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SAUSIS
INFORMACIJA NARIAMS

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

Bendrija PAGAVA įgyvendindama Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono 2022 m. socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus teikia individualias
paslaugas Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone gyvenantiems neįgaliesiems. Padedame
asmenims, turintiems klausos negalią, spręsti įvairias problemas, mokslo ar darbo vietoje
kylančius sunkumus, teikiame informaciją kurtiesiems prieinama forma, mokome valdyti
negalią ir savarankiškai spręsti kasdienes problemas, pagal poreikį teikiame pavėžėjimo
paslaugas.

Bendrija PAGAVA ir 2022 metais įgyvendins Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą.
Atstovausime savo narius regioniniu ir respublikiniu lygiu, teiksime metodinę pagalbą regioninėms
organizacijoms, rengsime pasiūlymus dėl klausos sutrikimą turintiems asmenims svarbių įstatymų
pakeitimo, organizuosime stovyklas, mokymus šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus,
įvairiuose amžiaus tarpsniuose susiduriančioms su įvairiomis problemomis, mokymus jaunimui, suteikiant
jiems pastiprinimą ir daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, mokymus savanoriams, spektaklius su vertimu į
gestų kalbą, bus teikiama operatyvi pirminė pagalba šeimoje gimus klausos negalią turinčiam kūdikiui.
Tęsime bendradarbiavimą su Europos ir Pasaulio šeimų, auginančių kurčius vaikus, organizacijomis. Ir,
žinoma, padėsime spręsti visas Jums iškilusias problemas. Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo.

AR ŽINOJOTE, KAD KERLINGAS YRA:
- olimpinė sporto šaka dar vadinama šachmatais ant ledo;
- labiausiai populiarėjanti žiemos sporto šaka pasaulyje;
- tinkamas visiems – vaikams ir suaugusiems ;
KVIEČIAME! Vaikus nuo 8 m. ir suaugusius nemokamai išbandyti šią
sporto šaką. Bandomoji pamoka vyks sausio 23 d. (sekmadienį) 11:00,
Pramogų arenoje, Ąžuolyno g. 9, Vilnius.
Būtina išankstinė registracija: tel.: +37061846058 (Rūta), el. paštu
pagavabendrija@pagava.lt arba atvykus į bendriją PAGAVA.

Dėkojame Jums visiems už paramą bendrijos PAGAVA veiklai 2021
metais skyrus 1,2 proc. nuo Valstybinei mokesčių inspekcijai
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Be Jūsų pagalbos ir paramos
bendrijos kasmetinės veiklos kurtiems ir neprigirdintiems vaikams,
jaunuoliams bei juos auginančioms šeimoms būtų įgyvendinamos kur
kas sunkiau. Prašome Jūsų nepamiršti PAGAVOS ir 2022 metais skiriant
iki 1,2 proc. pajamų mokesčio. Tai padaryti galima užpildžius prašymą
elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Šv. Mišios su vertimu į gestų kalbą
Bernardinų bažnyčioje (Maironio g. 10, Vilnius) kiekvieną sekmadienį, 10:30 val. Šv. Mišios yra
verčiamos į gestų kalbą. Gestų kalbos vertėjos padeda dalyvauti liturgijoje klausos negalią turintiems
žmonėms. Kviečiame dalyvauti.

Kalėdinis giesmių koncertas su vertimu į gestų kalbą per Lryto TV
Kalėdinis giesmių koncertas, kuris vyko gruodžio 28 d. Bernardinų bažnyčioje Vilniuje, bus
rodomas Sausios 15 d., 16:30 val. per Lryto TV. Kviečiame žiūrėti.

Narystė bendrijoje PAGAVA visai šeimai kainuoja 5 Eur per metus. Tai simbolinis mokestis, kuris
padeda bendrijai vykdyti veiklas metų eigoje. Narystės mokestį galima sumokėti atvykus į bendrijos
ofisą arba pervedant mokestį į banko sąskaitą LT37 7044 0600 0137 6541, mokėjimo paskirtyje
nurodant, už kuriuos metus mokate mokestį. Jeigu nepamenate ar jau sumokėjote nario mokestį,
prašome kreiptis, mielai patikrinsime ir priminsime.

Kviečiame užsiprenumeruoti Lietuvos kurčiųjų draugijos
mėnraštį „Akiratis“ 2022 metams! Užsiprenumeruoti leidinį galite
Lietuvos pašte (indeksas 0002) arba bendrijoje PAGAVA. "Akiratis"
prenumerata 10 Eur metams.

Dar turime ! Dovanojami puikios buklės
naudoti Signia ir Phonak klausos aparatai.

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

Linkime visiems sveiko ir
gražaus Sausio !
Bendrija PAGAVA

