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Lietuvos Respublikos Seimo Konferencijų salė (III rūmai), Gedimino pr. 53, Vilnius 

 

Bendrija PAGAVA ir Vilniaus universitetas kviečia į mokslinę praktinę konferenciją skirtą 
aptarti iššūkius, kurie kyla kurtiems ir neprigirdintiems vaikams ir jų šeimoms. Konferencijos 
metu bus pristatyti Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Vaikų su kochleariniais 
implantais socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje“ (sutarties Nr. S-MIP-17-111) rezultatai, 
paminėtas bendrijos PAGAVA 25-metis. Pranešimus skaitys praktikai ir mokslininkai iš 
Lietuvos, Suomijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Konferencijoje kviečiame dalyvauti kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų bendruomenės narius, mokslininkus, studentus, politikus, medikus, 
pedagogus, žiniasklaidos atstovus ir visus, kuriems aktuali konferencijos tema. Pranešimai 
bus verčiami į lietuvių ir lietuvių gestų kalbas. 

 

Programa 
08:45-10:00 Dalyvių atvykimas, registracija 
10:00-10:30 Konferencijos atidarymas 
10:30-10:50 Bendrija PAGAVA: patirtis, problemos, siekiai 

Bendrijos PAGAVA vadovė Rima Sitavičienė 

10:50-11:20 Bendradarbiavimo galia padedant kurtiems vaikams ir jų šeimoms 
Dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos 

ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės ligonių 

kasos atstovai 
11:20-11:40 Konferencijos dalyvių sveikinimo žodžiai 
11:40-12:00 Bendradarbiavimas remiant šeimas, turinčias vaikų su klausos negalia, 



Europoje. Europos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus 

bendrijos FEPEDA prezidentė Sari Paloposki 
12:00-13:00 Naudinga pagalba: tėvai ir specialistai bendradarbiauja. Pasaulinės tėvų, 

auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, organizacijos (GPODHH) įkūrėja 

ir pirmininkė Leeanne Seaver 

13:00-13:50 Pietūs 
13:50-14:10 Antros konferencijos dalies atidarymas 
14:10-14:20 Lietuvos kurčiųjų draugijos bendruomenė - ateities pokyčių link. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora 

14:20-14:30 Diagnozė - kurtumas: šeimos viltys ir realybė. Lietuvos kochlearinių 

implantų naudotojų asociacijos vadovė Asta Girnienė 

14:30-14:50 Kurčio vaiko gebėjimas skaityti - iššūkis tėvams. Surdopedagogė, 

Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrijos 

„Aidas“ vadovė Kristina Rimkienė 

14:50-15:05 Vaikų su kochleariniais implantais socialinės integracijos iššūkiai 
Lietuvoje. D. Stumbrys, J. Mataitytė-Diržienė, Vilniaus universitetas 

15:05-15:20 Ankstyvoji pagalba šeimoms, auginančioms sutrikusios klausos vaikus: 
rekomendacijos sistemai tobulinti . J. Byčkova, D. Stumbrys Vilniaus 

universitetas 

15:20-15:40 Kaip inicijuoti pokyčius? Diskusija. Moderuoja D. Stumbrys. Dalyvauja: E. 

Lesinskas, J. Byčkova, J. Mataitytė-Diržienė, Vilniaus universitetas 

15.40-15.50 PAGAVA – 25 metai kartu. Tėvų ir jaunimo pranešimai 

15:50-16.00 Konferencijos apibendrinimas, pasiūlymai tolimesnei veiklai. 
Konferencijos uždarymas 

 
 

Konferencijos organizacinis komitetas: 
Rima Sitavičienė (PAGAVA), prof. Eugenijus Lesinskas (Vilniaus universitetas), dr. Daumantas 

Stumbrys (Vilniaus universitetas).  

Asmuo kontaktams – Daumantas Stumbrys. Registracija ir daugiau informacijos elektroniniu paštu 

daumantas.stumbrys@fsf.vu.lt arba tel. +370 615 20571.  

Registracija būtina. Registruotis galima iki 2019 m. spalio 4 d.  

 

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-17-111. 

 


