INFORMACIJA NARIAMS
2022 m.GEGUŽĖ

Sveiki, pagaviečiai, prasidėjo pakutinis pavasario mėnuo,
netrukus ateis vasara ir visų taip laukiamos vasaros
stovyklos, šeimų ir jaunimo mokymai.
Tradicinė vaikų stovykla "Pagaviukas" vyks 2022 m. liepos 3-10 dienomis
gražioje sodyboje Varėnos rajone. Stovykloje kviečiame dalyvauti 9-16 metų vaikus
(imtinai).
8 dienas jaunieji stovyklautojai prasmingai leis laiką ir
pramogaus poilsio ir pramogų erdvėje – kaimo turizmo
sodyboje. Stovyklautojais rūpinsis atsakinga ir patirtį turinti
vadovų komanda, kuriai talkins bendrijos PAGAVA savanoriai.
Sodyboje yra viskas, ko reikia pilnaverčiam vaikų užimtumui –
patogus apgyvendinimas, 3-4 kart./d. maitinimas, krepšinio,
teniso, paplūdimio tinklinio aikštelės, maudynių vieta, miškas,
sveikatingumo takas ir kt.
Stovyklos kaina bendrijos PAGAVA nariams 70 Eur, ne nariams 100 Eur.
Kontaktinis asmuo: Smiltė, tel. +370 64655108,
el. paštas: smilte@pagava.lt

Vietų skaičius ribotas, todėl kviečiame registruotis iki birželio 5 d.
REGISTRACIJOS NUORODA: https://forms.gle/d33s646BwCdxXeT76

Tradicinė Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, Vasaros poilsio
stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio... 2022” vyks liepos 28 – liepos 31dienomis prie jūros,
patikrintoje ir pamėgtoje vietoje Šventojoje.
REGISTRACIJĄ PASKELBSIME JAU NETRUKUS!

Informacija apie renginius: rugsėjo 24-25 d. bendrija PAGAVA organizuoja
savaitgalinius mokymus šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus.
Mokymai vyks kaimo turizmo sodyba "Dzūkijos perlas", Dubaklonio km., Varėnos raj.
Mokymai šeimoms – tai puiki galimybė tėveliams susitikti, susipažinti, pasidalinti
patirtimi, gauti naudingų patarimų iš specialistų.
Registracija į mokymus skelbsime likus mėnesiui iki mokymų.

Kviečiame gegužės 18 d. 10:00 val. dalyvauti konferencijoje
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras bendradarbiaujant su HIPEN (The
European Network for Professionals working with People with Hearing Impairments.)
organizuoja konferenciją „MOKINIŲ SU KLAUSOS SUTRIKIMAIS ĮTRAUKUSIS
UGDYMAS: EUROPOS ŠALIŲ PATIRTIS“, skirtą besidomintiems mokinių su klausos
sutrikimais ugdymu.

Konferencijos tikslas – susipažinti su Europos šalyse
įsitvirtinusiais bei kuriamais mokinių su klausos sutrikimais
įtraukties modeliais, praktiniais kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
įtrauktiems aspektais.
Stebėti konferencija bus galima nuotoliniu būdu be išankstinės registracijos.
Konferencijos pranešimai bus verčiami į lietuvių bei lietuvių gestų kalbas.
Daugiau informacijos ir prisijungimo nuorodą rasite: http://www.deafcenter.lt/kvieciame-i-konferencija-2/

Kviečiame narius, užpildyti žemiau pateiktą anketą.
https://apklausa.lt/f/klausos-negalia-turinciu-asmenu-isitraukimo-i-darborinka-galimybes-2pcr2pb/answers/new.fullpage?
fbclid=IwAR18HG0gHEVB7zQSbcQb56g7VX0y6tcXkoK6YyezxmtKkCII5mCPZwN8a4
Informacija reikalinga tyrimui „Klausos negalią turinčių asmenų įsitraukimo į darbo rinką
galimybės", kurio tikslas ištirti kokios yra klausos negalią turinčio asmens galimybės įsitraukti
į darbo rinką. Anketa yra anoniminė, nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės, nei savo
elektroninio pašto ar telefono. Klausimai paprasti ir aiškūs, neužims daug laiko atsakyti.

Nuo gegužės 1 d. keičiasi NDNT klientų aptarnavimo tvarka.

Nuo š. m. gegužės 1 d., panaikinus ekstremalią situaciją dėl Covid-19, vertindami negalią
NDNT grįš prie įprastos tvarkos – asmens veiklos ir gebėjimų klausimynus pildys nebe
telefonu, o gyvai, t. y. klientui atvykus į NDNT.

Vienu kartu asmuo pateiks prašymą nustatyti negalią ir kitus
reikiamus dokumentus ir teritoriniame skyriuje užpildys asmens
veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną, jei į NDNT
užsiregistruos iš anksto internetu.
Registruotis prašoma NDNT interneto svetainėje www.ndnt.lt>IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA arba per E. valdžios vartus.
Telefonu vizitui į NDNT nebus registruojama.

2021 m. gruodžio 29 d. patvirtintas Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo aprašas.
Aprašas išverstas į lietuvių gestų kalbą, kurį galite peržiūrėti šioje nuorodoje:
https://www.youtube.com/watch?v=lVwP3eCKPTs&t=1277s
Susipažinti su Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo aprašu spausti šią nuorodą:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/7404ecf068b211eca9ac839120d251c4?
fbclid=IwAR0MovuEJyVGC_HPXM-93qMoTnatyA7niyinWJU9N1dL0dE7hKbKtUr6TiY

Dantų protezavimo paslaugos neįgaliesiems
Pagal šiuo metu galiojančią dantų protezavimo tvarką, teisę į kompensuojamą dantų
protezavimą (implantavimą) turi asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.
Norėdami gauti teisę į dantų protezavimo kompensaciją, asmenys turi kreiptis į polikliniką.
Konsultacijos metu gydytojas odontologas įvertina asmens dantų būklę ir informuoja, ar
asmuo gauna teisę į kompensaciją, ar negauna. Jei asmuo gauna teisę į kompensaciją,
gydytojas vietoje registruoja asmens duomenis elektroniniu būdu, o asmuo papildomai jokių
prašymų gydymo įstaigai ar teritorinei ligonių kasai rašyti neturi. Taip pat gydytojas privalo
išduoti asmeniui informacinį pranešimą, patvirtinantį teisę į kompensaciją.
Asmuo, turintis teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, turi pasirinkti ir
kreiptis į gydymo įstaigą, kuri dėl dantų protezavimo paslaugų yra sudariusi sutartį su bet
kuria teritorine ligonių kasa. Jeigu gydymo įstaiga sutarties dėl minėtų paslaugų su teritorine
ligonių kasa neturi, tuomet dantų protezavimo paslaugos nebus kompensuojamos ir už jas
asmuo turės susimokėti savo lėšomis.
Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iki 620,92 Eur.
Daugiau informacijos: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyventojams-1/gydymo-irsveikatos-prieziuros-paslaugos/odontologines-paslaugos/dantu-protezavimas

Šilto pavasario linkinti,
Bendrija PAGAVA

