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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
asociacijos 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

STATISTIKA

2020 m. surinkus statistiką iš
viso yra 3071 nariai.

 
LKD duomenų bazėje –
internetinėje sistemoje –
užregistruoti 1951 nariai.

 
 Atlikus visų asocijuotų narių
apklausą, 1120 LKD narių dar
neturi naujos LKD kortelės ir
yra neįtraukti į duomenų bazę.

 
Išstojo (arba mirė) 29 nariai.

 
Su statistiniais duomenimis

galima susipažinti ČIA.

PROJEKTAI
2020 m. organizacijos teikė paraiškas savivaldybėms, socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
įgyvendinti – pateikti ir patvirtinti 25 projektai. Lyginant su 2019
metais, projektas neteiktas tik Šalčininkų rajono savivaldybėje.
Bendra visiems projektams skirta lėšų suma – 486 975 Eur, metų
eigoje papildomai gauta 2154,2 Eur. Iš viso – 489 129,2 Eur.

LKD SUVAŽIAVIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu – nuotoliniu būdu – įvyko 1 LKD
Suvažiavimas (2020 m. gegužės 9 d.).

LKD savanoriai "Laisvės piknike" Tauragėje

Padėka LR Vyriausybei

Rugsėjo 1-oji LKNUC

http://www.lkd.lt/id-statistika.html
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RESPUBLIKINĖS
VALDYBOS NARIAI

RESPUBLIKINĖ VALDYBA

NUTARIMAI

2018 m. birželio 2–3 dienomis
vykusio XXVII Suvažiavimo

metu išrinkti šie LKD
Respublikinės valdybos nariai:

Kęstutis Vaišnora Mykolas Balaišis

Vytautas Valiauga

Arūnas Bražinskas Daiva Čekanavičiūtė

Tomas Ivanauskas Monika Kumžaitė

Vytautas Pivoras Gina Ramanauskienė

Pagal 2018 m. liepos 17 d. įregistruotus Lietuvos kurčiųjų
draugijos įstatus, 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).

2020 metų pabaigoje iš Respublikinės valdybos oficialiai
atsistatydino narė Monika Kumžaitė.

POSĖDŽIAI
LKD Respublikinės valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4
kartus per metus (p. 37), o per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4
posėdžiai (vasario 12 d., balandžio 8 d., rugsėjo 23 d., gruodžio 9
d.).

LKD Respublikinė valdyba, priimdama įvairius sprendimus tarp
LKD Suvažiavimų (p. 36.1), įgyvendindama LKD tikslus ir LKD
Suvažiavimo nutarimus (p. 36.2) per ataskaitinį laikotarpį priėmė
27 nutarimus.
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NUTARIMAI

posėdžių metu diskutavo, teikė pasiūlymus bei idėjas, ieškojo įvairių problemų
sprendimo būdų dėl įvairių klausimų, susijusių su kurčiųjų teisių gynimu.

Kęstutį Vaišnorą ir Daivą Čekanavičiutę deleguoti į Europos kurčiųjų sąjungos
Generalinę asamblėją, Kroatijoje (Nutarimas Nr. 8). Dėl pandemijos EUD GA buvo
organizuojama nuotoliniu būdu ir galėjo dalyvauti tik vienas valstybės delegatas. LKD
atstovavo LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora;

Sustabdyta VšĮ Lietuvių gestų kalbos instituto veikla 5 metams (Nutarimas Nr. 27);

patvirtino LKD poilsio namų “Varpelis” kelialapių kainas 2020 m. sezonui ir sąmatas
(Nutarimas Nr. 4, 5);

patvirtino LKD  organizacijoms/įstaigoms, kurių steigėja ne Lietuvos kurčiųjų
draugija,taikyti patalpų nuomos mokestį, atsižvelgiant į naudojamų patalpų plotą 2020
m. (Nutarimas Nr. 9);

patvirtino LKD įmonių „UAB Vikada“, „UAB Elkada“, „UAB Neveresta“, „UAB
Atropa“ buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinius (Nutarimas Nr. 13);

leista vykdyti LKD poilsio namų „Varpelis“ pardavimo procedūras (Nutarimas Nr. 22);

Organizuodama ir koordinuodama LKD veiklą, priimdama sprendimus, reikalingus LKD
narių interesams ginti (p. 36.19) Respublikinė valdyba:

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: 

LKD Respublikinė Valdyba skiria ir atleidžia LKD įsteigtų juridinių asmenų vadovus (p.
36.10):

Rengiant ir tvirtinant normatyvinius, finansinius bei kt. LKD dokumentus (p. 36.17)
Respublikinė Valdyba priėmė šiuos nutarimus:
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NUTARIMAI

LKD Panevėžio teritorinei valdybai – 4511,55 Eur (Nutarimai Nr.  23,24,25,26) šilumos
punkto, vamzdyno, virtuvės ir lauko laiptų remonto darbams. 

LKD Akiračio redakcijai – 10 000 Eur (Nutarimas Nr. 10) paramą veiklai vykdyti ir
laikraščiui platinti.

