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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
Pagal 2021 m. statistiką, iš viso

LKD yra 2919 narių.
 

LKD duomenų bazėje –
internetinėje sistemoje –
užregistruoti 1966 nariai.

 
 Atlikus visų asocijuotų narių
apklausą paaiškėjo,  kad 950

LKD narių dar neturi naujos LKD
nario kortelės ir yra neįtraukti į

duomenų bazę.
 

Mirė 44 nariai.
Išstojo/išbraukti 11 narių.

 
Su statistiniais duomeminis 

 galima susipažinti ČIA.

PROJEKTAI
2021 m. organizacijos teikė paraiškas savivaldybėms Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
įgyvendinti – pateikti ir patvirtinti 25 projektai. Lyginant su 2020
metais, projektas neteiktas tik Ukmergės rajono savivaldybėje.
Bendra visiems projektams įgyvendinti skirta lėšų suma – 400
894,37 Eur.

LKD SUVAŽIAVIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu nuotoliniu būdu vyko 1 LKD
Suvažiavimas (2021 m. gegužės 8 d.).

Pasirašyta patalpų panaudos
sutartis su LKJA ir ViKJO

LKD savanoriai NKDT
festivalyje „Nerk į teatrą“

Tarptautinė konferencija
LR Prezidentūroje

http://www.lkd.lt/uploads/pdf/statistika/LKD-Statistika-2021.pdf


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).

2021 m. gegužės 8 d. vykusio LKD XXX Suvažiavimo metu
Respublikinei valdybai leista dirbti 7 narių sudėtimi. Ją sudarė:
Kęstutis Vaišnora, Mykolas Balaišis, Daiva Čekanavičiūtė, Gina
Ramanauskienė, Vytautas Valiauga, Vytautas Pivoras, Arūnas
Bražinskas.
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RESPUBLIKINĖS
VALDYBOS NARIAI

RESPUBLIKINĖ VALDYBA

NUTARIMAI

LKD Respublikinės Valdybos
nariai 2021 m.:

Kęstutis Vaišnora Mykolas Balaišis

Vytautas ValiaugaArūnas Bražinskas

Daiva Čekanavičiūtė

Tomas Ivanauskas Monika Kumžaitė

Vytautas Pivoras Gina Ramanauskienė

POSĖDŽIAI
LKD Respublikinės valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4
kartus per metus (p. 37), o per ataskaitinį laikotarpį įvyko 9
posėdžiai (sausio 13 d., vasario 24 d., balandžio 21 d., birželio 9
d., liepos 14 d. liepos 21 d.,  rugpjūčio 4 d., lapkričio 16 d.,
gruodžio 17 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
42 nutarimus.Atsistatydinę LKD

Respublikinės Valdybos nariai:

LKD Valdybos posėdžių informacija

http://lkd.lt/category/lkd-valdyba
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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;

2021 m. balandžio mėn. LKD Respublikinė valdyba priėmė oficialų nutarimą
(Nutarimas Nr. 25) Kauno menininkų namų (KMN) kartu su kurčiųjų bendruomenės
atstovais 2018 metais sukurtą grafinį ženklą, skirtą pažymėti turinį lietuvių gestų kalba
įvairiuose KMN komunikacijos kanaluose, naudoti turinio lietuvių gestų kalba
žymėjimui visoje Lietuvoje.

Kęstutis Vaišnora 2021 m. rugpjūčio 28 d. nuotoliniu būdu dalyvavo Europos kurčiųjų
sąjungos Generalinėje asamblėjoje.

Paramos iki 2021 m. gruodžio 31 d. UAB „Atropa“, UAB „Elkada“, UAB „Neveresta“
dėl karantininės situacijos LKD neteikia (Nutarimas Nr. 9);

Patvirtinti LKD įmonių UAB „Vikada“, UAB „Elkada“, UAB „Neveresta“, UAB
„Atropa“ buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkiniai (Nutarimas Nr. 14);

LKD poilsio namų „Varpelio“ pardavimo lėšų panaudojimas (Nutarimas Nr. 19);

Pateiktas pasiūlymas didinti LKD nario mokestį (Nutarimas Nr. 24);

Leista pradėti įmonės UAB „Elkada“ dalies nekilnojamojo turto pardavimo procedūras
(Nutarimas Nr. 35).

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: 

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

Atleistas UAB „Neveresta“ direktorius Kazimieras Zybartas jo paties prašymu
(Nutarimas Nr. 2);

Patvirtintas laikinasis įmonės UAB „Neveresta“ direktorius Martynas Lankutis 6
mėnesių laikotarpiui (terminuota darbo sutartis) (Nutarimas Nr. 4);

 5 metų laikotarpiui sustabdyta VšĮ Respublikinio kurčiųjų reabilitacijos centro veikla
(Nutarimas Nr. 20);

Patvirtintas naujasis įmonės UAB „Neveresta“ direktorius Martynas Lankutis, sudarant
su juo neterminuotą darbo sutartį (Nutarimas Nr. 27);

Atleistas UAB „Elkada“ direktorius Gytis Gantarskis jo paties prašymu (Nutarimas Nr.
31);

Patvirtinta laikina įmonės UAB „Elkada“ direktorė Izolda Rakauskaitė. Su ja sudaryta 6
mėnesių terminuota darbo sutartis (Nutarimas Nr. 32).

VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras – 5330,00 Eur kultūrinei veiklai vykdyti
(Nutarimas Nr.10);

LKD paskelbė netekusiu galios 2018 m. sausio 15 d. sprendimą dėl paramos skyrimo
buhalterinėms mokymo paslaugoms (Nutarimas Nr. 33);

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras skirta parama apmokėti dujų sąskaitas už
2021 m. lapkričio ir gruodžio mėnesius pagal faktines išlaidas (Nutarimas Nr. 40).

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

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 paramos skyrimo:
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DOKUMENTAI

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

Gauti 72 raštai/dokumentai.
Išsiųsti 121 raštai/dokumentai.

