nr.15);
LKD Respublikinė Valdyba skiria ir atleidžia LKD įsteigtų juridinių asmenų vadovus (p. 36.10):
· patvirtino VšĮ kurčiųjų reabilitacijos centrų direktorius pavaduojančius asmenis. (Nutarimai Nr. 6,7,8,9,10);
· patvirtinto VšĮ Surdologijos centro/ VšĮ Lietuvos gestų kalbos instituto naują direktorę Ievą Stelmokienę
(Nutarimas Nr. 24);
· patvirtinto VšĮ Akiračio redakcija naują direktorę Nijolę Krasniauskienę (Nutarimas Nr. 27);
· patvirtinto VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro naują direktorę Otiliją Kolodenskytę-Di Fazio
(Nutarimas Nr. 26);
LKD prezidentas K. Vaišnora sveikina naują
VšĮ „Akiratis“ direktorę N. Krasniauskienę

LKD prezidentas K. Vaišnora sveikina naują
Lietuvių gestų kalbos instituto direktorę I. Stelmokienę
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Rengiant ir tvirtinant normatyvinius, ﬁnansinius bei kt. LKD dokumentus (p. 36.17) Respublikinė Valdyba priėmė
šiuos nutarimus:
· patvirtino LKD poilsio namų “Varpelis” kelialapių kainas 2019 m. sezonui ir sąmatas (Nutarimas Nr. 16, 19);
· patvirtino ūkinio pastato, esančio Geležinkelio g. 2, VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras, pardavimą
(Nutarimas Nr. 22)
· patvirtino asmenų, atsakingų už LKD kortelių išdavimą, skatinimo tvarką: nuo surinktos nario mokesčio
sumos metų pabaigoje skirti 10 procentų nuo surinktos nario mokesčio sumos. (Nutarimas Nr. 25);
· patvirtino LKD įmonių UAB Vikada, UAB Elkada, UAB Neveresta, UAB Atropa buhalterinės apskaitos ir
ﬁnansinių ataskaitų rinkinius (Nutarimas Nr. 17);
Sudaro darbo grupes svarbiems einamiesiems reikalams spręsti (p. 36.14) skiriant jos nariais LKD narius bei
specialistus, kurių priimtus siūlymus ir sprendimus pateikia LKD Respublikinei Valdybai (p. 36.13):
· Priimti nutarimai dėl Lietuvių gestų kalbos 25-mečio minįjimo 2020 metias: darbo grupės nariai patvirtinti –
Monika Kumžaitė, Vytautas Valiauga, Arūnas Bražinskas, Tomas Ivanauskas, Justina Vertelkaitė, (Nutarimas
Nr. 30).
Priimti nutarimai dėl paramos skyrimo:
· LKD Panevėžio teritorinei valdybai – 500 eur. (Nutarimas Nr. 4) organizuojant Lietuvos kurčiųjų draugijos
suvažiavimą.
· LKD Kauno teritorinei valdybai – 1116 eur. (Nutarimas Nr.13) padengti valytojo etatui;
· VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centrui – 402 eur. (Nutarimas Nr.14) padengti Kelmės rajono projekto
vykdymo išlaidas;
· VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrui – 500 eur. (Nutarimas Nr. 20) organizuoti Lietuvos kurčiųjų
draugijos Meno šventė;
· Skirti Pabaltijo kurčiųjų asociacijų susitikimui Lietuvoje – 500 eur. (Nutarimas Nr. 21);