Priimti nutarimai dėl paramos skyrimo:

DOKUMENTAI

Nagrinėjo LKD narių prašymus, pareiškimus ir skundus (p. 36.12), tačiau laikantis
konfidencialumo principo duomenys nepateikiami. 

Gauti 89 raštai/dokumentai.
Išsiųsti 141 raštai/dokumentai.

 
Siųsti raštai įvairioms institucijoms ir organizacijoms, atstovaujant LKD narių teises.

VEIKLOS

Atvejo vadybos paslaugų teikimas asmenims su klausos negalia;
Psichologo paslaugų teikimas gestų kalba kurčiųjų reabilitacijos centruose;
Asmenų, turinčių klausos negalią, kompiuterinio raštingumo mokymo paslaugos;
Skubiosios pagalbos iškvietimo galimybės ir atsakomybė: individualūs mokymai,
renginiai, sklaidos organizavimas.

2020 m. LKD vykdė keturias veiklas pagal Klausos negalią turinčių asmenų socialinio
dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų planą: 
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VEIKLOS
Atvejo vadybos paslaugų asmenims su klausos negalia teikimas sėkmingai vykdytas jau
trečius metus. Paslaugas teikė 5 atvejo vadybininkai kurčiųjų reabilitacijos centruose, tačiau
dirbo ir regionuose, rajonuose – visoje Lietuvoje. Per 2020 metus suteikta 2000 val.
paslaugų 103 asmenims su klausos negalia. Atvejo vadybininkai sėkmingai bendradarbiavo
su socialinių paslaugų centrais, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, medikais, teisininkais,
ugdymo įstaigų atstovais ir specialistais, seniūnijų darbuotojais, organizavo ir koordinavo
reabilitacijos centrų darbuotojų teikiamą pagalbą, tarpininkavo su šeimos nariais. Atvejo
vadybininkai žymiai dažniau nei anksčiau dalyvavo vykstančiuose posėdžiuose, rengė bei
prisidėjo prie vykdomų pagalbos teikimo planų. 

Per 3-jus darbo metus galime pasidžiaugti, kad kurtieji patys noriai kreipiasi į atvejo
vadybininkus ir jau drąsiau ieško pagalbos esamoms socialinėms krizėms spręsti. 
Bet ypač svarbu, kad įvairios institucijos ir
įstaigos atkreipia dėmesį, jog įtraukus LKD
atvejo vadybininką, pagalba vyksta
sklandžiau, greičiau ir efektyviau: atvejo
vadybininkas sėkmingai tarpininkauja tarp
asmens su klausos negalia ir specialistų,
išsiaiškina ir abiem pusėms išaiškina
problemą, suprantamai supažindina su
planuojama pagalba, įtraukia kurčiųjų
organizacijų teikiamą pagalbą, seka
progresą, koordinuoja visų institucijų darbą,
kad pagalbos planas būtų įgyvendintas ir
asmens socialinė krizė sumažėtų ar būtų
išspręsta.

2020 m. gruodžio 11 d. vykdyta paslaugų teikimo sutartis su Neįgaliųjų reikalų
departamentu prie SADM baigėsi. Matant pasiektus rezultatus ir veiklos svarbą, atvejo
vadybos paslaugos kurtiesiems įtrauktos į Neįgalių socialinės integracijos 2021-2023 metų
veiksmų planą ir 2021 m. planuojama skelbti naują viešųjų pirkimų konkursą, tad paslaugos
bus teikiamos ir toliau. LKD dėkoja visiems atvejo vadybininkams už jų svarbų darbą, kuris
padeda socialines krizes išgyvenantiems asmenims pamatyti šviesą, keisti savo situaciją,
spręsti problemas, o tai padeda padaryti šių darbuotojų profesionalumas, kompetencijos ir
lietuvių gestų kalbos mokėjimas.

LKD atvejo vadybininkės
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VEIKLOS

Psichologinė pagalba gestų kalba

-

Psichologo paslaugų teikimas lietuvių gestų kalba 2020 m. vykdytas pirmą kartą. Per
4 mėn. nuo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo iki sutarties pabaigos 4
profesionalūs psichologai, turintys bendravimo su kurčiaisiais patirtį ir mokantys gestų
kalbą, suteikė paslaugas 217 unikalių asmenų, kurie gavo 1000 val. individualių
konsultacijų gyvai ir/ar nuotoliniu būdu, o grupiniuose užsiėmimuose sudalyvavo viso net
600 dalyvių iš visos Lietuvos. Toks staigus ir didelis paslaugų skaičius rodo didelį
bendruomenės poreikį. 

Vyravusi pandemija, nors iš dalies apsunkino paslaugų teikimą, nes daugiau paslaugų
turėjo būti teikiamos nuotoliniu būdu ir paskaitos pirmą kartą vestos per Zoom programą,
tačiau taip pat buvo sudėtingas laikas, nes karantinas paaštrino esamas kurčiųjų problemas,
sukėlė papildomų psichologinių iššūkių, kurie buvo aptarti ir sprendžiami individualių ir
grupinių užsiėmimų metu.