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

ATSTOVAVIMAS

Neįgaliųjų reikalų taryboje prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – LKD
prezidentas Kęstutis Vaišnora;

Informacijos prieinamumo asmenims su negalia sistemos tobulinimo klausimais darbo
grupėje 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;

Patariamasis ekspertas Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) lietuvių gestų kalbos vertėjų
konkurso atrankos komisijoje – LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora;

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

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

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro taryboje – LKD Respublikinės
Valdybos narys Tomas Ivanauskas;

Atstovavimas institucijose/darbo grupėse: 



Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM vertėjų atestacijos komisijoje – LKD
Respublikinės Valdybos nariai Vytautas Pivoras ir Vytautas Valiauga;

LR Susisiekimo ministerijos darbo grupėje „Dėl transporto priemonių ir transporto
fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems
žmonėms“ – LKD viceprezidentas Mykolas Balaišis;

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagalbos specialistų darbo grupė narys –
LKD viceprezidentas Mykolas Balaišis;

LR Kultūros ministerijos darbo grupėje dėl Kultūros paso prieinamumo neįgaliesiems –
LKD viceprezidentas Mykolas Balaišis;

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) – LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora.

Atstovavimas institucijose/darbo grupėse: 
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ATSTOVAVIMAS

Nuotolinio LKD Respublikinės 
Valdybos posėdžio akimirka

Išvykstamasis LKD Respublikinės
Valdybos posėdis Panevėžyje

Neeilinė EUD Generalinė asamblėja
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SUVAŽIAVIMAS

2021 m. gegužės 8 d. vyko XXX Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) Suvažiavimas, kuriame
dalyvavo 31 delegatas iš visos Lietuvos.

Suvažiavimas buvo neeilinis – pirmą kartą istorijoje vyko ne gyvai, o nuotoliniu būdu – per
Zoom platformą. Suvažiavimo formatą pakeitė koronavirusas: Zoom platforma pasirinkta
atsižvelgiant į LR Vyriausybės reikalavimus dėl renginių organizavimo bei saugant visų
delegatų sveikatą. 

Darbas nuotoliniu būdu nesutrukdė LKD delegatams diskutuoti ir patvirtinti daug svarbių
klausimų, o kad viskas sklandžiai vyktų pagal darbotvarkę rūpinosi Suvažiavimo
pirmininkė, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorė Ramunė Leonavičienė.

VEIKLOS

Psichologo paslaugų teikimas gestų kalba;
Atvejo vadybos paslaugų teikimas asmenims su klausos negalia kurčiųjų reabilitacijos
centruose.

2021 m. LKD vykdė dvi veiklas pagal laimėtus viešuosius pirkimus: 

LKD prezidentas K. Vaišnora ir XXX LKD Suvažiavimo
pirmininkė, LGKVC direktorė R. Leonavičienė

Sustabdyta akimirka - XXX LKD Suvažiavimo dalyviai.

XXX LKD Suvažiavimo apžvalga

http://lkd.lt/ivyko-istorinis-xxx-lkd-suvaziavimas


Psichologo paslaugų teikimas lietuvių gestų kalba pradėtas teikti nuo 2020 metų. 2021
metais šias paslaugas teikė 4 profesionalios psichologės, turinčios bendravimo su
kurčiaisiais patirtį ir mokančios lietuvių gestų kalbą.

Iš viso per 2021 metus psichologo paslaugos gestų kalba buvo suteiktos 140 unikaliems
asmenims, kurie bendrai gavo 1000 val. individualių konsultacijų gyvai ir/ar nuotoliniu
būdu, o grupiniuose užsiėmimuose sudalyvavo viso 354 dalyvių iš visos Lietuvos.

Organizuojant ir vykdant psichologų paslaugų teikimo gestų kalba veiklą buvo
bendradarbiaujama ir su VšĮ „Akiračio redakcija“. Visus metus jų leidžiamame leidinyje
„Akiratis“ buvo spausdinami LKD psichologių parengti straipsniai aktualiomis
psichologinėmis temomis su patarimais. Straipsnius papildė specialūs QR kodai, kuriuos
klausos negalią turintys skaitytojai nuskaitę išmaniuoju įrenginiu galėjo išvysti LKD
psichologių parengtą informaciją lietuvių gestų kalba.

Toks didelis paslaugų skaičius rodo didelį psichologinių konsultacijų gestų kalba paslaugų
poreikį. LKD dėkoja psichologams už atliktą darbą, skirtą laiką ir pasiektus puikius
rezultatus. Sėkmingai įvykdžius pirkimo sutartį ir atsiskaičius už suteiktas paslaugas,
sutartis buvo pratęsta dar vieniems metams, todėl psichologo paslaugų teikimas kurtiesiems
bus ir toliau užtikrintas.
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VEIKLOS

LKD psichologės 2021 m.

Psichologinė pagalba
kurtiesiems gestų kalba

http://www.lkd.lt/kurtiesiems-nemokama-psichologine-pagalba-gestu-kalba
http://www.lkd.lt/kurtiesiems-nemokama-psichologine-pagalba-gestu-kalba


Atvejo vadybos paslaugų asmenims su klausos negalia teikimas sėkmingai vykdytas jau
ketvirtus metus. Paslaugas teikė 5 atvejo vadybininkai kurčiųjų reabilitacijos centruose,
tačiau dirbo ir regionuose, rajonuose – visoje Lietuvoje.

Per 2021 metus suteikta 2000 val. paslaugų 100 asmenų 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 dalyvavo vykstančiuose
posėdžiuose, rengė bei prisidėjo prie vykdomų pagalbos teikimo planų.

Per ketverius 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.
 
Atvejo vadybos paslaugos kurtiesiems įtrauktos į Neįgalių socialinės integracijos 2021-2023
metų veiksmų planą ir 2022 m. bus teikiamos 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.
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VEIKLOS

LKD atvejo vadybininkai (iš kairės): Rima Paulauskienė (Vilnius), Vytautas Valiauga (Kaunas),
Aurelija Bartkevičiūtė (Šiauliai), Raimonda Vaičeliūnienė (Panevėžys), Rita Navitskė (Klaipėda)



Vasario 17 d. LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir Lietuvių gestų
kalbos vertimo centro (LGKVC) direktorė Ramunė Leonavičienė
nuotoliniu būdu apsilankė VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo
informacijos centre (toliau – Centras), kuriam vadovauja Raminta
Popovienė.

Susitikimo metu Centro darbuotojams pristatytos informacinės
aplinkos pritaikymo kurtiesiems galimybės, papasakota apie
teikiamas lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas ir atsakyta į
rūpimus klausimus.

