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LIETUVOS SPECIALIOSIOS KURYBOS DRAUGIJOS,,GUBOJAOO

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

I. SVARBIAUSIA INFORMACIJA APIE LIETUVOS SPECIALIOSIOS KURYBOS
DRAUGIJA,,GUBOJA", JOS TIKSLUS, UZnn VTNTUS

Lietuvos specialiosios kurybos draugija ,,Guboja" (toliau - Draugija) yra pelno

nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti savo

nariq veikl4, atstovauti Zmoniq su ivairiomis negaliomis, jq tevq, globejq interesus ir juos ginti,

tenkinti kitus viesuosius interesus. Draugijos kodas 190730936, teisine forma - asociacija. Draugij4

iregistravo Valstybine lmone Registrq centro Vilniaus filialas 1992 m. kovo 30 d. Draugija veikia

laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos

Respublikos asociacijq istatymo, kitq istatymq, Vyriausybes nutarimq, kitq teises aktq ir veikl4
grindZia istatais, priimtais 2012 m. lapkridio l5 d. V Draugijos nariq suvaZiavime. Draugijos

organai yra: Draugijos nariq suvaZiavimas, Draugijos respublikine taryba, Draugijos pirmininkas.

Auk5diausias Draugijos organas yra Draugijos nariq suvaZiavimas. Draugijos struktiiroje gali bdti

teritoriniai padaliniai.

Draugijos veiklos tikslai:
koordinuoti Draugijos nariq veikl4, malinti neigaliqjq socialing atskirti, sudaryti jiems lygias

galimybes, atstovaujant ir ginant jq teises;

- padeti Zmonems su ivairiomis negaliomis (sutrikgs intelektas, ivairios fizines negalios, klausos,

regos sutrikimai ir pan.) lavinti praktinius kDrybos bei darbinius igDdZius, ugdyti asmenybg,

integruotis i visuomeng;

- dalyvauti kuriant neigaliqjq socialines paramos sistem4, padeti sprgsti Siq Zmoniq, ypad vaikq ir
jaunimo, ugdymo, uZimtumo, 5vietimo, profesinio orientavimo, savarankiSkumo, turiningo
laisvalaikio ir kultlrines veiklos organizavimo klausimus;

- padeti atitinkamoms institucijoms teikti socialines paslaugas neigaliesiems, steigti socialing

pagalb4 neigaliesiems, jq Seimos nariams teikiandias tarnybas;

- tobulinti spec. pedagogq, socialiniq darbuotojq, neigaliqjq kulturines veiklos organizatoriq,

savanoriq kvalifikacijos kelimo sistem4;

- dalyvauti kitq visuomeniniq organizacijq, asociacijq Lietuvoje bei uZsienyje veikloje, pletoti

rySius su VSA (The Intemational Organization on Arts and Disability), kitomis organizacijomis.

Draugijos veiklos uZdaviniai:

- burti Draugijos veiklai neigaliuosius, jq tevus, su jais dirbandius specialistus, menininkus, kitus

suinteresuotus visuomends narius, ivairias istaigas, kiirybinius kolektyvus, nevyriausybines, kitas

suinteresuotas organizacijas;



2

- bendradarbiauti su vyriausybinemis, savivaldybiq, nevyriausybinemis, privadiomis ir kitomis
institucijomis bei organizacijomis Lietuvoje, uZsienyje, siekiant spartesnes neigaliqjq socialines

integracijos i visuomeng, lygi,l galimybiq uZtikrinimo;
teikti neigaliesiems neformalaus ugdymo, darbinio uZimtumo, kultDrinio, laisvalaikio

organizavimo, Svietimo, informacinio-komunikacinio pobiidZio, kitas socialines paslaugas jau

veikiandiose istaigose, o taip pat steigti naujas;

- vykdyti nejgaliqjq ldarbinim4, spec. pedagogq, socialiniq, kitq darbuotojq, neigaliqjq, jq Seimos

nariq, savanoriq mokyn-r4 ir Svietim4;

- organizuoti seminarus, konferencijas, mokymus, kit4 kulturing, edukacing, ugdom4j4 ir
SvietejiSkq veikl4 neigaliesiems ir sveikiesiems;

- aktyvinti ir remti bendravim4 ir bendradarbiavim4 tarp neigaliqjq, o taip pat su sveikaisiais
visuomenes nariais, propaguoti neigaliqjq kurybinius, darbinius pasiekimus Lietuvoje bei uZsienyje;

- skatinti ir remti pedagogq, socialiniq darbuotojq, kult[rines veiklos organizatoriq, savanoriq,

neigaliqjq irjq tevq, globejq staZuotes uZsienyje;

- leisti pedagoginius, informacinius, Svieteji5kus, kitus periodinius ir vienkartinius leidinius;

- steigti naujas visuomenines organizacijas, sqjungaso kurios siekia spartesnes neigaliqjq socialines

integracijos i visuomeng, skatina neigaliqjq ir sveikqjq suartejim4, bendradarbiavim4, o taip pat

istoti ir dalyvauti kitq visuomeniniq organizacijq Lietuvoje, uZsienyje veikloje.