Lietuvių gestų kalbos 25-mečio darbo grupės nariai

PROJEKTINĖ VEIKLA
2019 m. vykdėme 3 projektus – tai Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas, Kurčiųjų bendruomenės
dalyvavimas pilietinės visuomenės gyvenime, Sveikos mitybos įpročių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje. Kartu
su Lietuvos negalios organizacijų forumu ir kitomis neįgaliųjų asociacijomis kaip partneriai įgyvendiname ir ketvirtą
projektą, ﬁnansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų, – „Inovatyvios priemonės – žmonių su negalia bendruomenės
aktyvinimui įsitraukiant į viešojo valdymo procesus“. Penktoji veikla, už kurią atsakinga ir LKD, tai atvejo vadybos
paslaugų teikimas kurtiesiems Lietuvoje.
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PROJEKTO SKAIČIAI
Siekdama atstovauti kurčiųjų
bendruomenei ir vykdyti numatytas
veiklas, Lietuvos kurčiųjų draugija
ﬁnansavimui gauti teikė 2019 metų
Neįgaliųjų asociacijų veiklos
rėmimo projektui. Neįgaliųjų
reikalų departamento iš valstybės
biudžeto LKD skirta 114 417 eur.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Neįgaliųjų teisių gynimas pagal negalios pobūdį
Netiesiogiai atstovauta 5000 neįgaliųjų (iš jų neįgalių vaikų 500) teisėms
(dalyvauta 92 susitikimuose dėl įstatymų, tvarkų, paslaugų teikimo ir
pritaikymo klausos negalią turintiems asmenims: Socialinės apsaugos ir
darbo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijose, Neįgaliųjų reikalų, Statistikos
departamentuose, LR Vyriausybėje, Seime, Lietuvos neįgaliųjų organizacijų
forume, Neįgaliųjų reikalų taryboje, susitikimuose su kurčiųjų reabilitacijos
centrų, gestų kalbos vertėjų centrų ir ugdymo įstaigų vadovais, VRK, TPNC,
LRT dėl informacinės aplinkos pritaikymo, Šiaulių miesto, Raseinių rajono
savivaldybių atstovais, bendradarbiauta pritaikant 112 ir Contact programėles
kurtiesiems, Tautiškos giesmės giedojimo renginio pritaikymo, prisidėta prie
LNF kampanijų „Daugiau pažinimo - mažiau sutrikimo!" ir „Mokykla
visiems“, bendradarbiauta su „Bolt“ ir FK „Riteriai“ dėl jų veiklos pritaikymo,
svarstyti pastatų pritaikymo, techninės pagalbos priemonių papildymo,
Raseinių raj. neįgaliųjų centro reorganizavimo, Europos negalios strategijos
vykdymo, socialinės reabilitacijos ﬁnansavimo modelio keitimo klausimais,
dalyvauta „Laisvės piknike“, dalyvauta konferencijoje „Bendradarbiavimo
galia padedant kurtiesiems vaikams ir jų šeimoms“, kur skaitytas pranešimas,
Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos tarybos posėdyje dėl kurčiųjų
moterų padėties ir galimybių įtraukti į veiklą, Apskrito stalo diskusijoje Seime
„Korupcija negalios nustatymo srityje - stereotipas ar realybė?”,
bendradarbiauta dėl gestų kalbos vertėjų ruošimo galimybių, atestacijos,
paslaugų apmokėjimo ir galimybių teikti paslaugas 24/7, paslaugų teikimo
aprašo rengimo, atstovauta Susisiekimo ministerijoje, dėl Geležinkelių
paslaugų pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims plano, Alytaus
apskrities vaiko teisių apsaugos skyriuje dėl atvejo vadybos paslaugų taikymo
kurtiesiems, Nacionalinio žmogaus teisių forume dėl renginio pritaikymo,
susitikta su LR Prezidentu dėl neįgaliųjų poreikių ir esamos situacijos).
Tiesiogiai atstovauta 227 neįgalieji (iš jų 0 neįgalių vaikų) teisėms (vykdytos 6
teisininko paskaitos pagal apibendrintus kurčiųjų užklausimus Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir atskirai LKD asocijuotų narių
atstovams su jų veiklą susijusiais klausimais).
Suorganizuotos 43 švietėjiškos veiklos priemonės (mokymai „Visuomenės
švietimas apie kurčiuosius“ 15 mokyklų, universitetų ir vaikų stovykloje, kur
dalyvavo 1268 žmonės, iš jų 1048 vaikai, iš kurių 0 neįgaliųjų).

