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2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. SVARBIAUSIA INFORMACIJA APIE LIETUVOS SPECIALIOSIOS KŪRYBOS
DRAUGIJĄ „GUBOJA“, JOS TIKSLUS IR UŽDAVINIUS

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ (toliau – draugija „Guboja“) yra pelno
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti savo
narių veiklą, atstovauti žmonių su įvairiomis negaliomis, jų tėvų, globėjų interesus ir juos ginti,
tenkinti kitus viešuosius interesus. Draugijos „Guboja“ kodas 190730936, teisinė forma –
asociacija. Draugiją „Guboja“ įregistravo Valstybinė įmonė Registrų centro Vilniaus filialas 1992
m. kovo 30 d. Draugija „Guboja“ veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų,
Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia įstatais, priimtais 2012 m. lapkričio 15 d. V
draugijos narių suvažiavime. Draugijos „Guboja“ organai yra: draugijos „Guboja“ narių
suvažiavimas, draugijos „Guboja“ respublikinė taryba, draugijos „Guboja“ pirmininkas.
Aukščiausias draugijos „Guboja“ organas yra draugijos „Guboja“ narių suvažiavimas. Draugijos
„Guboja“ struktūroje gali būti teritoriniai padaliniai.
Veiklos tikslai:
– koordinuoti draugijos „Guboja“ narių veiklą, mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, sudaryti jiems
lygias galimybes, atstovaujant ir ginant jų teises;
– padėti žmonėms su įvairiomis negaliomis (sutrikęs intelektas, įvairios fizinės negalios, klausos,
regos sutrikimai ir pan.) lavinti praktinius kūrybos bei darbinius įgūdžius, ugdyti asmenybę,
integruotis į visuomenę;
– dalyvauti kuriant neįgaliųjų socialinės paramos sistemą, padėti spręsti šių žmonių, ypač vaikų ir
jaunimo, ugdymo, užimtumo, švietimo, profesinio orientavimo, savarankiškumo, turiningo
laisvalaikio ir kultūrinės veiklos organizavimo klausimus;
– padėti atitinkamoms institucijoms teikti socialines paslaugas neįgaliesiems, steigti socialinę
pagalbą neįgaliesiems, jų šeimos nariams teikiančias tarnybas;
– tobulinti spec. pedagogų, socialinių darbuotojų, neįgaliųjų kultūrinės veiklos organizatorių,
savanorių kvalifikacijos kėlimo sistemą;
– dalyvauti kitų visuomeninių organizacijų, asociacijų Lietuvoje bei užsienyje veikloje, plėtoti
ryšius su VSA (The International Organization on Arts and Disability), kitomis organizacijomis.
Veiklos uždaviniai:
– burti draugijos „Guboja“ veiklai neįgaliuosius, jų tėvus, su jais dirbančius specialistus,
menininkus, kitus suinteresuotus visuomenės narius, įvairias įstaigas, kūrybinius kolektyvus,
nevyriausybines, kitas suinteresuotas organizacijas;
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– bendradarbiauti su vyriausybinėmis, savivaldybių, nevyriausybinėmis, privačiomis ir kitomis
institucijomis bei organizacijomis Lietuvoje, užsienyje, siekiant spartesnės neįgaliųjų socialinės
integracijos į visuomenę, lygių galimybių užtikrinimo;
– teikti neįgaliesiems neformalaus ugdymo, darbinio užimtumo, kultūrinio, laisvalaikio
organizavimo, švietimo, informacinio-komunikacinio pobūdžio, kitas socialines paslaugas jau
veikiančiose įstaigose, o taip pat steigti naujas;
– vykdyti neįgaliųjų įdarbinimą, spec. pedagogų, socialinių, kitų darbuotojų, neįgaliųjų, jų šeimos
narių, savanorių mokymą ir švietimą;
– organizuoti seminarus, konferencijas, mokymus, kitą kultūrinę, edukacinę, ugdomąją ir
švietėjišką veiklą neįgaliesiems ir sveikiesiems;
– aktyvinti ir remti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp neįgaliųjų, o taip pat su sveikaisiais
visuomenės nariais, propaguoti neįgaliųjų kūrybinius, darbinius pasiekimus Lietuvoje bei užsienyje;
– skatinti ir remti pedagogų, socialinių darbuotojų, kultūrinės veiklos organizatorių, savanorių,
neįgaliųjų ir jų tėvų, globėjų stažuotes užsienyje;
– leisti pedagoginius, informacinius, švietėjiškus, kitus periodinius ir vienkartinius leidinius;
– steigti naujas visuomenines organizacijas, sąjungas, kurios siekia spartesnės neįgaliųjų socialinės
integracijos į visuomenę, skatina neįgaliųjų ir sveikųjų suartėjimą, bendradarbiavimą, o taip pat
įstoti ir dalyvauti kitų visuomeninių organizacijų Lietuvoje, užsienyje veikloje.