LKD dėkoja psichologams už atliktą darbą, skirtą laiką ir ištvermę, nes šis laikotarpis buvo
tikras išbandymas ir jiems patiems. Tačiau džiaugiamės, kad iškilusius sunkumus
sėkmingai išsprendėme, prisitaikėme ir pasiekėme puikius rezultatus. Sėkmingai įvykdžius
pirkimo sutartį ir atsiskaičius už suteiktas paslaugas, sutartis bus pratęsta dar vieniems
metams, todėl psichologo paslaugų teikimas kurtiesiems bus ir toliau užtikrintas.



Kompiuterinio raštingumo mokymo paslaugos asmenims, turintiems klausos negalią,
2020 metais buvo organizuoti VšĮ kurčiųjų reabilitacijos centruose (Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio). Per veiklos vykdymo laikotarpį paslaugomis pasinaudojo
100 kurčiųjų bendruomenės narių, kuriems suteikta 2000 valandų mokymų naudojant
išmaniąsias technologijas. Individualūs mokymai organizuoti atsižvelgiant į paslaugų gavėjų
kompiuterinio raštingumo mokėjimo lygį – pradedantiesiems ir pažengusiems, o juos vedė
IT mokslus baigę, puikiai gestų kalbą mokantys lektoriai.

Pasibaigus individualių mokymų kursams, visi dalyviai buvo pakviesti užpildyti grįžtamo
ryšio anketinę apklausą. Rezultatai parodė, kad net 77 proc. apklaustųjų norėtų mokytis dar
kartą, kadangi daug sužinojo apie socialinių medijų privalumus, elektroninių valdžios vartų
paslaugų teikimo galimybes, nuotolinių bendravimo programų galimybes, Excel, Word ir
PowerPoint programų subtilybes.

Atsakymai atskleidė, kad kompiuterinio raštingumo mokymų programoje dalyvavę asmenys
norėtų praplėsti teikiamų paslaugų spektrą, kad būtų galima pasimokyti vaizdo klipų ir
nuotraukų koliažų kūrimo, o privalumu laikytų, jei visa mokymų medžiaga būtų patalpinta
internetinėje erdvėje su vertimu į lietuvių gestų kalbą.

Respondentai vieningai teigė norintys, kad kurčiųjų reabilitacijos centruose dirbtų bent po
vieną konsultantą, kuris galėtų padėti būtent šiuolaikinių technologijų naudojimo klausimu.
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VEIKLOS

Kompiuterinio raštingumo lektoriai ir veiklos koordinatorius



Tęsiamas tradicinis, iniciatyvinis, savanoriškas projektas:
konferencijos savivaldybėse. Konferencijos pavadinimas –
„Vienybėje stiprybė: mes ir klausos negalią turintis žmogus“.
Konferencijos vyko Tauragės rajono ir Telšių rajono
savivaldybėse. Konferencijas globojo buvusi LR Seimo narė
Raminta Popovienė. Konferencijos metu savivaldybių merams,
administracijos darbuotojams, tarybos nariams, savivaldybei
pavaldžių įstaigų darbuotojams pristatoma gestų kalba ir kurčiųjų
kultūra, supažindinama su gestų kalbos vertėjų profesija ir
teikiamų paslaugų ypatumais, pristatoma Europos ir pasaulio
patirtis bei rekomendacijos, kaip būtų galima pritaikyti
savivaldybės aplinką klausos negalią turintiems asmenims.
Informacija ČIA.

Pradėtas bendradarbiavimas su BITĖ

Skubiosios pagalbos iškvietimo galimybės ir atsakomybė
klausos negalią turintiems asmenims. Informaciją galite rasti
ČIA.
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VEIKLOS

Vienybėje stiprybė: mes ir
klausos negalią turintis žmogus

BPC numerio 112 mokymai
KRC darbuotojams

Dėl LKD pastato adresu Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius: Lietuvos
kurčiųjų draugija laimėjo teismus susijusius su LKD pastatu, kai
LKD į teisminius procesus įtraukė MGP Investicijos. Informacija
ČIA.

112 mobiliosios
programėlės startas

http://www.lkd.lt/konferencija-vienybeje-stiprybe-mes-ir-klausos-negalia-turintis-zmogus-rokiskio-r-savivaldybeje-vasario-17-d
http://lkd.lt/sekmingas-112-mobiliosios-programeles-startas
http://www.lkd.lt/informacija-del-lkd-pastato-adresu-sv-kazimiero-g-3-vilnius