Mokymai „Visuomenės švietimas apie kurčiuosius“
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PROJEKTINĖ VEIKLA
17 savivaldybių (Alytaus m., Jonavos raj., Kauno m., Kauno raj., Kėdainių raj., Klaipėdos m., Klaipėdos raj.,
Marijampolės raj., Mažeikių raj., Panevėžio m., Panevėžio r., Raseinių raj., Šiaulių m., Telšių raj., Ukmergės raj.,
Utenos raj., Vilniaus raj.) vykdyta socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo
ir atrankos stebėsena, kurią vykdė 13 asmenų.
Teikta metodinė pagalba 11 neįgaliųjų asociacijos narių, 26 asmenys gavo pagalbą nuotoliniu būdu.
Suorganizuota 6 renginiai, susiję su žmogaus teisių gynimu (kurčiųjų apklausos rezultatų pristatymai 5 miestuose:
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir mokymai „Papildomo ﬁnansavimo pritraukimo strategijos“),
kuriuose dalyvavo 103 asmenys, iš jų neįgaliųjų 100 (iš jų 0 neįgalių vaikų).
Suorganizuota ir dalyvauta 4 tarptautiniuose renginiuose (Europos kurčiųjų sąjungos generalinė asamblėja
Bukarešte, Rumunijoje; Pasaulio kurčiųjų federacijos kongresas Paryžiuje, Prancūzijoje; Pabaltijo kurčiųjų
asociacijų vadovų susitikimas Vilniuje, Lietuvoje; tarptautinė konferencija „Europos šalių pavyzdžiai, užtikrinantys
kurčiųjų socialinę gerovę“ LR Seime, Vilniuje, Lietuvoje), kuriuose dalyvavo 127 asmenys, iš jų neįgaliųjų 66.

Tarptautinė kurčiųjų savaitė

Sumokėti 2 dalyvavimo tarptautinėse organizacijose nario mokesčiai (Europos kurčiųjų sąjungai (EUD) ir Pasaulio
kurčiųjų federacijai (WFD)).

Internetinėje svetainėje kurčiųjų teisių gynimo bei viešinimo temomis patalpinta 32 straipsniai, 69
video reportažai, 326 nuotraukos.
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PROJEKTINĖ VEIKLA

Mokymų akimirkos

Paskaitos „Liūdesys, nuovargis ar
depresija?“ plakatas

Specialistų kvaliﬁkacijos tobulinimas
· Suorganizuota 3 kvaliﬁkacijos tobulinimo renginiai („Darbas
komandoje – individualūs skirtumai ir jų teikiami privalumai“,
Šiauliuose; „Konﬂiktinių situacijų, kylančių bendraujant su
klientais, valdymas“ Kaune, „Darbas su vyresnio amžiaus žmonėmis
Panevėžyje), kuriuose dalyvavo 35 specialistai (kurčiųjų
organizacijų vadovų, projektų vykdytojų), iš jų neįgaliųjų 23.
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose,
seminaruose, stovyklose
· Suorganizuota 20 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų,
seminarų (3 tėvystės įgūdžių grupės po vieną Kaune, Panevėžyje ir
Vilniuje, 5 psichologinės paskaitos „Liūdesys, nuovargis ar
depresija?“
· 5 paskaitos – grupinės diskusijos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje, 7 savanorių suorganizuotos veiklos
Klaipėdoje, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje).
Viso mokymuose dalyvavo 515 asmenų, iš jų 496 neįgalieji (iš jų 25
neįgalus vaikas).
Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas
· Suorganizuota 11 aktyvaus poilsio renginių (10 pamainų aktyvaus
poilsio stovykla suaugusiems Šventojoje,
· Kartu su LKJA suorganizuota 1 vaikų vasaros poilsio stovykla
„Tylioji pasaka“
Viso renginiuose dalyvavo 165 asmuo, iš jų 164 neįgalus (iš jų 42
neįgalieji vaikai).

14-oji vaikų stovykla
„Tylioji pasaka“

29-oji LKD meno šventė

Kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas
· Suorganizuoti 7 kultūros renginiai (Kurčiųjų meno festivalis,
Trakuose, kurčiųjų dienos minėjimo renginiai Vilniuje, Kaune,
Panevėžyje, Šiauliuose, Raseiniuose, Kėdainiuose), kuriuose
dalyvavo 739 asmenų, iš jų neįgaliųjų 658 (iš jų neįgalių vaikų 76).
· Dalyvauta 1 kitų organizuojamuose kultūros renginiuose („Tau –
Vilniau“, Vilniuje), kuriuose dalyvavo 83 asmenų, iš jų neįgaliųjų 66
(iš jų neįgalių vaikų 2).
· Kartu su LGKVA organizuotas konkursas “Super miestas” Vilniuje.
Pagrindiniai organizatoriai – VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos
centras ir Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Vilniaus teritorinis
skyrius.
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PROJEKTO SKAIČIAI
Lietuvos kurčiųjų draugija 2019 m.
sausio 7 d. – 2019 m. lapkričio 29
d. vykdė projektą ,,Kurčiųjų
bendruomenės dalyvavimas
pilietinės visuomenės gyvenime“,
kurį ﬁnansavo Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija 43 299,57
Eur. Projekto tikslas - stiprinti LKD
ir jos organizacijų darbo
efektyvumą, užmegzti ryšius su
viešąsias paslaugas teikiančiomis
organizacijomis, įtraukti kuo
daugiau klausos negalią turinčių
asmenų į dalyvavimą rinkimuose ir
sprendimų priėmimą.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Projekto metu vyko kurčiųjų organizacijų vadovų vadybinių gebėjimų
ugdymas, kur pirmininkės mokėsi viešojo kalbėjimo, organizacijų
pristatymo ir reprezentavimo, komandos formavimo, darbuotojų
pritraukimo ir išlaikymo strategijų. Pirmininkės įvykdė savo organizacijų
pristatymus net 6 savivaldybių institucijose, tokia patirtis leis užmegzti
geresnius ryšius su kitomis įstaigomis, bendradarbiauti teikiant pagalbą
klausos negalią turintiems žmonėms, sudominti kurčiųjų organizacijų
veikla.

