2013 – 2017 m. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO

LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS
KAUNO TERITORINĖS VALDYBOS
VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaitą parengė pirmininkas Jūratė Pugačiauskienė

LKD Kauno teritorinė valdyba įsteigta:
Kauno teritorinės valdybos veikla vykdoma 2009 metų gegužės mėn. 15 d.
patvirtintais įstatais ir visuotinio susirinkimo nutarimais.
Kauno teritorinė valdyba vienija šiuos rajonus/organizacijas: Kauno raj., Prienų,
Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių, Šakių. Marijampolė, Vilkaviškis ir Kėdainiai –
savarankiškos organizacijos.
Narių statistika:
Bendras organizacijos narių skaičius: 751 asmuo;
Per ataskaitinį laikotaprį įstojusių narių skaičius: 48 asmenys;
Oficialiai atsisakė narystės/ išbraukta iš organizacijos: 77 asmenys.
PREZIDIUMAS
Pagal Kauno teritorinės valdybos įstatus (2009 05 15) vienas iš Valdymo organų –
Prezidiumas. Tai Kolegialus Valdymo organas (31. punktas), kuris susideda iš 7
asmenų:
Prezidiumo nariai:
1. Jūratė Pugačiauskienė
2. Gražina Dambrauskienė
3. Danutė Ramonienė
4. Malvina Stankauskienė
5. Vida Eskertienė
6. Vytautas Valiauga
7. Mykolas Balaišis
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 19 posėdžių.
Per ataskaitinį laikotarpį priimti 74 nutarimai:
• dėl priėmimo į draugiją bei atleidimo,
• dėl atleidimo nuo nario mokesčio,
• dėl gautos paramos iš Kauno m savivaldybės – 3G ryšį turinčių išmaniųjų
telefonų paskirstymo,
• kiekvienų sekančių metų nario mokesčio panaudojimo sąmata,
• informacijos gavimo apie organizacijos veiklą tvarkos,
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dėl draugijos narių skaičiaus visuotiniame susirinkime,
dėl žemės sklypo įregistravimo mokesčio,
dėl jubiliatų sveikinimo (mažėjant lėšoms sveikinimus nutraukti),
patvirtinta anketa revizijos komisijai patikrinti nario mokesčio apskaitą
rajonuose,
dėl jubiliatų sveikinimo (siunčiant ar įteikiant jiems atvirutes),
dėl įėjimo į renginius 1 Eur mokesčio,
renginių, skirtų gestų kalbos 20 metų minėjimui,
buvusių aktyvių draugijos narių pagerbimo lapkričio 1 dieną, aplankant jų
kapus: O.Kudrevičienės, L.Paršelienės, P.Pelegrimo, Z.Valutytės,
dėl žemės sklypo dokumentų tvarkymo,
dėl paramos projektams,
renginių, skirtų Tarptautinės kurčiųjų dienos 65 metų minėjimui,
organizacijos viešinimas - sukurta nauja internetinė svetainė www.kaunaskrc.lt
bei logotipas.

NARIO MOKESTIS
Kauno miesto
Sumokėjusių narių skaičius: 417 asmenų
Atleistų nuo nario mokesčio: 46 asmenys
Nesumokėjusių narių skaičius: 93 asmenys
Pirminių organizacijų 6
Sumokėjusių narių skaičius: 112 asmenys
Atleistų nuo nario mokesčio: 24 asmenys
Nesumokėjusių narių skaičius: 63 asmenų
ATSTOVAVIMAS
Per ataskaitinį laikotarpį buvo kreiptasi į:
• Kauno mieste esančias poliklinikas dėl planšetinių kompiuterių, kad kurtieji ir
neprigirdintys asmenys galėtų gauti gestų kalbos vertimo paslaugas nuotoliniu
būdu. Deja, šiuo metu tik 2 poliklinikos (Dainavos ir Centro) turi planšetinius
kompiuterius.
• Neįgaliųjų Tarybą, kad poliklinikose kurtieji su gestų kalbos vertėju būtų
priimami pas gydytoją talone numatytu laiku. Gavome pritarimą.
• Kauno savivaldybę dėl mokesčio už popamokinę veiklą Kauno apskrities
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Mokestis buvo panaikintas, tačiau
šiuo metu, nors suma mažesnė, kauniečiams mokėti reikia.