Lietuvių gestų kalbos 25-mečio proga buvo organizuotas šventinio logotipo konkursas,
kurį laimėjo LKD narys Karolis Simaitis. Taip pat buvo sukurtas šventinis Facebook profilio
nuotraukos rėmelis, kurį parengė LKD narys Linas Miskelis. Šia proga buvo organizuota
daug renginių nuotoliniu būdu, Lietuvos kurčiųjų bendruomenę sveikino šalies vadovai ir
kiti žinomi asmenys. Malonią staigmeną dovanojo Lietuvos Respublikos prezidentas
Gitanas Nausėda ir pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, kadenciją baigusi prezidentė
Dalia Grybauskaitė, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Lietuvos Respublikos
Seimo narė Raminta Popovienė, Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, žurnalistė, laidų
vedėja Rita Miliūtė, Visuomenės informavimo grupės vadovas Giedrius Surplys. Lietuvių
gestų kalbos instituto parengtus filmus apie kurčiuosius ir gestų kalbą transliavo Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija, kanalas Info TV. Šia proga buvo paskelbtas piešinių
konkursas vaikams, kurį laimėjo Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokinė,
surinkusi daugiausiai balsų. Taip pat įvykdyti protų mūšiai, naudojantis Kahoot! programa.

Nuo kovo 16 dienos Lietuvoje paskelbtas karantinas, tačiau LKD planuotos veiklos
buvo vykdomos ir toliau, tik daugiausia nuotoliniu būdu. Šiuo laikotarpiu LKD sukūrė
Skype – lkd.pagalba, kad klausos negalią turintys žmonės galėtų gauti visą informaciją dėl
pandemijos, kur kreiptis kilus klausimams ar panašiai. Vyko diskusijos, susitikimai, rašyti
oficialūs raštai, kad spaudos konferencijose šalia LR prezidento, vyriausybės ir ministerijų
atstovų būtų lietuvių gestų kalbos vertėjas, užtikrinantis lietuvių gestų kalbos vertimą
klausos negalią turintiems asmenims. Informacija ČIA.
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KORONAVIRUSAS

LGK 25-mečio logotipas

LGK 25-METIS

SVEIKINIMAS KURČIŲJŲ BENDRUOMENEI

Šventinis Facebook rėmelis Vaikų piešinių konkurso nugalėtoja
Kamilė Minickaitė, KKNUC 5 kl.

http://www.lkd.lt/category/koronavirusas-2020?page=2
http://www.lkd.lt/sveikinimas-kurciuju-bendruomenei-lgk-25-mecio-proga


Įsteigti lietuvių gestų kalbos metodininko etatai kurčiųjų ugdymo įstaigose. LKD nuolat
aktyviai bendradarbiauja su Lietuvoje veikiančiomis kurčiųjų ugdymo įstaigomis. 2019
metais, organizuojant Tarptautinę kurčiųjų savaitę, LR Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijoje, kartu su kurčiųjų ugdymo įstaigų moksleiviais iškėlėme problemas, kurias
reikėjo spręsti ugdymo sistemoje. Viena iš jų – pagalba pedagogams kelti savo lietuvių gestų
kalbos mokėjimo lygį. Ministerijos vadovybė atsižvelgė ir 2020 metais įsteigti lietuvių gestų
kalbos metodininko etatai.

Liepos 1 dieną pradėjo veikti Bendrojo pagalbos centro 112 aplikacija. Ypatingai
dėkojame Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) komandai, taip pat Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai už skirtą finansavimą, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM už
nuolatinį bendradarbiavimą. Dėkojame ir  Lietuvių gestų kalbos vertimo centrui, kad veikia
Skype 24/7 – tai didelis Lietuvos kurčiųjų draugijos ir bendras visų laimėjimas, nes to buvo
siekiama ilgą laikotarpį. Informacija ČIA.
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112 PROGRAMĖLĖ

LGK METODININKAI

112 mobiliosios programėlės ekranai

ATMINTINĖ PROGRAMĖLĖS NAUDOTOJAMS

http://www.lkd.lt/liepa-prades-veikti-kurtiesiems-pritaikyta-112-programele
http://www.lkd.lt/informacija-apie-numerio-112-mobiliaja-programele


2020 metais tarptautinės kurčiųjų savaitės tema – Kurčiųjų asmenų, žmogaus teisių
užtikrinimas. Daugiausiai susidomėjimo ir reakcijų sulaukta, kai kasdien internetiniame
puslapyje, Facebook paskyroje, buvo talpinamos trumpos lietuvių gestų kalbos pamokėlės
pagal tos dienos temą. Klaipėdoje turėjo vykti Respublikinė meno šventė, tačiau prasidėjusi
koronaviruso pandemija pakoregavo planus. Įvedus Lietuvoje griežtesnius renginių
organizavimo reikalavimams, pirmą kartą LKD istorijoje Respublikinėje meno šventėje
dalyvavo tik kurčiųjų reabilitacijos centrų saviveiklininkai be žiūrovų. Scenoje
imituojamosios dainos, kurčiųjų poezija ir eilėraščiai, buvo kuriamos teatrinės
improvizacijos ir po renginio viskas buvo paviešinta LKD internetiniame puslapyje.
 