Centras ruošiasi pritaikyti pagrindinę savo internetinės svetainės
informaciją lietuvių gestų kalba, o susipažinę su teikiamomis
nuotolinėmis lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugomis per Skype
programą, darbuotojai nuo šiol žinos, kaip tinkamai reaguoti ir
elgtis, jei į juos kreipsis kurčiasis per lietuvių gestų kalbos vertėją.

„Džiugu, kad ilgametis bendradarbiavimas su Raminta Popoviene
nenutrūksta, nepriklausomai nuo to, kokioje srityje dirbama,“ – po
susitikimo džiaugėsi LKD prezidentas K. Vaišnora.Susitikimas su LGL atstovais
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SVARBŪS SUSITIKIMAI
Vasario 10 d. įvyko Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD), Lietuvių
gestų kalbos vertimo centro (LGKVC) ir Neįgaliųjų reikalų
departamento (NRD) atstovų nuotolinis susitikimas su Vengrijos
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asociacijos atstovais, sukūrusiais ir iki
šiol naudojančiais nuotolinio gestų kalbos vertimo paslaugų
teikimui skirtą aplikaciją.

Vengrijoje KONTAKT programėlė sėkmingai veikia jau ne
vienerius metus, tačiau norint visą programinę sistemą pritaikyti
Lietuvoje, būtina išanalizuoti ne tik poreikį, bet ir technines
galimybes. Kaip pažymėjo Vengrijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
asociacijos vadovas Adam Kosa, jau dabar į programėlės diegimo
Lietuvoje procesą reikia įtraukti aukštos kvalifikacijos IT
specialistus, kurie gebėtų savo turimomis žiniomis ir projektų
valdymo įgūdžiais koordinuoti visą procesą.

Susitikimas su Adam Cosa

Susitikimas su Švedijos atstovais

Susitikimas su Raminta Popoviene



Susitikimas su LR finansų
ministre Gintare Skaiste
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SVARBŪS SUSITIKIMAI
Liepos 6 d. LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir viceprezidentas
Mykolas Balaišis dalyvavo LR Prezidentūroje vykusiame
minėjime, kur pasikalbėjo su LR Prezidentu Gitanu Nausėda apie
būtinybę didinti lietuvių gestų kalbos vertėjų etatų skaičių, be to,
padėkojo Prezidentui už tai, kad jis visada rodo pavyzdį – per
metinius pranešimus ir spaudos konferencijas šalia jo stovi lietuvių
gestų kalbos vertėjai. Prezidentas patikino, kad ir toliau tam bus
skiriamas dėmesys, nes tai – vienas iš gerovės valstybės
komponentų.

Renginio metu LKD atstovai taip pat bendravo ir su Lygių
galimybių kontroliere Birute Sabatauskaite bei Lietuvos žmogaus
teisių centro komunikacijos vadove Jūrate Juškaite apie lietuvių
gestų kalbos įstatymą, žmogaus teisių pažeidimus, prieinamumą,
lietuvių gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą.

Po šventės LKD prezidentas K. Vaišnora pasidžiaugė: „Renginyje
sutikome daug pažįstamų veidų, užmezgėme ryšius, o svarbiausia
– šventiškai paminėjome liepos 6-ąją ir giedojome himną lietuvių
gestų kalba.".

Spalio 11 d. LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir viceprezidentas
Mykolas Balaišis susitiko su LR Vyriausybės turto valdymo
skyriaus vedėju Mariumi Krutkiu ir vyr. specialiste Rasa
Šuminskiene. Šio susitikimo tikslas – įvertinti LR Vyriausybės
pastato infrastruktūros bei informacinės aplinkos pritaikymą
kurtiesiems.

LKD vadovai atkreipė LR Vyriausybės atstovų dėmesį, kaip ši
institucija galėtų savo veiklą geriau pritaikyti kurčiųjų poreikiams.
Susitikimo metu aptarta daug aktualių temų iš išsakyti pasiūlymai,
tad tikimasi, kad bendradarbiaujant pasieksime pokyčių LR
Vyriausybėje dėl aplinkos pritaikymo kurtiesiems.

Susitikimas su LR Prezidentu

Susitikimas su LR Vyriausybės
atstovais



Susitikimas su Kroatijos
kurčneregių asociacjos prezidente
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SVARBŪS SUSITIKIMAI
Spalio 7 d. LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir viceprezidentas
Mykolas Balaišis lankėsi Latvijos kurčiųjų draugijoje, kur susitiko
su šios organizacijos prezidentu Edgars Vorslovs bei
viceprezidentais Ivars Kalnins ir Brigita Lazda.

Susitikimo metu Latvijos kurčiųjų draugijos prezidentas
papasakojo LKD vadovams apie Latvijos kurčiųjų bendruomenės
pasiekimus, šios šalies kurčiųjų draugijos ir kurčiųjų reabilitacijos
centrų veiklą, o LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir
viceprezidentas Mykolas Balaišis pristatė mobiliąją skubios
pagalbos numerio 112 programėlę ir net parodė, kaip ši aplikacija
veikia praktiškai.

Susitikime taip pat dalyvavo ir LKD viešųjų ryšių koordinatorė
Justina Vertelkaitė bei gestų kalbos vertėja Justina Naujokaitytė.

Vizito Latvijos kurčiųjų
draugijoje akimirka

Spalio mėnesį viešėdamas Zagrebe Lietuvos kurčiųjų draugijos
prezidentas Kęstutis Vaišnora susitiko su Kroatijos kurčiųjų
asociacijos prezidente Jadranka Krstić. Neformalaus susitikimo
metu kurčiųjų organizacijų vadovai diskutavo apie abiejų valstybių
situaciją dėl paslaugų prieinamumo kurčiųjų bendruomenės
nariams, gestų kalbos vertėjų darbo organizavimo tvarką, taip pat
pasidalino gerąja patirtimi.

Vizito į Zagrebą metu LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora pirmą
kartą susitiko su Kroatijos kurčneregių asociacijos Dodir
prezidente dr. Sanja Tarczay. Ji LKD prezidentui papasakojo apie
kurčneregių situaciją Kroatijoje, apie teikiamų paslaugų specifiką
ir teisines galimybes tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Ši
pažintis – tikrai vertinga, nes Lietuvoje nėra su kurčneregiais
dirbančių specialistų ir šiems žmonėms nėra teikiamos jų poreikius
atitinkančios paslaugos, tad būtina semtis patirties iš valstybių,
kuriose ši sritis plačiai išvystyta.