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS SPECIALIOSIOS KURYBOS
DRAUGIJOS ,,GUBOJA,,\ryKDyTA VEIKLA 2018 M.

fgyvendindama lstatuose numatytus tikslus ir uZdavinius, Draugija kaip sketine asociacija,

2018 m. koordinavo Draugijos nariq veiklq, palaike ry5ius su teritoriniais padaliniais, organizavo
respublikines tarybos posedZius, Draugijos nariq ataskaitin! suvaZiavim4, aktyvo, projekto
vykdl.tojq pasitarimus, mokomuosius, konsultacinius, kitus renginius, vykde tiking, kit4 veikl4,
telke remejus, partnerius, savanorius.

Vykdydama neigaliqjq teisiq gynimo veikl4 ir atstovaudama Zmoniq su ivairiomis negaliomis,
jq tevq, globejq interesus, Draugija bendradarbiavo su Socialines apsaugos ir darbo ministerija,
Kult[ros ministerija, Neigaliqjq reikalq departamentu prie SADM, Vilniaus, Klaipedos,
Druskinininkq, Aly'taus, kitomis savivaldybemis, neigaliqjq organizacijomis, tamybomis, dienos
centrais (Siauliq m. savivaldybes globos namq padaliniu ,,Goda", B{ Neigaliqjq centru ,,Klaipedos
lak5tute", Joni5kio ,,Saules" pagrindines mokyklos Dienos centru ir kt.), pletojo ry5ius su

kDrybinemis, Sveteji5komis, kitomis organizacijomis (Klaipedos apskrities vieiqja I. Simonaitytes
biblioteka, Druskininkq kult[ros centru, Siauliq apskrities Povilo Vi5inskio vie54ja biblioteka, VSf

,,Klasika LT" ir kt.).

Siekdami prisideti prie Neigaliqjq teisiq konvencijos 30 straipsnio ,,Dalyvavimas
kulturiniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas" lgyvendinimo, sudarant

,,neigaliesiems galimybg lavinti ir panaudoti savo kiirybines, menines ir intelektines galias ne tikjq
padiq labui, bet ir visai visuomenei turtinti". Draugija, jos teritoriniai padaliniai teike ivairias
socialines paslaugas neigaliesiems (neigaliqjq dienos uZimtumo, asmeninio asistento pagalbos,

meniniq gebejimq lavinimo biireliuose, kolektyvuose, klubuose ir kt.) Vilniuje, Alytuje, Kupi5kyje,
Druskininkuose, Joni5kyje, organizavo ugdomqj4, Svieteji5k4 veikl4, vasaros stovyklas, renge
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neigaliqjq parodas, konkursus-festivalius, kitus kulturinius, edukacinius renginius bibliotekose,

muziejuose, kitose erdvese (Zemai(:i4 muziejuje ,,Alka", Lietuvos medicinos bibliotekoje, Vievio
kulturos centre, Kapdiamiesdio E. Pliaterytes muziejuje, Raudondvario menq inkubatoriuje, Alytaus

Jaunimo centre ir kt.), vykde neigaliqjq nacionalinio ,,Spalvq muzikos" orkestro ir jo grupiq veikl4.

Draugija, kaip asocijuotas narys, dallvavo VSA, The International Organization on Arts and

Disability, organizacijos veikloje - keitesi informacija, pristate Lietuvoje vykdom4 kultDring,

mening veikl4, skleide tarptauting gerqJq Sios veiklos patirti Lietuvoje. Draugija taip pat dalyvavo

NVO vaikams konfederacijos veikloje bei pletojo tarptautini bendradarbiavim4 su JAV, Pietq

Korejos, Vengrijos, Latvijos, Rusijos, kitq Saliq organizacijomis ir vie5ino vykdom4 veikl4

asociacijos interneto tinklapyje www.gubo_ia.lt, facebook paskyrose bei Ziniasklaidoje (spaudoje,

radijuje, TV).
Svarbiausi Draugij os igyvendinti proj ektai :

2018 metq Neigaliqjq asociacijq veildos rdmimo projektas, finansuotas Neigaliqjq reikalq
departamento prie Socialinds apsaugos ir darbo ministerijos l€Somis -77 383 EUR.