Rugsėjo 27 d., minint Tarptautinę kurčiųjų dieną ir Tarptautinės kurčiųjų savaitės
uždarymą, Lietuvos kurčiųjų draugija, kartu su kino filmo „Advokatas“ kūrėjais, pakvietė
visus kurčiųjų bendruomenės narius susitikti kine. Forum Cinemas Vingis kino teatre
Vilniuje buvo surengtas specialus kino seansas – kino filmo „Advokatas“ su SKN (subtitrais
kurtiesiems ir neprigirdintiesiems) peržiūra, po kurios vyko susitikimas su pagrindiniu
aktoriumi Eimučiu Kvoščiausku bei operatoriumi Narvydu Naujaliu.
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TARPTAUTINĖ KURČIŲJŲ SAVAITĖ

Akimirka iš
Respublikinės
meno šventės

Kino filmo "Advokatas" peržiūra

Akimirka iš Respublikinės meno šventės

DIENOS TEMOS

RESPUBLIKINĖ MENO ŠVENTĖ

TARPTAUTINĖ KURČIŲJŲ SAVAITĖ

http://www.lkd.lt/tarptautine-kurciuju-savaite-2020-i-dienos-temos
http://www.lkd.lt/respublikine-meno-svente-2020
http://www.lkd.lt/category/tarptautine-kurciuju-savaite


2020 m. vyko ir LR Seimo rinkimai. Bendradarbiaudami su
Vyriausiąja rinkimų komisija, pasiekėme, kad debatai, spaudos
konferencijos būtų verčiamos į lietuvių gestų kalbą. Lietuvių
gestų kalbos vertimo centras užtikrino, kad kurtieji rinkimų dieną
(tai buvo sekmadienis, ne darbo diena gestų kalbos vertėjams)
galėtų nuotoliniu būdu gauti lietuvių gestų kalbos vertimo
paslaugas. Vykdėme rinkimų stebėseną, parengėme atnaujintas
rekomendacijas, pasirašėme su Vyriausiąja rinkimų komisija
strateginę bendradarbiavimo sutartį.

Lietuvos kurčiųjų draugijos nariams, turintiems LKD nario
kortelę, ir toliau stengiamės ieškoti įmonių, galinčių prekėms
ar paslaugoms suteikti nuolaidas. 2020 metais bendradarbiauti
ir taikyti nuolaidas sutiko: „Viena sąskaita“, „Vizija Optika“,
„Biomedikos centras“, prekybos tinklas „Maxima“,
Autošvaruolis“ ir kt.
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LR SEIMO RINKIMAI

Kapitališkai sutvarkytos LKD
I korpuso tualetų erdvės

LKD rinkimų pritaikomumo
kurtiesiems stebėsenos komanda

NUOLAIDOS LKD NARIAMS

LKD pastato remonto darbai. Ir toliau atliekami LKD pastato
remonto darbai, o 2020 metais kapitališkai suremontuotos I
aukšte esančios bendrojo naudojimo tualetų patalpos
(vamzdynas, elektros instaliacija, pakeista patalpų aplinka ir kiti
reikalingi darbai).

LKD PASTATAS

LKD pastato stogo
remonto darbai

ATNAUJINTOS REKOMENDACIJOS DĖL RINKIMŲ APLINKOS
PRITAIKYMO ASMENIMS, TURINTIEMS KLAUSOS NEGALIĄ

NUOLAIDOS IR SPECIALŪS PASIŪLYMAI

2020 M. SEIMO RINKIMŲ STEBĖSENA: APIBENDRINIMAS

http://www.lkd.lt/atnaujintos-rekomendacijos-del-lr-rinkimu-aplinkos-pritaikymo-asmenims-turintiems-klausos-negalia
http://www.lkd.lt/atnaujintos-rekomendacijos-del-lr-rinkimu-aplinkos-pritaikymo-asmenims-turintiems-klausos-negalia
http://www.lkd.lt/nuolaidos-ir-specialus-pasiulymai-lkd-nario-korteles-turetojams
https://www.facebook.com/kurciujudraugija/videos/3459990640750946


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.

Vyko nuotoliniai susitikimai su teritorinių valdybų/VšĮ kurčiųjų reabilitacijos centrų ir
asocijuotų narių, LKD įmonių vadovais, įvairiais Lietuvos ir užsienio politikais.

Atstovavimas institucijose/darbo grupėse:
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SUSITIKIMAI

Susitikimas su NRD atstovais

Susitikimas su festivalio
„Kino pavasaris“ organizatoriais

Susitikimas su „LT geležinkeliai“ atstovais



2020 metais Lietuvos kurčiųjų draugija (toliau – LKD) vykdė
du projektus, kuriems įgyvendinti visoje Lietuvoje buvo
organizuojamos įvairios veiklos, renginiai, susitikimai ir t.t.
Apie projektų eigą klausos negalią turintys asmenys buvo
nuolat informuojami LKD internetiniame puslapyje bei
Facebook erdvėje. Toliau pateikiame kiekvieno projekto
trumpą apžvalgą bei pasiektus rezultatus.