Susitikimas su Kroatijos kurčiųjų
draugijos prezidente



LKD patalpų remontas
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LKD PASTATAS

Lietuvos kurčiųjų draugijos pastatas, adresu Šv. Kazimiero g. 3,
Vilnius, yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Pastatas yra
aktyviai naudojamas, tačiau jo būklė nėra džiuginanti.

Norėdami išsiaiškinti pagrindines pastato problemas ir gauti
tolimesnes rekomendacijas dėl jo priežiūros, LKD dalyvavo
FIXUS objektų atrankoje. LKD pastatas buvo atrinktas ir 2021 m.
vasario-kovo mėn. vykdoma pastato apžiūra. FIXUS projektą
įgyvendino biudžetinė įstaiga Kultūros paveldo centras kartu su
pagrindiniu partneriu – Kultūros infrastruktūros centru.

Projekto įgyvendinimo metu teikiamos paslaugos apėmė nuoseklią
ir išsamią kultūros paveldo objekto apžiūrą, jo būklės vertinimą,
priežiūros ir nedidelės apimties būtinus taisymo darbus, būklės
vertinimo ataskaitos ir prevencinės priežiūros plano sudarymą ir
pateikimą, konsultavimą kultūros paveldo priežiūros klausimais.

LKD pastato stogo fragmentas

2021 m. LKD taip pat pradėjo iniciatyvą „Būk mano stogas“,
kurios metu ragino kurčiųjų organizacijas, kurčiųjų bendruomenės
narius, draugus ir partnerius prisidėti prie LKD pastato stogo
remonto darbų skiriant 1,2 proc. GPM arba pervedant finansinę
paramą bankiniu pavedimu.

Iš viso LKD pastato stogo remontui per 2021 metus surinkta 1971
Eur.

FIXUS komandos vizitas

http://www.lkd.lt/skirkite-12-proc-gpm-lkd-pastato-stogo-remontui
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GEGUŽĖS 4-OJI
2021 metais buvo minima lietuvių gestų kalbos pripažinimo
kurčiųjų gimtąja kalba 26 metų šventė. Ta proga vyko įvairūs
renginiai ir iniciatyvos.

Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) priėmė nutarimą, kad Kauno
menininkų namų (KMN) kartu su kurčiųjų bendruomenės atstovais
sukurtas grafinis ženklas, skirtas pažymėti lietuvių gestų kalbą
KMN komunikacijos kanaluose, nuo šiol bus naudojamas visoje
Lietuvoje turiniui gestų kalba žymėti. Minint lietuvių gestų kalbos
pripažinimą, paskelbta, kad šį ženklą gali neatlygintinai savo
komunikacijoje naudoti visi suinteresuoti asmenys ir organizacijos.

Laidos „Panorama“ stop kadrai

Gegužės 4-ąją LRT informacinės laidos „Panorama“ vedėjai ir
gestų kalbos vertėja susikeitė vietomis – taip LRT pažymėjo
Lietuvos kurčiųjų bendruomenei svarbią datą.

Minint lietuvių gestų kalbos pripažinimo kurčiųjų gimtąja kalba
26-ąsias metines, LRT informacinės laidos „Panorama“ studijoje
žiūrovai tiesioginiame eteryje išvydo gestų kalbos vertėją, o
naujienų vedėją Marijų Žiedą ir sporto žinių vedėją Gintarę
Grikštaitę žiūrovai matė ekrano apačioje.

Laidos „Kas ir kodėl“ stop kadras

Tą pačią dieną intelektinio TV žaidimo „Kas ir kodėl“ dalyviams
buvo ne tik pateikti klausimai apie kurčiuosius ir gestų kalbą –
pirmą kartą laida buvo verčiama į gestų kalbą.

Iniciatyvą TV žaidime paminėti lietuvių gestų kalbos pripažinimo
dieną pasiūlė Lietuvos kurčiųjų draugija, pateikusi ir teminius
klausimus. Džiugu, kad „Kas ir kodėl“ kūrybinė komanda priėmė
šį pasiūlymą ir taip paminėjo visai Lietuvos kurčiųjų
bendruomenei reikšmingą dieną.

Turinį gestų kalba
žymintis grafinis ženklas

Parsisiųsti grafinį gestų kalbos ženklą

Laidos „Panorama“ įrašas

Laidos „Kas ir kodėl“ įrašas

http://www.lkd.lt/gestu-zenklas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000150618/panorama-speciali-laida-skirta-pamineti-oficialaus-gestu-kalbos-pripazinimo-lietuvoje-metines
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000149999


2021 metais buvo pakeistas Tarptautinės kurčiųjų savaitė
pavadinimas – Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) sprendimu, ji
pradėta vadinti Tarptautine kurčiųjų žmonių savaite. 2021 metų
Tarptautinės kurčiųjų žmonių savaitės pagrindinė tema –
Švenčiame klestinčias kurčiųjų bendruomenes.

Pirma savaitės diena prasidėjo vizitu į LR Seimą. Čia LKD
prezidentas Kęstutis Vaišnora ir viceprezidentas Mykolas Balaišis
susitiko su LR Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen.
Susitikimo metu kalbėta apie LR Seimo informacinės aplinkos
pritaikymą kurtiesiems.

Rugsėjo 22 d. LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora kartu su
kurčiųjų ugdymo įstaigų vadovais susitiko su Švietimo, mokslo ir
sporto ministre Jurgita Šiugždiniene ir aptarė klausos negalią
turinčių mokinių švietimo pasiekimus ir vis dar egzistuojančias
problemas, o rugsėjo 24 d. Lietuvos kurčiųjų draugija
suorganizavo nuotolinę diskusiją su Lygių galimybių kontroliere
Birute Sabatauskaite tema „Kurčiųjų žmonių teisės
šiandieninėje Lietuvoje“. Tiesioginę transliaciją kurtieji galėjo
stebėti LKD Facebook paskyroje.

TARPTAUTINĖ KURČIŲJŲ SAVAITĖ

Diskusijos su Lygių galimybių
kontroliere sustabdyta akimirka

LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS
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Susitikimo su LR Seimo
pirmininke akimirka

Susitikimo su ŠMM ministre
akimirka

Antrus metus iš eilės LKD prisidėjo prie WFD iniciatyvos
„Pasaulio lyderių iššūkis“ ir kvietė Lietuvos valstybės vadovus
išdrįsti nusifilmuoti sakinį gestų kalba „Aš palaikau kurčio
žmogaus teises!“. Prie šios iniciatyvos prisijungė ne tik
Vyriausybės, įvairių ministerijų atstovai, bet ir LR prezidentas
Gitanas Nausėda.