Bendras netiesioging naud4 gavusiq asmenll skaidius - 20 000, i5 jq neigaliqjq - 15 000 (500

neigaliq vaikq). Bendras naud4 $aslaugas) gavusiq asmenLl (pagal bendrq nesikartojanti asmenq

s4ra54) skaidius - 3650, iSjq neigaliqjq - 1715 (205 neigalieji vaikai), Projekte pagal darbo sutartis

dirbo 8 darbuotojai, iS jrl3 neigalieji ir 42 savanoriai. Projektu igyvendintos Sios veiklos:

l. Neigalitdq teisiq gynimas. Druskininkq, Palangos, Trakq raj. savivaldybese buvo vykdoma

Socialines reabilitacijos paslaugq neigaliesiems bendruomeneje projektq verlinimo ir atrankos

stebdsena, kuri4 vykde 3 asmenys. Buvo palaikomi ry5iai ir teikiama metodine, informacine pagalba

LSKD ,,Guboja" Druskininkq sk., LSKD ,,Guboja" Kupi5kio sk., V5| ,,MaZoji guboja", draugijai

Alytaus ,,Gubojao', LSKD ,,Guboja" Siauliq, Aly'taus, Klaipedos, PaneveZio, Marijampoles kra5tq

atstovybems. Buvo organizuoti 2 mokomieji-konsultaciniai renginiai Vilniuje, Klaipedoje, kuriuose

dalyvavo I I asmenq, i5 jll 2 nejgalieji. fvyko 2 socialines itraukties ciklo ,,UZ teisg kurti ir blti
savimi" renginiai Joni5kyje ir TelSiuose, kuriuose dalyvavo 78 asmenys, i5 jrt 35 neigalieji (13

nelgaliq vaikq).

2. Kultriros renginiai neigaliesiems. Buvo organizuota 17 kult[ros renginiq, kuriuose pagal

nesikartojanti s4ra54 dalyvavo 2600 asmenq, i5 jq 1700 neigaliqjq (200 neigaliq vaikq). fvyko Sie

kulturos renginiai:

- Svente,,Tau, Vilniau!" Vilniuje, kurioje pagalrenginio s4ra54 dalyvavo 1914 asmenq, i5 jq 1311

neigaliqjq (24 neigalieji vaikai);
neigaliqjq nacionalinio ,,Spalvq muzikos" orkestro renginiai (3 vnt.): 2 kflrybines dirbtuves

Vilniuje ir I muzikine stovykla Druskininkuose. Orkestro veikloje pagal nepasikartojanti s4ra5q i5

viso dalyvavo 50 asmenq, i5 jq 36 nelgalieji. Sio orkestro veikl4 taip pat dalinai finansavo Lietuvos
kultnros taryba;

iV respublikinio jaunq neigaliqiq muzikos attikejq konl<urso-fbstivalio.,Perliukai" renginiai
Lietuvoje, Rusijoje (6 vnt.): 3 regioniniai konkursai-festivaliai Siauliuose, Kauno raj., Vilniuje, I
kilrybines dirbtuves Palangoje, I uZdaryrno renginiai VilniLrje ir 1 i5vyka itarptautini festivali Sankt

Peterburge, kuriuose pagal s4ra5us i5 viso dalyvavo 460 asmeml, i5 jq 280 neigaliqjq (136 neigalieji
vaikai). Sio konkurso-festivalio renginius taip pat dalinai finansavo Lietuvos kulturos taryba;

- parodines-dailines veiklos renginiai (7 vnt.): 6 parodos Vilniaus m. savivaldybeie: Vaiakupiry

reabititaciios centre, VMSCB Tomo Zano bibliotekoje, Lietuvos nredicinos bibliotekoje; Siauliq

miesto savivaldybeje: Siauliq universiteto bibliotekoje; Klaipedos miesto savivaldybe.ie: I.
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Simonaity,tes bibliotekoje; Elektrenq savivaldybeje: Vievio kultDros centre ir 1 tradicinis neigaliqjq
Kaledinio atviruko (pie5inio) konkursas Vilniuje, kuriame dalyvavo neigalieji i5 36 istaigq,
organizacijq. Sio.le dailineje-parodineje veikloje pagal nepasikartojanti s4ra54 i5 viso dalyvavo 300

neigaliqjq (80 neigaliq vaikq).
2018 m. Socialinds reabilitacijos paslaugq neigaliesiems bendruomendje projektas,

finansuotas Vilniaus miesto savivaldybds - 25 066 EUR.
Projektu buvo teikiamos Sios paslaugos ir vykdomos Sios veiklos: asmeninio asistento pagalba