• Greitosios medicinos pagalbos stotį dėl kvietimo ,,Tyliuoju skambučiu‘‘ 033.
Galima išsikviesti, jeigu savo duomenis užregistravote kurčiųjų reabilitacijos
centre.
• Kauno miesto renginių organizatorius dėl renginių prieinamumo kurtiesiems.
• Vasario 16 –osios minėjimo, Kauno miesto, Tarptautinės Neįgaliųjų dienos –
vertimas į gestų kalbą matomas ekrane.
• „Žalgirio arenos‘‘ administraciją, kad Lietuvos valstybės himnas gestų kalba
prieš krepšinio varžybas būtų rodomas ekrane. Gavome pritarimą.
• Tautos namus, Nacionalonį dramos teatrą – spektaklių vertimas į gestų kalbą.
RENGINIAI
Kiekvienais metais organizuojame paskaitas, susitikimus, diskusijas, tautines šventes:
• Užgavėnės, Atvelykis, Kalėdos;
• Minime Teatro dieną,
• Gestų kalbos pripažinimo dieną,
• Vaikų gynimo dieną (Šeimų šventę),
• Tarptautinę kurčiųjų dieną;
Organizuojame tarprajoninius renginius;
• Vasaros sportinės žaidynes,
• Tarptautinė kurčiųjų diena.
Dalyvaujame Respublikiniame meno festivalyje;
Respublinikiame neįgaliųjų renginyje ,,Tau, Vilniau“.
Šiais metais vyko diskusija ,,Kurčiųjų problemos Kauno mieste“, skirta Tarptautinei
kurčiųjų dienai paminėti. Dalyvavo LKD Prezidentas V.Pivoras, Kauno miesto mero
patarėja I. Segalovičienė, socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja,
J.Putnienė, kiti svečiai. Renginį moderavo viceprezidentas K.Vaišnora (nuotraukos
mūsų internetinėje svetainėje).
PROJEKTINĖ VEIKLA
Pagrindinis projektas, kurį rašome kasmet - ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Gavome 62 tūkst. eurų. 2 tūkst. daugiau, nei
pernai.
•
Projekto tikslas - sudaryti galimybes gauti kokybiškas ir poreikį
atitinkančias paslaugas klausos negalią turintiems asmenims ir jų šeimos
nariams, siekiant minimalizuoti atskirtį socialinių ir kitų paslaugų sferoje.

Vykdomos veiklos:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:
• Mokymas sveikai gyventi;
• Kompiuterinio raštingumo mokymai;
• Dailės ir rankdarbių būrelis;
• Filmavimo ir fotografavimo užsiėmimai;
• Psichologinė pagalba.
2. Asmeninio asistento pagalba;
3. Meninių gebėjimų lavininmas:
• tautinių šokių būrelis,
• dramos – pantomimos būrelis,
• kultūros būrelis;
4. Pagalba šeimos nariams.
• Tai pagrindinis mūsų finansavimo šaltinis, išlaikomi darbuotojų etatai,
patalpos. Projekte dirba 12 darbuotojų iš jų 6 su klausos negalia.
Paslaugas teikiame visiems Kauno kurčiųjų bendruomenės nariams.
LKD teritorinės valdybos gauti ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje‘‘ projektai iš Kauno raj., Prienų, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių,
Šakių, Vilkaviškio savivaldybių. Projektus vykdo 18 darbuotojų tame tarpe projekto
vadovė Greta Gustienė ir buhalterė Kristina Šabūnaitė.
Papildomi projektai:
Kauno savivaldybės ,,Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą‘‘ – 3274 Eur.
Projekto tikslas – gerinti klausos negalią turinčių žmonių integraciją į girdinčių
visuomenę, suteikiant jiems sąlygas dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje.
Vykdomos veiklos:
1. Aerobikos ir zumbos užsiėmimai;
2. Treniruotės treniruoklių salėje;
3. Kitos aktyvios sporto šakos.
,,Komunikacinė partnerystė – raktas kurčiųjų informacijos prieinamumui,, 2400 Eur.