Projektas: „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas
2020 metais“

Projektas dalinai finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Nors 2020 m. buvo iššūkių laikotarpis, kai dėl paskelbtos
pandemijos negalėjome įvykdyti visų planuotų veiklų tokiu būdu
ir grafiku, kaip buvo planuota, tačiau tai nesutrukdė ieškoti naujų
būdų ir formų, kad net tokiomis sąlygomis pasiektume savo
tikslus.

Per šiuos metus įvyko 113 susitikimų gyvai ir nuotoliniu būdu su
įvairiomis įstaigomis ir institucijomis, kur buvo atstovaujami
asmenys su klausos negalia: bendradarbiauta su LR Prezidentūra,
įvairiomis ministerijomis, tarnybomis ir asociacijomis, teikta
pagalba kurčiųjų reabilitacijos centrams ir ugdymo įstaigoms,
vesti pranešimai apie paslaugų pritaikymą kurtiesiems, dalyvauta
tarybų posėdžiuose, seminaruose, mokymuose, konferencijose,
pateikti siūlymai dėl 2021–2030 m. socialinės sutelkties plėtros
programos projekto kurčiųjų atžvilgiu, Socialinių įmonių
įstatymo pakeitimų, psichikos sveikatos problemų kurčiųjų
bendruomenėje, dėl klientų aptarnavimo standarto, Šeimos
politikos stiprinimo plėtros programai, Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų tvarkos aprašo
pakeitimų, rekomendacijos universitetams.
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PROJEKTINĖ VEIKLA

Siekdama atstovauti kurčiųjų
bendruomenei ir vykdyti
numatytas veiklas, Lietuvos
kurčiųjų draugija finansavimui
gauti teikė 2020 metų
Neįgaliųjų asociacijų veiklos
rėmimo projektui. Neįgaliųjų
reikalų departamento iš
valstybės biudžeto LKD skirta
89 606 Eur. 

PROJEKTO
SKAIČIAI

įvyko 113 susitikimai
atstovaujant asmenis su
klausos negalia;
suorganizuoti 34
visuomenės švietimo
renginiai;
stovykloje „Tylioji pasaka“
dalyvavo 30 vaikų iš visos
Lietuvos;
vykdyti 6  kurčiųjų kultūros
mėnesio renginiai;
patalpinta 30 straipsnių
aktualiomis temomis, 97
video reportažai, 257
nuotraukos.
suteiktos 103 metodinės
konsultacijos;
suorganizuoti 3 mokymai
kurčiųjų organizacijų
darbuotojams;
bendrai projekto veiklose
dalyvavo 1675 asmenys.

PER METUS:



Lietuvoje taip pat pradėta vykdyti Institucinės globos pertvarka,
todėl buvo organizuoti 5 susitikimai su savivaldybėmis dėl jų
viešųjų paslaugų teikimo ir pritaikymo klausos negalią turintiems
asmenims. Šios veiklos dėka buvo užmegztas bendradarbiavimas
su Lietuvos savivaldybių asociacija dėl senelių namų veiklos
pritaikymo kurtiesiems.

Per metus buvo suorganizuoti 34 visuomenės švietimo renginiai
universitetuose, mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose.
Pastebime, kad visuomenė kaip visada domisi kurtumo negalia,
nori pažinti kurčiuosius, jų kalbą ir kultūrą, aktyviai dalyvauja
organizuojamuose renginiuose: 2013–2020 metais mokymuose
bendrai dalyvavo per 4600 asmenų visoje Lietuvoje. Be to, šių
metų pabaigoje visuomenei pristatėme naujieną – nuotolines
paskaitas „Pažink kurčiųjų kultūrą“, į kurias aktyviai rinkosi
įvairaus amžiaus ir specialybių asmenys. Tokios viešai
prieinamos veiklos gerina kurčiųjų įtrauktį, didina toleranciją,
lengvina bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kurtieji iš visos Lietuvos šiais metais ir vėl galėjo dalyvauti
teisininko paskaitose, stebėti teisinės pagalbos video paskaitas-
pranešimus internetinėje erdvėje, dalyvauti psichologo paskaitose,
gauti psichologinę pagalbą nuotoliniu būdu. Jau 15-tus metus iš
eilės buvo organizuojama vaikų vasaros poilsio stovykla „Tylioji
pasaka“, kur 30 vaikų iš visos Lietuvos ir 5 Lietuvos kurčiųjų
jaunimo asociacijos savanoriai – stovyklos vadovai praleido 5
dienas. Tuo tarpu suaugusieji ir vaikai, norėję aktyvaus vasaros
poilsio, rinkosi į poilsio namus Šventojoje, kur visą vasarą
vykdytas įvairus užimtumas. Vykdyti 6 kurčiųjų kultūros mėnesio
renginiai šiais metais buvo ribojami dėl saugumo reikalavimų,
todėl buvo uždaresni, tik savo miestų bendruomenėse, tačiau
parodė bendruomenių norą burtis į grupes, švęsti kartu.