(Sias paslaugas gavo 22 neigalieji) ir meniniq bei kitq gebejimq lavinimas meno, kultiiros
bureliuose, kolektyvuose, klubuose - LSKD ,,Guboja" SPALVU ORKESTRO veikla. 3i orkestrq

lanke 27 suaugg neigalieji (prioritetine paslaugq gavejq grupe - sutrikusio intelekto 20-40 metq

asmenys). Lankantieji kolektyvo uZsiemimus mokesi dainuoti ir groti ivairiais muzikos

instrumentais klasiking, estrading muzik4, ugde kDrybiSkum4, savarankiSkum4, dalyvavo

patrauklioje sociokultUrineje, kitoje veikloje. fvyko 12 vienkartiniq renginiq (kultDriniq, edukaciniq,

i5vykq ir kt.), ataskaitiniq koncertq visuomenei Vilniuje, Siauliuose, Joni5kyje, Marijampoleje,

Druskininkuose ir kt. Projekte pagal darbo sutartis dirbo 5 kvalifikuoti darbuotojai, i5 jq 1 turintis
negaliE.

2018 m. Socialin6s reabilitacijos paslaugq neigaliesiems bendruomendje projektas,
finansuotas Klaip€dos miesto savivaldyb6s - 19 055 EUR.

Projektu buvo teikiamos Sios paslaugos ir vykdomos Sios veiklos: asmeninio asistento pagalba

(Sias paslaugas gavo 7 neigalieji) ir meniniq bei kitq gebejimq lavinimas meno, kulturos bfrreliuose,

kolektyvuose, klubuose - Neigaliqjq menines raiSkos studijos ,,Guboja" veikla. Paslaugas

neigaliqjq menines rai5kos studijoje ,,Guboja" i5 viso gavo 30 neigaliqjq (sutrikusio intelekto,

regos, kompleksines, kitos negalios), iS jq 7 neigalieji vaikai. Sioje studijoje veike menines

saviraiSkos blrelis ir ansarnblis ,,Pajurio spalvos". 15 viso ivyko 3 ataskaitiniai koncertai, 16

sociokult[riniq renginiq mokyklose, bibliotekose, o taip pat iSvykos, susitikimai, kiti renginiai.

Projekte dirbo 5 kvalifikuoti specialistai, i5 jq 1 turintis negaliq.

2018 m. Socialin€s reabilitacijos paslaugq ne!galiesiems bendruomen6je projektai,
kuriuos rykde LSKD,,Gubojaoo struktiiriniai padaliniai.

Siuos projektus vykde: LSKD ,,Guboja" Druskininkq skyrius, LSKD ,,Guboja" isteigta VSf

,,MaZoji guboja", Draugija Alytaus ,,Guboja", LSKD ,,Guboja" Kupi5kio skyrius.

Druskininkq savivaldybe projekto igyvendinimui skyre 4726 EUR. Projekto nuolatineje

meniniq gebejimq veikloje, kuri4 vykde LSKD ,,Guboja" Druskininkq skyrius, dalyvavo 12

neigaliqjq, o klubineje veikloje - 30 neigalirfjq ir jq Seimq nariq. Projekte dirbo 3 asmenys, i5 jq 1

turintis negali4. Projekto metu vyko neigaliqjq projekto dalyviq parodos, paZintines i5vykos,

edukaciniai, kiti renginiai.

Vilniaus miesto savivaldybeje 5i projekt4 vykde LSKD ,,Guboja'o isteigta istaiga - V5| ,,MaZoji
guboja". Projektui skirta 30 515 EUR, projekto veikloje dalyvavo 26 neigalieji asmenys (sutrikusio

intelekto, kompleksines negalios). VSI ,,MaZoji guboja" teike Sias paslaugas: neigaliqjq dienos

uZimtumas, asmeninio asistento pagalba, uZimtumo ivairiuose amatll b[reliuose: floristikos ir
taikomosios dailes, keramikos, siuvimo ir rankdarbiq. Metq eigoje vyko uZsiemimq metu atliktq
gaminiq nuolatines parodos istaigos neigaliqjq dailes darbq salone bei i5vaZiuojamosios parodos-

muges kitose lstaigose. Projekte dirbo 6 asmenys, i5 jq I turintis negali4.

