2021 m.

GRUODIS

INFORMACIJA NARIAMS
Nuoširdžiai dėkojame visiems už paramą bendrijos PAGAVA veiklai skyrus, 1,2 proc.
gyventojų pajamų mokesčio (GPM). 2021 m. tokiu būdu buvo gauta 4485 eurų lėšų
paramos. Gautos lėšos bus panaudotos rengiant bendrijos PAGAVA vaikų ir šeimų
vasaros stovyklas, organizuojant Kalėdinę šventę ir spektaklius vaikams su vertimu į
gestų kalbą, bei įgyvendant kitus projektus. Prašome Jūsų ir 2022 metais nepamiršti
PAGAVOS ir pervesti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.
ARTĖJA KASMETINĖ KALĖDINĖ ŠVENTĖ VISAI ŠEIMAI!
2021 m. gruodžio 18 d. (šeštadienį) 12:00 val. KEISTUOLIŲ TEATRE
bendrija PAGAVA rengia tradicinį Kalėdinį spektaklį „TAIPNE“ vaikams su
vertimu į gestų kalbą.
Po spektaklio į svečius atvyks Kalėdų Senelis, kuris vaikams nuo 1 iki 14
metų (imtinai) įteiks kalėdines dovanėles. Dovanėles Kalėdų Senelis galės
paruošti tik iš anksto užsiregistravusiems vaikams.
Informuojame, kad siekiant užtikrinti, kad renginyje visi jaustumėmės
saugiai, jame dalyvausiantiems suaugusiesiems būtinas galimybių pasas
(GP). Vaikams iki 12 metų reikalinga suaugusiojo palyda.
Nespėję užsiregistruoti į spektaklį, prašome kreiptis
el.paštu: pagavabendrija@pagava.lt arba
telefonu: +37064655108 Smiltė

KALĖDINIS GIESMIŲ KONCERTAS su vertimu į gestų kalbą Vilniaus Bernardinų
bažnyčioje vyks gruodžio 28 d., 19 val. Ar koncerte galės dalyvauti žiūrovai, ar koncertas
bus tik transliuojamas per LRT Plius kanalą, informuosime, kai tik turėsime daugiau
informacijos. Kviečiame pabūti kartu, širdimi pajausti Kalėdinę dvasią ir melodijas!

Kviečiame susipažinti ir esant reikalui pasinaudoti asmenine
pagalba. Asmeninė pagalba - tai pagalba žmonėms su negalia,
kurią teikia asmeninis asistentas. Dėl asmeninio asistento
reikia kreiptis į savivaldybę. Detalią informaciją lengvai
suprantama kalba apie tai, ar Jūs ar Jūsų artimieji gali gauti
asmeninę pagalbą, kaip nustatomas asmeninės pagalbos
poreikis ir kaip ši pagalba yra teikiama, rasite čia: Asmeninės
pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo
aprašo paaiškinimas:
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Asmenines-pagalbosporeikio-nustatymo-ir-asmenines-pagalbos-teikimo-tvarkosaprasas.pdf

Informuojame apie naują ankstyvojo skaitymo
skatinimo projektą „Knygų startas“. Tai tarptautine
patirtimi
paremtas
projektas,
kurio
metu
naujagimiams ir jų tėveliams dovanojamas
ankstyvojo skaitymo skatinimo lauknešėlis. Jei Jūsų
mažylis gimė 2021 m., Jums priklauso naujagimio
"Knygų starto" lauknešėlis. Projektą įgyvendina
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Daugiau apie projektą ir kur tėveliai gali atsiimti
naujagimiui priklausantį lauknešėlį, skaitykite
nuorodoje: https://skaitymometai.lnb.lt/index.php?

Būtinai
pasidomėkite!

3461363029&fbclid=IwAR0j3dpDf6hNYdwKxtOU3zDrwTVitXt9O2PY94_IjjSspMvMURvNN4-L5c

Dovanojami puikios būklės naudoti Siemens, Signia ir Phonak klausos aparatai.

Daugiau informacijos
el.paštu: pagavabendrija@pagava.lt arba
telefonu: +37064655108 Smiltė

Kiekybiniai ar pusiau kiekybiniai
serologiniai
tyrimai
nemokamai
atliekami vieną kartą gyventojams ne
anksčiau kaip po 120 dienų po
vakcinacijos pagal pilną vakcinacijos
schemą.
Įstaigos turės užtikrinti, kad šis tyrimas
gyventojams nemokamai būtų atliekamas
vieną kartą.
Įstaigose, kuriose atliekami
Covid-19 antikūnų tyrimai :

nemokami

https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacijavisuomenei/mobilieji-punktai-karsciavimo-klinikos-irlaboratorijos

PRIMENAME, kad bendrija PAGAVA ir toliau 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

Gražių artėjančių žiemos švenčių!
PAGAVA