Visus vaizdo įrašus galima peržiūrėti LKD internetinėje svetainėje.

Diskusijos „Kurčiųjų žmonių teisės
šiandieninėje Lietuvoje“ transliacijos įrašas

„Pasaulio lyderių iššūkis“ 2021 vaizdo įrašaiAtvirų durų diena LKD

https://www.facebook.com/kurciujudraugija/videos/603046434186370
http://www.lkd.lt/pasaulio-lyderiu-issukis-2021


2021 m. spalio 7 d. Lietuvos atstovai pristatė kurtiesiems ir neprigirdintiesiems pritaikytą
112 programėlę Rygoje vykusioje Europos skubios pagalbos numerio asociacijos metinėje
konferencijoje (angl. EENA - European Emergency Number Association).

EENA konferencijoje skaityti pranešimą apie Lietuvoje sėkmingai veikiančią kurtiesiems ir
neprigirdintiesiems pritaikytą skubios pagalbos numerio 112 mobiliąją programėlę buvo
pakviesti LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora bei kolegos iš Bendrojo pagalbos centro (BPC)
– viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas ir operatorius Darius Indrišionis. Po pranešimo
sulaukta daug klausimų – specialistai iš visos Europos stebėjosi lietuviškos 112 programėlės
pritaikymu klausos negalią turintiems asmenims.

112 PROGRAMĖLĖ

LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS
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2021 m. liepos 1-ąją suėjo vieneri metai nuo dienos, kai Lietuvoje pradėjo veikti klausos
negalią turintiems asmenims skirta Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numerio 112
mobilioji programėlė. Per tą laiką ji įrodė esanti išties naudinga ir padedanti kurtiesiems
asmenims kritinėse situacijose išsikviesti skubiosios pagalbos tarnybas.

Per metus mobiliosios programėlės vartotojais tapo 1294 asmenys. Iš jų buvo gauta ir
užregistruota 143 pagalbos prašymai. Daugiausia pranešimų perduota greitajai medicinos
pagalbos tarnybai – 73, policijai šiek tiek mažiau – 70.

Policijai buvo perduota nemažai pranešimų apie užstatytus automobilius, užimtas
neįgaliesiems skirtas stovėjimo vietas, techninius eismo įvykius. Greitąją medicinos
pagalbos tarnybą klausos negalią turintys žmonės kvietėsi ir sau, ir savo artimiesiems.

ATMINTINĖ 112 programėlės naudotojams

Latvijoje vykusios EENA konferencijos akimirkos

http://www.lkd.lt/informacija-apie-numerio-112-mobiliaja-programele


LGK ĮSTATYMAS
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2021 metais Lietuvos kurčiųjų draugija atliko gestų kalbos statuso
ir gestų kalbos vartojimo teisinio reguliavimo Lietuvoje ir Europos
Sąjungos šalyse analizę bei parengė gaires (rekomendacijas)
Lietuvių gestų kalbos įstatymui. Su dokumentais galite susipažinti
čia:

Renginio Valstybės pažinimo
centre akimirkos

Kurtiesiems pritaikyta ekspozija
Valstybės pažinimo centre

Analizę ir gaires, LGKVC Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius
užsakymu, rengė LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora, teisininkė
Marija Židonienė bei Europos kurčiųjų sąjungos ES politikos ir
teisinių reikalų specialistė Martyna Balčiūnaitė.

Visgi iki galutinio tikslo – Lietuvių gestų kalbos įstatymo
parengimo ir įtvirtinimo – laukia išties nemažai veiklų ir darbų, tad
tikimės stipraus visų palaikymo!

PRIEINAMUMAS
2021 m. gruodžio mėn. Valstybės pažinimo centre buvo pristatytas
pirmasis eksponatas, kuris yra pilnai pritaikytas klausos negalią
turintiems lankytojams – tai interaktyvus stalas ekspozicijoje
Laisvė spręsti ir veikti. Eksponatas išsamiai pristato prezidento
instituciją ir padeda atsakyti į klausimus: ką veikia Lietuvos
Respublikos Prezidentas? Kokios Prezidento galios? Kokie
pagrindiniai tikslai vykdant užsienio politiką būtent šios kadencijos
metu? Informacija gestų kalba lankytojams prieinama pasinaudojus
specialiai sukurtais QR kodais.

Idėja įgyvendinta bendradarbiaujant su Lietuvos kurčiųjų draugija
ir Lietuvių gestų kalbos vertimo centru.

Filmo „Pavyzdingas elgesys“
su SKN peržiūra

LNF strateginė sesija

https://www.vertimaigestais.lt/uploads/images/metodinis-pdf/gk-rekomendacijos-lock.pdf
https://www.vertimaigestais.lt/uploads/images/metodinis-pdf/analize-lock.pdf
http://www.lkd.lt/valstybes-pazinimo-centre-kurtiesiems-pritaikyta-ekspozicija


NUOLAIDOS LKD NARIAMS
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Lietuvos kurčiųjų draugijos nariams, turintiems LKD nario kortelę, ir toliau stengiamės
ieškoti įmonių, galinčių prekėms ar paslaugoms suteikti nuolaidas. Toliau
bendradarbiaujame su salonais „Vizija Optika“ ir „Biomedikos centras“, prekybos tinklu
„Maxima“, pavėžėjimo paslaugų įmone Bolt, telekomunikacijų bendrove „Bitė“, Panevėžyje
veikiančia grožio studija „Diamond‘s Style“,pramogų erdve vaikams „Kakės Makės
pasaulis“ ir kt.

NUOLAIDOS IR SPECIALŪS
PASIŪLYMAI LKD NARIAMS

LKD ŽINGSNIŲ IŠŠŪKIS
Gruodžio 6 – 30 dienomis kvietėme visus kurčiųjų bendruomenės narius dalyvauti
virtualiame LKD ėjimo iššūkyje „Kalėdų Senelio taku – aplink Žemę!“. Dalyviai žingsnius
galėjo rinkti parsisiuntę programėlę WALK15 ir užsiregistravę LKD iššūkyje. Eiti
kiekvienas galėjo kur panorėjęs: miestų gatvėmis, miškų takeliais, parduotuvėse, seniai
pramintais ir naujais maršrutais.

