INFORMACIJA NARIAMS

LAPKRITIS

2021 m.

INFORMUOJAME, kad bendrija PAGAVA paslaugas teikia nuotoliniu ir tiesioginiu būdu!
Jeigu turite klausimų ar neišspręstų problemų, norite pasidalinti patirtimi, maloniai prašome kreiptis.
Pagal poreikį iš anksto susitarus ir laikantis visų saugumo priemonių galime susitikti su Jumis bendrijos ofise.
El. paštas: pagavabendrija@pagava.lt; telefonas: 8 5 2120763 arba +370 676 72299. Bendrijos PAGAVA
naujienas sekite facebook paskyroje bei tinklapyje.
https://www.facebook.com/BendrijaPagava
https://www.pagava.lt

KALĖDINĖ ŠVENTĖ VAIKAMS
Nors už lango dar ruduo, kviečiame planuoti laiką
KASMETINEI KALĖDINEI ŠVENTEI VISAI
ŠEIMAI!
Informuojame,

KVIEČIAME DALYVAUTI
APLAUSOJE IR UŽPILDYTI
ANKETĄ
Informuojame, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja
2020 m. priimti Švietimo įstatymo pakeitimai, kurie
naikina

diskriminuojančias

nuostatas

negalią

ir

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir

kad 2021 m. gruodžio 18 d.

leidžia įgyvendinti visuotinį įtraukųjį ugdymą. Tai

TEATRE

reiškia, kad visi vaikai, nepaisant skirtingų poreikių,

planuojame rengti Kalėdinį tradicinį spektaklį

galės lankyti artimiausią jų gyvenamoje vietoje esančią

vaikams su vertimu į gestų kalbą.

bendrąją mokyklą, bus priimami lygiais pagrindais su

(šeštadienį)

12:00

KEISTUOLIŲ

kitais mokiniais, mokysis drauge vienoje mokykloje,

Po spektaklio į svečius atvyks Kalėdų Senelis, kuris

vienoje klasėje. Tam turi būti pritaikyta ugdymo

vaikams nuo 1 iki 14 (imtinai) įteiks kalėdines dovanėles.

aplinka ir individualizuojamas ugdymo procesas bei

Dovanėles Kalėdų Senelis galės paruošti tik iš anksto

mokytojai turi turėti pakankamai žinių apie visų vaikų

užsiregistravusiems vaikams.

ugdymosi poreikius ir galimybes.

REGISTRACIJA JAU NETRUKUS!

Kviečiame Jus išsakyti savo nuomonę dėl įtraukiojo

Informuojame, kad siekiant užtikrinti, kad renginyje
visi jaustumėmės saugiai, jame dalyvausiantiems
suaugusiesiems

būtinas

galimybių

pasas

(GP).

Vaikams iki 12 metų reikalinga suaugusiojo palyda.

ugdymo

bendrose

mokyklose

tinkamumo

arba

netinkamumo kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams.
Tėvų patirtis ir nuomonė yra labai svarbi.
Anketa yra anoniminė, be galimybės Jus identifikuoti.
ANKETĄ RASITE ČIA:
https://apklausa.lt/f/kurciuju-neprigirdinciujuitraukusis-ugdymas-f6q8uhe/answers/new.fullpage
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LAPKRITIS
KVIEČIAME PAGELBĖTI
STUDENTĖMS IR DALYVAUTI
TYRIME!

AKTUALU!
Dalinamės informacija apie naują nemokamą

Mykolo Romerio universiteto studentės atlieka

dienos planavimo programėlę MANO SAVAITĖ.

tyrimą, kuriam reikalinga Jūsų pagalba. Tyrimas

Tai yra paprasta programėlė skirta padėti vaikams ir
paaugliams planuoti savo darbo ir poilsio režimą.
Programėlėje

galima

planuoti

tiek darbo

dienos

dienotvarkę, kai einama į mokyklą, lankomi būreliai ar
kitos užklasinės veiklos, tiek laisvalaikis ar atostogos.

skirtas ištirti patirtis tėvų, kurių vaikai mokosi
specialiojoje mokykloje arba ugdymo centre.
Studentės norėtų asmeniškai susitikti su tėvais
pokalbiui ir aptarti Jūsų patirtis dėl vaiko ugdymo
mokykloje. Tėvams norint pasiruošti, prieš pokalbį
jiems gali būti pateikti bendri klausimai.

Atskirose savaitės dienose galima susižymėti pamokų
laiką, būrelius, užklasinius užsiėmimus, susitikimus su
draugais, ar kitus įvykius. Programėlė taip pat kiekvieną
dieną primins apie asmens higieną: dantų valymą, dušą,
drabužių pasikeitimą ir pan.

Tyrimo

iOs (apple) palaikantiems telefonas ir įrenginiams
https://apps.apple.com/lt/app/manosavait%C4%97/id1585035664

pokalbio

metu

bus

užtikrinamas

konfidencialumas, jokia informacija apie vaiką bei
šeimą nebus atskleista. Jūsų įsitraukimas ir
dalyvavimas tyrime tikrai labai svarbus. Prašome
susisiekti

Android palaikantiems telefonams ir įrenginiams
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsisveikojud
esioasociacija.timemanager

ir

paštu:

pagavabendrija@pagava.lt,

perduosime Jūsų kontaktus ir su Jumis susisieks
studentės, atliekančios tyrimą.
Iš anksto dėkojame už pagalbą.

Daugiau informacijos rasite laiško prisegtukuose.

Norime Jus informuoti, kad nuo š. m. spalio 1 d. yra padidintos klausos
aparatų įsigijimui skirtos kompensavimo sumos. Vaikams ir studentams skirtų
klausos aparatų kompensavimo suma pakilo nuo 350-432 Eur iki 540-583 Eur,
o suaugusiems nuo 262-312 Eur iki 378 Eur.

Paspaudę šią nuorodą galite susipažinti su įsakymu: https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=599aeaf0157311ec9f09e7df20500045&fbclid=IwAR38lSE2NR9LQgLXE3DNNxxzdCoEetpZqcE1se5eOPvqVZQ_47rY41L1wo

Dalinamės informacija, jog nuo COVID-19 infekcijos pasiskiepijusiems vyresniems
senjorams yra teikiamos 100 eurų vienkartinės išmokos.
Šiuo sunkiu pandemijos laiku, kai mes turime laikytis kuo toliau vienas nuo kito,
turėkime kantrybės, rūpinkimės vieni kitais, nenutolkime vieni nuo kitų,
saugokime save ir savo - mūsų – vaikus.

Likite sveiki!
Bendrija PAGAVA