Kadangi, šiais metais ypač daug oficialios informacijos, susijusios
su karantinu ir pandemija, LKD viešinimo komanda aktyviai
dirbo, kad naujausia ir patikima informacija būtų pritaikyta 
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PROJEKTINĖ VEIKLA

2020 m. veiklos poilsio
namuose „Varpelis“

Informacinių teisininko video
filmavimas

Video naujienos gestų kalba



klausos negalią turintiems asmenims ir jie gautų žinias greitai ir
lengvai. Todėl įstaigos internetiniame puslapyje ir Facebook
paskyroje patalpinta 30 straipsnių aktualiomis temomis, 97 video
reportažai, 257 nuotraukos.

Taip pat per metus buvo suteiktos 103 metodinės konsultacijos
kurčiųjų organizacijoms (kurčiųjų reabilitacijos centrams ir
pirminėms organizacijoms). Taip pat organizacijų darbuotojai
turėjo galimybę dalyvauti 3 mokymuose: „Laiko planavimas“
nuotoliniu būdu, „Darbas su kompleksinę negalią turinčiais
kurčiaisiais“ Klaipėdoje, „Darbas nuotoliniu būdu“ nuotoliniu
būdu. Tai stiprina kurčiųjų organizacijų sistemą, lengvina darbą,
užtikrina paprastą informacijos pasidalinimą tarp visos Lietuvos
kurčiųjų organizacijų.

LKD glaudžiai bendradarbiauja su Pasaulio kurčiųjų federacija
(WFD) ir Europos kurčiųjų sąjunga (EUD). Šio projekto metu
planuota vykti į EUD Generalinę asamblėją Kroatijoje, tačiau dėl
nepalankių epidemiologinių sąlygų kelionė buvo atšaukta ir
susitikime dalyvauta nuotoliniu būdu.

Nepaisant aplinkybių ir saugumo apribojimų, projekto veiklos
įvykdytos sėkmingai, visi planuoti rezultatai pasiekti, o bendrai
projekto veiklose dalyvavo 1675 asmenys.

"Visuomenės švietimas apie kurčiuosius" užsiėmimai mokyklose
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PROJEKTINĖ VEIKLA

15-oji vaikų vasaros stovykla
„Tylioji pasaka“



Projektas: „Lietuvos kurčiųjų draugijos stiprinimas - iš
organizacijos vidaus į išorinį bendradarbiavimą“  48 890
Eur.

Tai jau antrus metus vykdomas LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos dalinai finansuojamas projektas. Jo pagrindinis
tikslas – stiprinti LKD ir jos organizacijų darbo efektyvumą,
užmegzti ryšius su viešąsias paslaugas teikiančiomis
organizacijomis.

Viena populiariausių projekto veiklų – video ciklas „Pasaulio
kurčiųjų naujienos“, kur, remiantis įvairių užsienio šalių kurčių
asmenų ir organizacijų patirtimi, pasiekimais ir pasiūlymais,
buvo parengta 16 video įrašų apie tai, ką galime pritaikyti ir
Lietuvoje. Remiantis šiais video įrašais buvo parengtos
rekomendacijos „Dėl pritaikymo asmenims, turintiems klausos
negalią“, kurios perduotos LR Prezidento kanceliarijai,
Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus
reikalų, Sveikatos apsaugos ministerijoms, Neįgaliųjų reikalų
departamentui, Lietuvos policijos, Ugniagesių gelbėtojų
mokykloms, Lietuvos paramedikų asociacijai, Lietuvos negalių
organizacijų forumui, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai,
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, Užimtumo tarnybai.
Šiuo metu įstaigos susipažįsta su pateikta informacija ir kreipiasi
konsultacijų, kaip galėtų įgyvendinti konkrečias rekomendacijas
savo institucijų veiklos ribose.

Stiprinant kurčiųjų organizacijų sistemą buvo vykdomi tęstiniai
mokymai „Išorinė komunikacija ir finansų pritraukimas“
kurčiųjų organizacijų vadovams: 4 susitikimų (pagal galimybes
gyvai arba nuotoliniu būdu) metu buvo aptartos partnerystės su
verslu galimybės, paramos paieškos schemos, lėšų pritraukimo
komunikacija. Mokymus vedė VšĮ Geros valios projektai
direktorė Giedrė Šopaitė-Šilinskienė ir Aukok.lt prekės ženklo
vadovė Živilė Pikturnaitė. Taip pat vadovai ir organizacijų
darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti mokymuose „Darbas su 
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PROJEKTINĖ VEIKLAPROJEKTO
SKAIČIAI

parengta 16 video ciklo
„Pasaulio kurčiųjų
naujienos“ įrašų;
suburta 15 asmenų LKD
savanorių komanda;
savanorių organizuotose
veiklose sudalyvavo 235
asmenys;
įvyko 4 mokymų „Išorinė
komunikacija ir finansų
pritraukimas“ kurčiųjų
organizacijų vadovams
susitikimai;
iš viso projekte dalyvavo
999 asmenys

PER METUS:

REKOMENDACIJOS DĖL
PRITAIKYMO ASMENIMS,

TURINTIEMS KLAUSOS NEGALIĄ

REKOMENDACIJOS DĖL
KURČIŲJŲ REPREZENTAVIMO 

 INFORMACINĖJE ERDVĖJE

RINKIMŲ STEBĖSENOS
ATASKAITA

http://lkd.lt/rekomendacijos-del-pritaikymo-asmenims-turintiems-klausos-negalia
http://www.lkd.lt/rekomendacijos-del-kurciuju-reprezentavimo-informacineje-erdveje
http://www.lkd.lt/rekomendacijos-del-kurciuju-reprezentavimo-informacineje-erdveje
http://www.lkd.lt/rekomendacijos-del-kurciuju-reprezentavimo-informacineje-erdveje
http://www.lkd.lt/2020-m-rinkimu-stebesenos-ataskaita


savanoriais, mentorystė darbe“. VšĮ Socialinis veiksmas vestuose
mokymuose dalyviai sužinojo apie savanorio vaidmenį
organizacijoje, naudą ir kokią pagalbą teikia tutorius, mentorius
ir kuratorius. Tai palengvins organizacijų darbą, savanorių
pritraukimą ir išlaikymą, pasidalinimą funkcijomis tarp
darbuotojų ir savanorių.

Kalbant apie LKD vidinį stiprinimą, dirbant visoje Lietuvoje
nuolat tenka dalintis informacija ir norisi, kad tai vyktų greitai ir
sklandžiai. Tam buvo sukurta ir įdiegta vidinė komunikacinė
LKD sistema užduotims ir informacijai dalintis tarp LKD
darbuotojų ir kurčiųjų organizacijų. Darbuotojai buvo apmokyti
„Darbas komandoje – technologijų diegimas“ mokymų metu,
atliko praktines užduotis.

Projekto metu buvo numatyta dalyvauti Europos kurčiųjų
sąjungos (EUD) Generalinėje asamblėjoje Zagrebe, Kroatijoje,
tačiau dėl pandemijos asamblėja buvo nukelta ir vyko nuotoliniu
būdu. Joje Lietuvos patirtį, pasiekimus ir tobulintinas sritis
pristatė LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora.

Šio projekto dėka LKD kasmet buria savanorių komandą, taigi
antrus metus kvietėme prisijungti kurčiuosius savanorius. Veiklos
pradžioje vyko paruošiamieji mokymai apie tai, kas yra
savanoris, savanorystė ir kokios LKD savanorio užduotys,
planuojama veikla ir sprendžiamos galimos problemos. Per pusę
metų savanoriai sėkmingai įgyvendino 12 veiklų Vilniuje, Kaune,
Šiauliuose ir Panevėžyje, kur sudalyvavo net 235 dalyviai. Metų
pabaigoje vyko pakartotiniai mokymai nuotoliniu būdu, skirti
aptarti įvykdytas veiklas, savanorių sėkmes ir nesėkmes,
pasisemti gerosios patirties ir planuoti kitų metų savanorių
komandos tikslus.

Siekiant pagerinti viešųjų paslaugų teikimą buvo parengtos
„Rekomendacijos dėl kurčiųjų reprezentavimo informacinėje
erdvėje“, kurios pateikta Lietuvos nacionaliniam radijui ir 
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Nuotolinis EUD susitikimas su
Šiaurės Europos šalimis

LKD savanorių mokymai

LKD savanorių veiklos



televizijai mokymų metu, taip pat pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su MB „Stop juosta“ dėl jų veiklos pritaikymo klausos
negalią turintiems asmenims. Po šių mokymų susilaukėme kitų
žiniasklaidos institucijų pageidavimo taip pat pasisemti žinių šioje
srityje, tačiau dėl pandemijos mokymai buvo atidėti 2021 m.
Matydami sėkmę ir veiklos prasmę, veiklą tęsime ir projektui
pasibaigus.

Taip pat 2020 m. vyko LR Seimo rinkimai. 2019 m. vykdyto
projekto metu buvo parengta strateginė partnerystė tarp LKD ir
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK), todėl šiais metais
projekto metu tęsėme bendradarbiavimą, vykdėme rinkimų
stebėseną, buvo parengta stebėsenos ataskaita ir pagal tai
atnaujintos anksčiau pateiktos rekomendacijos. LKD manymu, tik
nuoseklus bendras darbas ir gali užtikrinti veiklos sėkmę, todėl
siekiame tęsti vykdomas partnerystes nepriklausomai nuo
projekto trukmės.

Iš viso projekte dalyvavo 999 asmenys, informacija ir vaizdinė
medžiaga talpinama internetiniame puslapyje ir Facebook
paskyroje. Projektas dalinai finansuojamas LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
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Kurčiųjų įmonių vadovų susitikimas

112 programėlės mokymai bendruomenėms

Nuotoliniai mokymai kurčiųjų organizacijų vadovams
„Išorinė komunikacija ir finansų pritraukimas“

Svečiuose - ViKo studentai