Iššūkyje dalyvavo 91 asmuo, o pabaigoje didžiausią
atstumą ir daugiausiai žingsnių surinkusiems
asmenims buvo įteikti LKD prizai.

Pasiekti rezultatai: 
· Per visą iššūkio laikotarpį užauginome net 49 410
tūkst. virtualių medžių!
· Sutaupėme 1,7 tonų CO2!
· Nuėjome 12 969 608 žingsnių!
· Įveikėme net 9 882 km!

Žingsnių TOP3:
1. Arūnas Navikas – 1 381 015
2. Paulius Jurjonas – 1 007 821
3. Ramunė Jurkšienė – 830 852

Žingsnių iššūkį LKD padovanojo WALK15.

http://www.lkd.lt/nuolaidos-ir-specialus-pasiulymai-lkd-nario-korteles-turetojams
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2021 metais Lietuvos kurčiųjų draugija (toliau – LKD) vykdė 6
projektus, kuriems įgyvendinti visoje Lietuvoje buvo
organizuojamos įvairios veiklos, renginiai, susitikimai. Apie
projektų eigą klausos negalią turintys asmenys buvo nuolat
informuojami LKD internetinėje svetainėje bei socialinių tinklų
Facebook ir Youtube paskyrose.

Toliau pateikiama kiekvieno projekto trumpa apžvalga bei pasiekti
rezultatai.

Susitikimas su MIC direktore
Dovile Masalskiene

Visuomenės švietimo apie
kurčiuosius pamoka

Projektas: „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2021
metais“

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

Per projekto vykdymo metus įvyko 137 susitikimai 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. Suorganizuotos 47 paskaitos
„Visuomenės švietimas apie kurčiuosius“ švietimo įstaigose,
kuriose iš viso dalyvavo 1671 asmenys.

Pradėtas bendradarbiavimas su Moterų informacijos centru dėl
smurto prieš kurčias moteris ir mergaites pagalbos prieinamumo
klausos negalią turintiems asmenims. Įgyvendinant šią veiklą buvo
suorganizuoti 2 tiksliniai mokymai kurčiųjų reabilitacijos centrų
darbuotojams bei Moterų informacijos centro ir Specializuotos
kompleksinės pagalbos centro specialistams įvairių priemonių,
skirtų kovoti su smurtu prieš neįgalias moteris ir mergaites, smurto
atpažinimo, prevencijos ir šalinimo klausimais. Taip pat parengtas
10 mokomųjų vaizdo klipų ciklas lietuvių gestų kalba.

Mokymai SKPC darbuotojams
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Kurtieji iš visos Lietuvos šiais metais ir vėl turėjo galimybę
dalyvauti teisininko paskaitose, stebėti teisinius vaizdo įrašus gestų
kalba ir gauti individualias teisinės pagalbos konsultacijas
nuotoliniu būdu. Iš viso buvo suorganizuotos 5 teisininko paskaitos
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio kurčiųjų
reabilitacijos centruose, sukurta 10 vaizdo įrašų gestų kalba ir
suteikta 35 nuotolinės konsultacijos. Iš viso nemokamas teisininko
paslaugas gavo 116 asmenų iš visos Lietuvos.

Jau 16 kartą buvo suorganizuota tradicinė kurčiųjų vaikų vasaros
stovykla „Tylioji pasaka“. 2021 metų stovyklos tema – „Nuotykių
ieškotojai“. Joje dalyvavo 30 klausos negalią turinčių vaikų ir
jaunuolių iš visos Lietuvos, o jų užimtumu rūpinosi 5 Lietuvos
kurčiųjų jaunimo asociacijos savanoriai.

Taip pat įgyvendinant šį projektą suorganizuoti 2 kvalifikacijos
kėlimo mokymai, kurčiųjų saviveiklos meno festivalis bei 7
kurčiųjų kultūros mėnesio renginiai įvairiuose Lietuvos miestuose. 

Bendras tiesioginę naudą (paslaugas) gavusių asmenų (pagal
bendrą nesikartojantį tiesioginių naudos (paslaugų) gavėjų sąrašą)
skaičius 2308, iš jų neįgaliųjų – 547 (iš jų neįgalių vaikų 74).

LKD meno šventės akimirka

Teisininko paskaita KKRC

Projektas: „Kurčiųjų organizacijų stiprinimas ir viešųjų
paslaugų prieinamumo didinimas“

Projektas dalinai finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos.

Projekto vykdymo laikotarpiu buvo organizuojami individualūs
programėlės 112 Lietuva, pritaikytos klausos negalią turintiems
asmenims, naudojimo mokymai kurčiųjų bendruomenės nariams.
Paslaugas penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose teikė 5
lektoriai, mokantys lietuvių gestų kalbą ir dirbantys kurčiųjų
reabilitacijos centruose.

Stovyklos „Tylioji pasaka“ akimirka

Mokymai Klaipėdos KRC
darbuotojams



Lietuvos kurčiųjų draugija pradėjo bendradarbiavimą su Lietuvos
savivaldybių asociacija dėl senelių globos namų pritaikymo
kurtiesiems, į kurį atsiliepė net 6 didžiuosiuose Lietuvos miestuose
veikiančios slaugos / globos įstaigos. 2021 metais vyko susitikimai
– mokymai, kurių metu senelių globos namų darbuotojai buvo
supažindinti su lietuvių gestų kalba, kurčiųjų kultūra.
Susitikimuose dalyvavo ir kurčiųjų reabilitacijos centrų bei
Lietuvių gestų kalbos vertimo centro atstovai. Buvo kuriami
paslaugų teikimo planai ir numatomi veiksmai, kaip institucijos
galėtų bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, siekiant kuo geresnio
senelių slaugos globos namų pritaikymo kurtiesiems. Įgyvendinant
šią veiklą taip pat buvo parengtos tikslinės Rekomendacijos dėl
slaugos / globos įstaigų pritaikymo asmenims, turintiems klausos
negalią, ir sukurti 4 vaizdo siužetai gestų kalba, pristatantys
kurčiuosius senjorus pasiruošusias priimti įstaigas.