Alytaus miesto savivaldybeje 5i projekt4 vykde Draugija Alytaus ,,Guboja". Projektui skirta
9760 EUR, projektu paslaugos buvo teikiamos 48 neigaliems vaikams ir jaunuoliams. Buvo
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teikiamos Sios paslaugos: uZimtumas ivairiuose amatq b[reliuose ir klubuose (dirbiniq i5 odos,

konstravimo), meniniq gebejimq lavinimas b[reliuose, kolektyvuose, klubuose (vaizduojamojo

meno, papuo5alq gamybos, floristikos, vokalinio-instrumentinio ansamblio ,,Spalvotoji gama'o

veikla). Projekto rezultatq apibendrinimui ir sklaidai buvo organizuotos parodos Alytaus miesto ir
kitose istaigose. Projekte dirbo 8 asmenys.

Kupi5kio rajono savivaldybeje projekt4 vykde LSKD ,,Guboja" Kupi5kio skyrius. Projekte

dalyvavo 10 neigaliqjq, projektui skirta 2500 EUR. Buvo teikiamos Sios paslaugos: neigaliqiq

dienos uZimtumas, asmeninio asistento pagalba, Seimos paramos klubo ,,Guboja" veikla. Projekto

metu ivyko 9 sociokulturiniai, kiti renginiai. Projekte dirbo 2 asmenys.

Projektas ,,Neigaliqjq nacionalinio ,,Spalvq muzikosoo orkestro veiklos sklaida regionuoseoo,

dalinai finansuotas Lietuvos kulturos tarybos - 11 000 EuR.
Sis tgstinis projektas (vykdomas nuo 1998 metq) padeda labiau paZeidZiamierns Salies

gyventojams - neigaliesiems - isijungti i aktyvq kulturini gyvenirn4, sudaro jiems palankias sqlygas

meninei raiSkai, tobulejimui, socialines atskirties maZejimui. Projektu r,rZtikrinamas vienintelio tokio

pobfidZio kolektyvo Lietuvoje - nejgaliqjq nacionalinio ,,Spalvq muzikos" orkestro - veiklos

tgstinumas, tobulejimas. Per muzikos menq, kult[ring, edukacing veikl4 padedama neigaliesiems

(prioritetas - sutrikusio intetekto jaunimui) i5 ivairiq regionq atskleisti save, tobuleti, bendrauti

tarpusavyje ir su sveikaisiais bendraamZiais bei muzikos profesionalais. Projektu skatinamas

kultiiros ir meno atsinaujinimas regionuose, visuomenei pristatomi nefgaliqjq kiirybiniai pasiekimai.

I5 viso ivyko 4 kurybines dirbtuves, I muzikine stovykla, 9 koncertai, kiti renginiai Utenoje,

Klaipedoje, Jurbarke, Vilniuje, Druskininkuose, Alytuje. Projekto veikloje i5 viso dalyvavo 110

neigaliqjq ir sveikqjq muzikos myletojq i5 Vilniaus, Siauliq, Klaipedos, Alytaus, Joni5kio,

Druskininkq ir kt.

- IV respublikinis jaunq neigaliqjq muzikos atlikdjq konkursas-festivalis ,,Perliukai", dalinai
finansuotas Lietuvos kultiiros tarybos - 8000 EUR.

Pagal patvirtintus nuostatus konkursas-festivalis ,,Perliukai" - tai kas 3 metus organizuojamas

nacionalinis jaunq neigaliq dainininkq, instrumentalistq konkursas-festivalis, kuriuo ugdomas

neigalirl vaikq ir jaunuoliq kiirybi5kumas, skatinama muzikine savirai5ka, atrenkami geriausi

vokaliniai, instrumentiniai ansambliai, solistai. Taitgstinis, inovatyvus muzikinis renginys, kuriame

neigalieji ir sveikieji muzikos atlikejai lygiaverdiais pagrindais debiutuoja, atskleidZia muzikinius
gebejimus, bendradarbiauja su muzikos profesionalais, igyja koncertines patirties. Tai novatoriSkas

renginys, kuriuo telkiama verLli, kurybinga, talentingq vaikq ir jaunuoliq bendruomene, siekianti

veiksmingai isilieti ikulturiniSalies gyvenim4.IV konkurse-festivalyje (2017-2018 m.) dalyvavo ne

tik didZiqj'+ miestq, bet ir atokesnese vietovese gyvenantys neigalieji. Konkursineje Sio renginio

programoje dviejose kategorijose varZesi 3-29 met4 neigal[s vaikai, jaunuoliai (solistai, ivairios
sudeties ansambliai).