Organizacijų vadovai pristato pranešimus apie veiklas ir teikiamas paslaugas

2019 m. liepos 21-27 d. vyko Pasaulio kurčiųjų federacijos kongresas ir
Generalinė asamblėja, kur LKD atstovavo 4 valdybos nariai, 2 iš jų vyko
pagal projektą ,,Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas pilietinės visuomenės
gyvenime“. Sugrįžę atstovai įvykdė 7 tarptautinės patirties pasidalijimus
įvairiuose Lietuvos miestuose, kur dalyvavo 134 dalyviai.
Projekto metu LKD parengė „Rekomendacijos dėl specialiųjų tarnybų
(policijos, greitosios pagalbos, gaisrinės) pagalbos teikimo pritaikymo
asmenims, turintiems klausos negalią“, kurios buvo pristatytos ir praktiškai
išbandytos 9-iuose Vyriausiuose policijos komisariatuose, 6-iose greitosios
pagalbos stotyse ir 5-iose priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose įvairiuose
Lietuvos miestuose. Šiuos mokymus vedė LKD viceprezidentas ir mokymų
vadovas Mykolas Balaišis.

LKD prezidentas K. Vaišnora kartu su
LKD viceprezidentu M. Balaišiu
dalyvavo WFD kongrese ir
Generalinėje asambėjoje, Paryžiuje
Akimirkos iš mokymų specialiųjų tarnybų darbuotojams

LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

PROJEKTINĖ VEIKLA
Pagal projektą 2019 metais LKD pirmą kartą subūrė savanorių komandą – 15 savanorių iš 4 Lietuvos miestų sutiko
prisidėti prie LKD organizuojamų veiklų bei patys organizuoti veiklas kurčiųjų bendruomenei. Buvo parengtas
savanoriškos veiklos organizavimo aprašas ir pasirašytos savanorystės sutartys bei įvykdytos 8 savanorių
organizuotos veiklos, pritraukusios ne tik tų miestų, bet ir visos Lietuvos kurčiųjų bendruomenę.
Ir dar vienas labai svarbus ir 2019 metais ypač aktualus pasiekimas – pasirašyta „Strateginė partnerystės sutartis Dėl
Lietuvoje vykstančių rinkimų pritaikymo klausos negalią turintiems asmenims“ ir „Bendradarbiavimo susitarimas
Dėl informacijos prieinamumo rinkėjams, turintiems klausos negalią“ tarp LR Vyriausiosios rinkimų komisijos ir
Lietuvos kurčiųjų draugijos, dėl informacijos teikimo rinkimų komisijoms. Taip pat pateiktos LKD parengtos
„Rekomendacijos dėl LR rinkimų aplinkos pritaikymo asmenims, turintiems klausos negalią“. Šia tema buvo
parengti video įrašai mokantys žmones su klausos negalia dalyvauti rinkimuose, stiprinant gebėjimą priimti viešojo
valdymo sprendimus.
LKD pasirašė strateginės partnerystės sutartį su VRK