Trečius metus iš eilės buvo įgyvendinama LKD savanorystės
programa. Jos metu buvo suburta 10 savanorių komanda, kuri visus
metus neatlygintinai vykdė įvairias veiklas savo miesto kurčiųjų
bendruomenei – organizavo paskaitas, orientacines nuotykių
lenktynes, ekskursijas, susitikimus, Facebook Live renginius ir t.t.
Iš viso 2021 metais įvyko 11 LKD savanorių savarankiškai
organizuotų veiklų, o gegužės ir gruodžio mėnesiais buvo
suorganizuoti tiksliniai 2 dviejų dienų mokymai savanorių
komandai.

Rugsėjo-gruodžio mėnesiais buvo suorganizuota 10 susitikimų su
didžiųjų miestų kurčiųjų bendruomenėmis, kurių metu buvo
stengiamasi išsiaiškinti kurčiųjų bendruomenės poreikius,
lūkesčius ir problemas, siekiant efektyviau organizuoti paslaugų
teikimą kurčiųjų reabilitacijos centruose. Tarp susitikimų buvo
suorganizuoti 5 „Komandinio darbo ir organizacijos vadybos“
mokymai kurčiųjų reabilitacijos centrų darbuotojams. Iš viso
susitikimuose su bendruomene ir mokymuose sudalyvavo 262
asmenys.
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LKD savanorių komanda

Mokymai senelių globos namų
darbuotojams

Susitikimas su Panevėžio
kurčiųjų bendruomene

Mokymai KRC darbuotojams
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Įgyvendinat šį projektą taip pat buvo kuriamas vaizdo klipų gestų
kalba ciklas „Pasaulio kurčiųjų naujienos“, kuriuo buvo siekiama
pristatyti įvairias asmenybes ir pasidalinti gerąja užsienio patirtimi
su Lietuvos kurčiųjų bendruomene.

ViKO studentų viešnagė LKD

Susitikimas su stovyklos
„Tylioji pasaka“ vadovais

Projektas: „Lietuvos kurčiųjų jaunimo bendruomenė: MES
esame, MES galime!“

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

Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Lietuvos kurčiųjų jaunimo
asociacija 2021 metais įgyvendino Jaunimo reikalų departamento
finansuojamą projektą „Lietuvos kurčiųjų jaunimo bendruomenė:
MES esame, MES galime!“.

Projekto metu didžiuosiuose šalies miestuose buvo įdarbinti 6
jaunimo bendruomenės atstovai: Erika Jočytė ir Veronika
Michailova Vilniuje, Gabrielė Minickaitė Kaune, Faustas Simaitis
Klaipėdoje, Genadij Vasin Šiauliuose, Rūta Noreikienė
Panevėžyje.

Visą projekto vykdymo laikotarpį vyko nuoseklus darbas su 5
didžiųjų miestų klausos negalią turinčiais asmenimis. Jaunimo
darbuotojai organizavo teminius susitikimus bei individualias
paslaugas savo miesto kurčiųjų jaunimo bendruomenei: buvo
organizuotos ekskursijos, protų kovos, paskaitos, vertėjų darbo
simuliacijos, kūrybinės dirbtuvės ir pan. Taip pat buvo vykdomos
individualios konsultacijos, kurių metu klausos negalią turintis
jaunuolis, kilus problemai, turėjo galimybę gauti visą reikalingą
informaciją gestų kalba ir būti nukreiptas tinkama linkme. Projekto
veiklose dalyvavo 160 klausos negalią turinčių jaunuolių iki 29
metų ir 59 asmenys virš 29 metų amžiaus visoje Lietuvoje.

Pasaulio kurčiųjų naujienos

Jaunimo darbuotojų suorganizuotų
renginių akimirkos

http://www.lkd.lt/category/pasaulio-naujienos
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Partnerystės projektas „Įmonių socialinės atsakomybės
skatinimas“

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros.

2021 m. rugsėjo mėn. Kėdainių, Mažeikių, Ukmergės ir Jonavos
miesto aikštėse buvo suorganizuotos 4 įmonių socialinę
atsakomybę skatinančios akcijos, kurių metu buvo siekiama
atkreipti visuomenės dėmesį į klausos negalią turinčius asmenis.

Įrengtose palapinėse su apsilankiusiais miestų gyventojais LKD
atstovai bendravo ir diskutavo socialinės atsakomybės klausimais,
daugiausia dėmesio skiriant aplinkos ir darboviečių pritaikymui
klausos negalią turintiems asmenims. Taip buvo didinama
darbdavių motyvacija įdarbinti kurčiąjį asmenį ir keičiamas
visuomenės požiūrį į negalią.

Projekto „Mes taip nesitarėm“
kolektyvo susitikimas

ĮSA projekto komanda Jonavoje

Projektas „Kūrybinė eksperimentinė laboratorija „Mes taip
nesitarėm“

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

2021 m. Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su scenos menų atlikėju
Dominyku Vaitiekūnu bei imituojamosios dainos kolektyvu
„Skambanti tyla“ įgyvendino pirmąjį istorijoje muzikinį-socialinį
projektą „Mes taip nesitarėm“, kurio metu buvo siekiama
išsiaiškinti kurčiųjų santykį su muzika.

Projektas apėmė keletą skirtingų kūrybinių veiklų: teatro
laboratoriją, garso laboratoriją, judesio laboratoriją, muzikinės
pjesės eskizų sceninį pastatymą ir rezultato pristatymą video
formatu.

ĮSA projekto apibendrinimas

ĮSA projekto komanda Ukmergėje

http://www.lkd.lt/isa-projekto-apibendrinimas


Judesio laboratorija: Buvo suorganizuoti du judesio užsiėmimai
Kaune, kuriuos vedė šiuolaikinio šokio šokėja ir choreografė
Agnietė Lisičkinaitė, o juose dalyvavo 7 kurčiųjų kolektyvo
„Skambanti tyla“ saviveiklininkai. Judesio laboratorijos tikslas
buvo patyrinėti kurčiųjų bendruomenės narių judesio galimybes ir
choreografiškai išbandyti gestų kalbą ir jos estetiką, kaip šaltinį
meninei choreografijai kurti. Tikslui įgyvendinti buvo
bendradarbiaujama su kurčiaisiais – judesių kompozicijos
kuriamos remiantis gestų kalba ir skirtingais, dalyvių parodytais
atsitiktiniais gestais, juos komponuojant sceniniams pastatymui.