Pagrindinai 2018 m. pasiekti rezultataryra Sie:

- ivyko 3 regioniniai konkursai-festivaliai (A kategorija - meno megejai) Siauliuose, Kauno rajone

(Raudondvaryje) ir Vilniuje. Vilniuje taip pat vyko atskiras konkursas neigaliesiems, siekiantiems

profesionalumo (B kategorija);
* lapkridio 26-30 d. Vilniuje ivyko 6 respublikinio jaunq neigaliqjq muzikos atlikejq konkurso-

festivalio ,,Perliukai" uZdarymo renginiai, kuriuose dalyvavo visq penkiq regioniniq konkursq, kurie

vyko2017-2018 metais, laureatai: 3 laureatq koncertai,2 edukaciniai renginiai, 1 metodine savaite

muzikos pedagogarns,,Neigaliqjq muzikinis ugdymas ir itrauktis visuomenOje";
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- konkurso-festivalio ,,Perliukai" laureatai, jq pedagogai parenge jungtines muzikines programas su

Liutauro JanuSaidio grupe, neigalirdq nacionaliniu ,,Spalvq muzikos" orkestru, kitais Lietuvos ir
uZsienio atlikejais, koncertavo III tarptautiniame Siuolaikines muzikos festivalyje-konkurse

,,Simtmedio muzikaooNacionalineje M. K. iiurlionio menq mokykloje bei Sv. Kotrynos baZnydioje

Vilniuje, o taip pat dalyvavo kDrybiniq dirbtuviq programose Palangoje, Druskininkuose

(bendradarbiavo ir koncertavo su muzikos profesionalais, talentingais vaikais, jaunimu i5 muzikos

mokyklq, konservatorijq, kitq istaigq tarptautiniame M. K. eiurlionio festivalyje Palangoje ir
tarptautiniame konkurse-festivalyj e,,Muzika be sienq" Druskininkuose).

III. INFORMACIJA APIE LIETUVOS SPECIALIOSIOS KURYBOS DRAUGIJOS

,,GUBOJA" 2OI8 M. NARIUS, TERITORINIUS PADALINIUS

2018 m. Draugija ir jos teritoriniai padaliniai i5 viso junge apie 500 nariq (neigaliuosius, jq
Seimos narius, su jais dirbandius darbuotojus, kitus suinteresuotus asmenis). Draugijos strukt[roje:

penkios atstovybes (Marijampoles kraSto, Atytaus kraSto, Klaipedos kra5to, Siauliq kraSto,

PaneveZio kra5to), du Draugijos skyriai (Druskininkq, KupiSkio), viena VSJ ,,MaZoji guboja"

(dienos uZimtumo centras, kuri Vilniuje iklre LSKD ,,Guboja"), o taip pat kaip juridiniai asmenys

Draugijos nariais iregistruoti: Draugija Aly'taus ,,Guboja", VSf Alytaus miesto socialiniq paslaugq

centras, Elektrenq Seimos namq Paramos Seimai tarnyba ir Trakq pradines mokyklos neigaliqjq

vaikq socialines globos skyrius.

IV. INFORMACIJA APIE LIETUVOS SPECIALIOSIOS KURYBOS
DRAUGIJOS ,,GUBOJA.. 2018 M. DARBUOTOJUS

2018 m. Draugijos strukturoje (Draugijoje, jos padaliniuose bei Draugijos isteigtoje V5|

,Maloji guboja") pagal nesikartojanti s4ra54 i5 viso dirbo 36 asmenys, i5 jq 5 neigalieji (LSKD

,,Guboja" Vilniuje, Klaipedoje ir VSf ,,MaZoji guboja" Vilniuje - 23 asmenys, i5 jq 4 neigalieji,

LSKD ,,Guboja" Druskininkq skyriuje - 3 asmenys, i5 jq 1 neigalusis, LSKD ,,Guboja" Kupi5kio

skyriuje - 2 asmenys, Draugijoje Al1'taus ,,Guboja" - 8 asmenys). Draugijos ir jos teritoriniq
padaliniq veikloje talkino apie 70 savanoriq.

LSKD,,Guboja" pirmininke Viktoriia Vitaitetrrs
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