LKD ambasadoriai - pirmieji draugijos savanoriai

Projektas ,,Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas pilietinės visuomenės gyvenime“ ženkliai prisidėjo prie LKD
stiprinimo ir reprezentavimo bei viešųjų paslaugų pritaikymo klausos negalią turintiems asmenims. Pagal šį projektą
buvo parengti lankstinukai apie LKD ir kurčiųjų organizacijas, ritininis stendas, reikalingas viešinant įstaigą
vykstančiuose renginiuose, vizitinės kortelės su QR kodais informacija gestų kalba bei brailio raštu, kad būtų
prieinamos visų negalių asmenims ir socialinis reklaminis ﬁlmukas, reprezentuojantis klausos negalią ir skatinantis
neišsigąsti „Bendrauti galime – įsileisk“.
LKD lankstinukas

Socialinis reklaminis ﬁlmukas „Bendrauti galime - įsileisk“

Dėkojame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už suteiktą galimybę įvykdyti tiek daug skirtingų ir ypač
reikalingų veiklų, dėkojame kurčiųjų organizacijų vadovams, LKD darbuotojams ir viešinimo komandai už idėjas,
aktyvumą ir skirtą laiką vykdant ir viešinant veiklas, LKD savanoriams už aktyvumą ir motyvaciją. Tik bendromis
jėgomis galime visiems parodyti, kad kurčiųjų bendruomenė yra aktyvi visuomenės dalis!
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PROJEKTO SKAIČIAI
2019 m. birželio 24 - gruodžio 20
d. LKD vykdė projektą „Sveikos
mitybos įpročių puoselėjimas
kurčiųjų bendruomenėje“, kurį
dalinai ﬁnansavo Valstybinis
visuomenės sveikatos stiprinimo
fondas 38 000 Eur. Projekto
tikslas – formuoti ir stiprinti
klausos negalią turinčių asmenų
sveikos mitybos įpročius. Projekte
partneris – Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Projekto metu vyko seminarai apie sveiką mitybą kurčiųjų reabilitacijos
centruose ir kurčiųjų mokyklose, sveiko maisto gaminimo valandėlės.
Seminarų metu draugijos nariai turėjo galimybę plačiau sužinoti kas yra
sveika mityba, kūno masė ir jos sandara. Taip pat galėjo išsamiai teirautis ir
konsultuotis dėl tinkamo mitybos ir maisto produktų paskirstymo dienos
eigoje.

Seminarai apie sveiką mitybą kurčiųjų reabilitacijos centruose

Lietuvos kurčiųjų draugija suorganizavo sveikatinimo stovyklą, kur aktyvūs
bendruomenės nariai 3 dienas mokėsi apie mitybą, kūno sandarą ir kokių
medžiagų žmogui reikia, kad jis būtų sveikas, taip pat vyko paskaitos apie
mitybos sutrikimus ir sveiką požiūrį į maistą, kaip pastebėti emocinį
valgymą, stresą ir kt. Vyko ir sportiniai užsiėmimai, kaip sveikos gyvensenos
ir sveikos mitybos papildymas – buvo pristatyti keli skirtingi sportiniai
užsiėmimai, siekiant sudominti kurčiuosius ir padrąsinti užsiimti aktyviu
gyvenimo būdu. Visos stovyklos metu dalyviai buvo maitinami pagal iš
anksto suderintą ir sveikos mitybos principais paremtą mitybą. Stovyklą
vedė sveikos mitybos specialistas, psichologė ir sporto treneriai. Stovykla
sulaukė pozityvios reakcijos iš dalyvių, daugelis jų pabrėžė, kad tokia
stovykla ir joje gaunamos žinios iš ties reikalinga kurčiųjų bendruomenei.

Sveikatinimo stovykla

Kadangi informacijos apie sveiką mitybą ir sveikatą gestų kalbos nėra,
projekto metu buvo parengti 12 video gestų kalba su titrais aktualiomis
sveikos mitybos temomis: http://www.lkd.lt/category/sveikos-mitybosnaujienos. Šie video įrašai, ir projektui pasibaigus, toliau bus talpinami
internetinėje svetainėje, kad būtų lengvai prieinami projekto dalyviams, ar
kitiems suinteresuotiems asmenims.
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REIKŠMINGIAUSI ĮVYKIAI

Interviu su Seimo nare
Raminta Popoviene
apie priimtą įstatymą dėl LRT
televizijos laidų pritaikymo klausos
negalią turinčių asmenų auditorijai

Pirmasis susitikimas su
VRK atstovais

Gestų kalbos vertėjų centrai reorganizuoti į Lietuvių gestų kalbos
vertimo centrą