Kas mėnesį išleidžiamas naujienlaiškis (6 mėn.), kuriame pateikiama informcija gestų
kalba apie aktualius visuomenės pokyčius, ,,Sodros‘‘, mūsų organizacijos naujienas ir
veiklas.
Lietuvos kultūros tarybos projektas ,,Kurčiųjų kultūros puoselėjimas
interaktyviuose produktuose,, - 9000 Eur. Projektas 2017 07 03 – 2018 04 30.
Inovatyvaus kultūros produkto sukūrimas, kurį sudarys 2 dalys:
1. Pirmasis leidinys apie Kauno kurčiųjų kultūros istoriją;
2. Mobilioji aplikacija, kurioje bus talpinami kurčiųjų sceninių menų vaizdo
įrašai apimantys archyvinę KKRC saugomą medžiagą bei naujus projekto metu
sukurtus vaizdo įrašus. Šiuo produktu siekiama atskleisti kaip keitėsi kurčiųjų
menai, jų pateikimas ir tikslai.
Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017 – 2019
metų veiksmų programą ,,E. erdvės mokymai: e. vartai draugiškai integracijai į
visuomenę‘‘ – 4400 Eur.
Mokymai vyresnio amžiaus žmonėms kaip naudotis planšetiniais kompiuteriais, rasti
reikalingą informaciją, asmeninių paskyrų susikūrimas, socialiniai tinklai ir
komukaciniai įrankiai, jų diegimas, funkcijos ir naudojimas.
BENDRADARBIAVIMAS
Lietuvos kurčiųjų draugija
• Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras
• Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija;
• UAB ,,Neveresta“;
• Kauno miesto savivaldybė;
• VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis – 033 skambutis;
• Kauno apskr. Vyriausio policijos komisariato (VPK) Viešosios tvarkos
valdyba;
• Valstybinė mokesčių inspekcija – kasmet pristatomos naujovės ir mūsų
centre padedamos užpildyti metinės deklaracijos, 2% paramos dokumentai;
• ,,Sodra; – paskaitos apie naujoves, kurias verčiame į gestų kalbą;
• Daug metų bendradarbiaujame su Gintauto Labanausko labdaros ir paramos
fondu
SSGG ANALIZĖ
Organizacijos silpnybės:
• Mažas finansavimas, terminuotos darbo sutartys – išeina darbuotojai, kurie
turi patirties, moka gestų kalbą, geri specialistai.
• Nauji darbuotojai – mokymui reikia laiko.

• Vis sunkiau išlaikyti patalpas – viskas brangsta.
Organizacijos stiprybės:
• Darbuotojai, kurie pasilieka ir dirba;
• Savanoriai – paprašius pagalbos padeda:
 Saulius Nainis
 Rūta Mingailaitė
 Arūnas Bražinskas
 Mantas Radavičius
 Austėja Motiejūnaitė
 Gintautė Sinkevičienė
 Laima Puodžiukynienė
• Aktyvūs bendruomenės, klubo ,,Poilsis‘‘ nariai ir ypač tie, kurie dalyvauja
įvairiose organizuojamose veiklose (būreliuose).
Organizacijos grėsmės:
• Neaiškus finansavimas;
• Darbuotojų kaita;
• Aktyvių bendruomenės narių mažėjimas (bendruomenė sensta, jaunimas
nestoja į kurčiųjų draugiją, išvyksta į užsienį, nedalyvauja renginiuose).
VIEŠINIMAS
1. Informaciją bendruomenei viešiname: skelbimai organizacijos skelbimų lentoje,
video naujienų transliavimas TV ekrane KKRC skaitykloje, asmeniniai asistentai
informuoja tiesiogiai bendruomenės narius apie aktualius jiems renginius,
naujienas. Taip pat aktyviai organizuojame internetinės svetainės ir socialinių
tinkų kanalais. Operatyviai ir nuolatos atnaujiname informaciją organizacijos
internetiniame puslapyje (kaunaskrc.lt), aktyviai dalinamės naujienomis savo
Facebook bei partnerių (Lietuvos kurčiųjų draugijos, Kauno kurčiųjų jaunimo
organizacijos, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centro) profiliuose ir
kituose pamėgtose kurčiųjų grupėse (LGK Lietuvių gestų kalba).
2. Nuo liepos mėnesio, laimėto Kauno saviivaldybės projekto,,Komunikacinė
partnerystė – raktas kurčiųjų informacijos prieinamumui,, komanda - pradėjo
leisti naują viešinimo priemonę – Najienlaiškį, kurį siunčiame asmeniškai
užsiprenumeravusiems bendruomenės nariams į asmeninius elektroninius paštus
(50 prenumeruotojų), taip tap naujienlaiškį publikuojame internetiniame puslapyje
bei Facebook paskyroje (vidutiniškai Naujienlaiškio skelbimai pasiekia per 800
Facebook vartotojų).
3. Nuo liepos mėnesio aktyviai organizuojame informacinių video reportažų kūrimus
mūsų bendruomenės nariams. Per šį laikotarpį sukūrėme 22 vaizdo įrašus, kuriais

dalinamės KKRC Youtube kanale. Bendras visų filmų peržiūrų skaičius – 358
272. Vaizdo įrašais dalinamės ir mūsų Facebook profilyje, kuriame šie skelbimai
sulaukia – 12 178 pasiekiamumo rodiklį.
Populiariausias video reportažas – Sodros išmokos darbo stažą turintiems žmonėms (543
peržiūros). Rugsėjo mėnesį gyvai transliavome diskusiją „Kurčiųjų problemos Kauno
mieste“, kuri susilaukė 527 žiūrovų.
4. Populiariausias užtikrinti informacijos prieinamumą gestų kalba yra Facebook
kanalas. KKRC Facebook profilį 650 žmonių mėgsta ir 649 seka. Ties
informacijos prieinamumu aktyviai dirba ir centro specialistai, kurie nuolat ragina
bendruomenės narius sekti informaciją bei padeda ją surasti.