Garso laboratorija: Garso režisierius Laurynas Kamarauskas
tyrimo metu tiek kurčiųjų bendruomenės narius, tiek girdinčius
kvietė išklausyti vibraciniais įrenginiais – ir specialiai projektui
sukurtu unikaliu vibrotaktiliniu foteliu – skleidžiamos specialiai
projektui sukurtos Jokūbo Tulabos ir D. Vaitiekūno muzikos,
aprašė ir analizavo jų įspūdžius ir įspūdžių skirtumus.

Garso laboratorijos tyrimo metu buvo pakviesti ir ištirti 18 žmonių.
Iš jų: 4 visiškai negirdintys, 8 nepilnai girdintys, 6 pilnai girdintys.
Garso laboratorijos užsiėmimai buvo vykdomi Kaune ir Vilniuje
gegužės-rugsėjo mėn.

Sceninio meistriškumo (teatro) laboratorija: Tyrinėdamas
kurčiųjų santykį su muzika, D. Vaitiekūnas susipažino su
„Skambanti tyla“ kolektyvo nariais ir bandė išsiaiškinti, koks jų
santykis su muzika, kaip jie ją patiria, kodėl iššūkių su klausa
turintys žmonės dalyvauja muzikinėje veikloje, kaip jaučia ritmą,
kokia tvarka scenoje sustoja, kokią įrangą naudoja.

Užsiėmimų metu kurtieji prisilietė prie specialiai šiam projektui
sukurtos dainos – vertė D. Vaitiekūno sukurtos dainos tekstą į
gestų kalbą, analizavo dainos temą, kūrė choreografiją ir sceninį
pasirodymą bendrai dainai atlikti, kartu mokėsi šiokio judesių,
atliko kūrybinio rašymo, ritmikos pojūčio pratimus ir sutarė, kad
jeigu projektas tęsis – sukurti bendrą dainą apie kurčiuosius.

PROJEKTINĖ VEIKLA

LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS
2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

Garso laboratorijos akimirkos

Judesio laboratorijos akimirkos
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Bendro kūrybinio proceso rezultatai buvo viešai pristatyti 2021 m.
rugsėjo 22 d. minint Tarptautinę kurčiųjų savaitę Kaune, Tempo
erdvėje. Renginio metu taip pat atliktas gyvas D. Vaitiekūno ir
kurčiųjų kolektyvo „Skambanti tyla“ pasirodymas.

Projekto DEAFMEDIA
nuotolinis seminaras

Projekto „Mes taip nesitarėm“
pristatymo akimirkos

Tarptautinis partnerystės projektas „DEAFMEDIA – Media,
Reliable Information and Deaf People in Europe 2020“

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos Erasmus+.

Projektas tęsiasi iki 2022-12-31.

Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su partneriais iš Jungtinės
Karalystės, Kroatijos bei Ispanijos vykdo tarptautinį projektą, kurio
tikslas – skatinti klausos negalią turinčių žmonių prieigą prie
informacijos ir paruošti kurčiuosius vertėjus arba diktorius dirbti
žiniasklaidoje.

Projektas pradėtas vykdyti 2020 m. pabaigoje ir tęsis iki 2022 m.
pabaigos. Jo metu dalyviai iš kiekvienos partnerių šalies dalyvauja
mokymų programoje, kurią ruošia ir veda lektoriai iš tarptautinės
transliavimo ir žiniasklaidos paslaugų bendrovės Red Bee Media
(Jungtinė Karalystė).

Lietuvių dalyvių komanda: Vytautas Pivoras, Nina Šamakova,
Jurgita Jankutė-Meškinė ir Arūnas Bražinskas, kuris nuo 2022 m.
pakeitė a. a. Ievą Aužbikavičienę. Kartu su jais projekte dalyvauja
LKD viešųjų ryšių koordinatorė Justina Vertelkaitė.

Projekto „Mes taip nesitarėm“
kūrybinės komandos pasirodymas

„Mes taip nesitarėm“ projekto istorija

DEAFMEDIA projekto dalyvių
pasakojimas apie veiklas

http://www.lkd.lt/mes-taip-nesitarem-projekto-istorija
http://www.lkd.lt/deafmedia-projekto-dalyviai-pasakoja-apie-veiklas


Projekto įgyvendinimo metu organizuojami nuotoliniai seminarai
apie kurčiųjų diktorių darbą televizijoje tiesioginių transliacijų
metu: dalyviai mokomi, kaip neatsilikti nuo kalbančiojo esant
greitam kalbėjimo tempui, išlaikyti ne tik reikiamą vertimo tempą,
bet ir pagauti tam tikrą vertimo ritmiką, išmokti skubiai verčiant
išvengti klaidų, „pataupyti“ vertimo laiką; gauna patarimų, kaip
tiesioginio eterio metu vertėjas turi stovėti, elgtis, dėlioti sakinius
gestų kalba. Taip pat vyksta nuotoliniai ir gyvi projekto
koordinatorių susitikimai.

Pirmas projekto koordinatorių susitikimas gyvai vyko 2021 m.
spalio 13-14 dienomis Kroatijos sostinėje Zagrebe. Čia susirinko
Deafmedia koordinatoriai iš Lietuvos, Kroatijos bei Ispanijos, o
prie jų nuotoliniu būdu prisijungė kolegos iš Jungtinės Karalystės –
kurčiųjų televizijos Red Bee Media. Pagrindinis susitikimo tikslas
buvo aptarti einamųjų projekto vykdymo klausimų, pasidalinti
atsakomybių tarp šalių, sudėlioti kitų metų darbotvarkę ir t.t.
Lietuvai šiame susitikime atstovavo LKD prezidentas Kęstutis
Vaišnora, projektų vadovė Miglė Jaskūnienė ir viešųjų ryšių
koordinatorė Justina Vertelkaitė. Darbas vyko anglų kalba bei
tarptautiniais gestais.

Šis projektas vyks iki 2022 metų pabaigos. Jo eigą ir naujienas
galima sekti LKD internetinėje svetainėje bei socialinio tinklo
Facebook paskyroje.

PROJEKTINĖ VEIKLA

LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS
2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

Apsilankymas Zagrebo
kurčiųjų draugijoje

DEAFMEDIA projekto vadovų
susitikimas Kroatijoje

Apsilankymas Zagrebo
kurčiųjų kavinėje

Rugsėjo 1-oji LKNUC LKD viceprezidento pranešimas
KKNUC mokiniams

Mokonomika pamokos
filmavime