Ypatingai svarbus Lietuvos kurčiųjų draugijos laimėjimas – patvirtintas
Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo 2018 – 2020 metų
veiksmų planas. Tai pirmą kartą istorijoje sukurtas tokio pobūdžio
dokumentas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygmenyje, kuris
apima įvairias kurčiųjų gyvenimo sritis, įtraukdamas įvairias ministerijas,
institucijas, numatant veiksmus, priemones ir lėšas.
Dar vienas ypatingai reikšmingas įvykis – nuo 2018 metų spalio mėnesio
Lietuvos kurčiųjų draugija vykdo viešąjį konkursą teikiant atvejo vadybos
paslaugas klausos negalią turintiems asmenims. Veikla vykdoma jau trečius
metus, per metus skirta lėšų suma – 46 tūkst. eur. VšĮ Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centruose įsteigti
atvejo vadybininko etatai. Tai specialistai mokantys gestų kalbą, turintys
socialinio darbo arba socialinio pedagogo aukštąjį išsilavinimą. Skirtos lėšos
kabinetų įrenginimui, kompiuterinės technikos pirkimui ir kitoms reikmėms.
Atvejo vadybos paslaugos teikiamos ne tik tos savivaldybės, tačiau ir toje
apskrityje gyvenantiems klausos negalią turintiems asmenims, todėl apima ir
rajonus.
LR Seimas priėmė įstatymą dėl kasmet klausos negalią turintiems asmenims
privalomo informacijos apimties didinimo Lietuvos nacionalinėje
televizijoje. Nuo 2020 m. kasmet bus didinama po 5 proc. subtitruojamos ir
po ne mažiau kaip 1 proc. verčiamos į lietuvių gestų kalbą informacijos per
LRT apimtis. LKD Respublikinės valdybos ir visos bendruomenės vardu
dėkojame Seimo narei Ramintai Popovienei, kuri buvo šio įstatymo
iniciatorė.
2019 m. vyko Lietuvos prezidento rinkimų maratonas, rinkimai į Europos
Parlamentą. Bendradarbiaudami su Vyriausiąja rinkimų komisija pasiekėme,
kad debatai, spaudos konferencijos būtų verčiamos į lietuvių gestų kalbą. O
kartu su NRD, SADM, Lietuvių gestų kalbos vertimo centru ir Lietuvių gestų
kalbos vertėjų asociacija pirmą kartą istorijoje užtikrinome, kad kurtieji
rinkimų dieną – tai buvo sekmadieniai – galėtų nuotoliniu būdu gauti lietuvių
gestų kalbos vertimo paslaugą. Taip pat vykdėme rinkimų stebėseną,
parengėme rekomendacijas, pasirašėme su Vyriausiąja rinkimų komisija
strateginę bendradarbiavimo sutartį.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo reorganizuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių apskričių gestų kalbos vertėjų centrai į Lietuvių gestų
kalbos vertimo centrą, kuris turi savo teritorinius padalinius.
Bendradarbiaudami su Kino Fondu siekėme užtikrinti galimybes
kurtiesiems susipažinti su lietuvišku kinu, kuris būtų subtitruotas ir
atsirastų internetinėje platformoje.

Bendradarbiavimas su
Kino fondu

Vyko susitikimai su teritorinių valdybų/VšĮ kurčiųjų reabilitacijos centrų ir
asocijuotų narių, apskričių gestų kalbos vertėjų centrų, LKD įmonių
vadovais, įvairias Lietuvos ir užsienio politikais.
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Pirmą kartą istorijoje, renkant kurčiųjų ugdymo įstaigos vadovą, buvo
pakviestas dalyvauti Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovas. Konkurso į
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktoriaus pareigoms
užimti komisijoje dalyvavo LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora.

Auga LKD nario kortelės
privalumai

Lietuvos kurčiųjų draugijos nariams turintiems LKD korteles 2019 metais
buvo suteikta pavėžėjimo paslaugas teikiančio taksi BOLT nuolaida ir per
Tarptautinę kurčiųjų savaitę Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras
AQUA ir Snow Arena, pramogoms 30 proc. nuolaida. Ir toliau ieškome
daugiau įmonių norinčių bendradarbiauti ir suteikti nuolaidą LKD kortelių
turėtojams.

Didėja LRT titruojamų laidų skaičius

Lietuvos kurčiųjų draugijos iniciatyva daugėjo LRT titruojamų ir verčiamų į
gestų kalbą laidų skaičius. Nuo spalio 1 dienos buvo pradėtos versti
PANORAMA žinios. Tuo pačiu gestų kalbos vertėjams, kurie verčia
PANORAMĄ, ar švenčių/savaitgalių, šventinių minėjimų metu, skiriamas
atskiras apmokėjimas ne iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, t.y.
apskrities gestų kalbos vertėjų centro biudžeto, o LRT biudžeto. Buvo
skelbtas konkursas lietuvių gestų kalbos vertėjams, kurie galėtų dirbti ir
teikti gestų kalbos vertimo paslaugas televizijoje. Atrenkant lietuvių gestų
kalbos vertėjus buvo įtraukta ir LKD. Komisijoje dalyvavo Kęstutis Vaišnora
ir Arūnas Bražinskas. LR Seime įregistruotas įstatymo projektas dėl laidų
pritaikymo klausos ir regos negalią turintiems asmenims.
Išplėstas techninės pagalbos neįgaliesiems centro priemonių sąrašas klausos
priemonėms – papildyta priemonė išmanusis laikrodis. Tuo pačiu tėvai, kurie
turi klausos negalią, gavę gydytoją pažymą apie nėštumą, gali iš anksto gauti
elektroninę auklę. Anksčiau elektroninę auklę buvo galima gauti tik gimus
kūdikiui, o tai sudarydavo daug nepatogumų ir nesklandumų.
Džiaugiamės FK „Riterių“ idėja pritaikyti varžybas klausos negalią
turintiems asmenims, juolab, kad anksčiau futbolo rungtynės niekada
nebuvo verčiamos į gestų kalbą. Dar smagiau, kad ši iniciatyva kilo ne iš
kurčiųjų, o iš girdinčiųjų pusės. Labai džiugu, kad būtent girdintieji stengiasi
kuo plačiau pritaikyti aplinką kurčiųjų poreikiams.

Išplėstas TPNC priemonių sąrašas

Futbolo transliacija gestų kalba
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RENGINIAI
Organizavome Tarptautinės kurčiųjų savaitės renginius pagal Pasaulinės
kurčiųjų federacijos paskelbtas dienos temas. Tarptautinę gestų kalbų dieną
vyko Tarptautinė konferencija LR Seime „Europos šalių pavyzdžiai,
užtikrinantys kurčiųjų socialinę gerovę“. Kitomis dienomis buvo gilinamasi
į gestų kalbos teises vaikams, senjorams, kurčneregiams, moterims,
LGBTQ+ ir imigrantams /pabėgėliams, organizuoti susitikimai ir kurti
klipai.
Bendradarbiavimo sutartis su Bolt

Su Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija organizavome tradicinį renginį –
Viena diena su LR Seimo nariu, kuris vyko lapkričio 20 dieną jau penktą
kartą.
Bendradarbiauta su „Tautiškos giesmės“ organizatoriais siekiant pritaikyti
renginį klausos negalią turtintiems asmenims, ir liepos 6 dieną sukvietėme į
Klaipėdą, kruizinių laivų terminale, Lietuvos kurčiųjų bendruomenę ir
pritaikius renginį su vertimu į gestų kalbą, kartu su visa Lietuva, gestų kalba
giedojome LR himną.

Viena diena su Seimo nariu

Lietuvos kurčiųjų draugija ir Bolt tarptautinės pavežėjimo bendrovės
Lietuvoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį! Šio bendradarbiavimo
sutarties pagrindas - skatinti kurčiuosius, neprigirdinčiuosius ir klausos
negalią turinčius žmones įsilieti į darbo rinką ir pasinaudoti užimtumo
galimybėmis.
Pritraukėme naujų darbuotojų, kurie turi idėjų, noro keisti, iniciatyvų,
aktyviai dirba. LKD vyksta intensyvūs remontai, atidarytas LKD muziejus,
sulaukėme nemažai lankytojų. Organizavome „Gyvosios istorijos“ popietę,
mūsų bendruomenės šviesuoliams, kurie prisidėjo prie LKD kūrimo,.
Susirinkę žmonės prisiminė, kaip kūrė organizaciją, kokius vargus patyrė, o
mes turėjome progą jiems padėkoti bei juos įvertinti.

Tautiška giesmė gestų kalba

Konferencija LR Seime

LKD muziejus po remonto

Gyvosios istorijos popietė