Draugija „Guboja“, įgyvendindama anksčiau minėtus tikslus, uždavinius, vykdo šią veiklą:
– įstatymais nustatyta tvarka steigia įmones, įstaigas (yra steigėja) įstatuose numatytiems tikslams
ir uždaviniams įgyvendinti;
– prisideda prie valstybės, savivaldybių bei privačių socialinių paslaugų tarnybų neįgaliesiems
žmonėms kūrimo;
– steigia fondus, kitas visuomenines organizacijas (yra steigėja);
– bendradarbiauja su vyriausybinėmis, nevyriausybinėmis, privačiomis ir kitomis organizacijomis;
– organizuoja labdaros rinkimą ir skirstymą, teikia įvairią paramą neįgaliesiems, jų šeimoms;
– keičiasi patirtimi su užsienio organizacijomis, dalyvauja jų projektuose, veikloje;
– organizuoja ugdomąją, kultūrinę, darbinę, informacinę-komunikacinę ir švietėjišką neįgaliųjų bei
jų šeimos narių veiklą;
– vykdo ūkinę, komercinę veiklą, kuri neprieštarauja draugijos „Guboja“ veiklos tikslams,
uždaviniams ir reikalinga jų tikslams pasiekti;
– užsiima leidybine veikla;
įstatymų nustatyta tvarka užsiima kita veikla, šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams
įgyvendinti.

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS SPECIALIOSIOS KŪRYBOS DRAUGIJOS
„GUBOJA“ 2021 M. VYKDYTĄ VEIKLĄ, PROJEKTUS
Įgyvendindama įstatuose numatytus tikslus bei uždavinius, draugija „Guboja“ 2021 m. veikė kaip
skėtinė neįgaliųjų asociacija – koordinavo draugijos narių veiklą, palaikė ryšius su 11 struktūrinių
padalinių (atstovybėmis, skyriais, asociacijomis, viešąja įstaiga). Buvo organizuotas respublikinės
tarybos posėdis, draugijos „Guboja“ narių ataskaitinis suvažiavimas, aktyvo, projekto vykdytojų
pasitarimai, mokomieji, konsultaciniai, kiti renginiai, vykdoma ūkinė, kita veikla. Dėl sudėtingos
pandeminės situacijos, susijusios su COVID-19 grėsme, dalis pasitarimų, konsultacinių, švietėjiškų,
kitų renginių vyko nuotoliniu būdu, ZOOM platformoje. Aktuali informacija apie asociacijos
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vykdomą veiklą, projektus, renginius, skirtą finansavimą buvo viešinama asociacijos interneto
tinklapyje www.guboja.lt, facebook paskyroje ,,Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“,
YouTube LSKD Guboja paskyroje, LR Seimo tinklapyje, savivaldybių facebook ar/ir interneto
tinklapiuose (Vilniaus m., Trakų raj., Pakruojo raj., Alytaus m., Šiaulių m. ir kt.), socialinių
partnerių (neįgaliųjų, kitų įstaigų, organizacijų) puslapiuose ar/ir facebook paskyrose, interneto
portaluose bei žiniasklaidoje (portaluose „Dzūkijos veidas“, Kas vyksta, VISIT ŠIAULIAI,
Lrytas.lt., AlytusPlius.Lt., „Pūko“ radijuje, radijo stotyje 104,5 MHz, laikraštyje „Bičiulystė“ ir kt.).
Asociacijos vykdomi renginiai taip pat buvo viešinami plakatuose, afišose ir žodine forma renginių
metu. Asociacijos teritorinių padalinių veikla ir jos rezultatai buvo viešinami padalinių, centrų
Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Druskininkuose, Kupiškyje bei draugijos ,,Guboja“ facebook
paskyrose.
Atstovaudama žmonių su įvairiomis negaliomis, jų tėvų, globėjų interesus bei vykdydama
neįgaliųjų teisių gynimo veiklą kultūros, švietimo, kitose srityse, draugija „Guboja“ bendradarbiavo
su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kultūros ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentu
prie SADM, įvairiomis savivaldybėmis. Asociacija taip pat plėtojo ryšius su strateginiais partneriais
– neįgaliųjų organizacijomis, tarnybomis, dienos centrais (Šiaulių m. savivaldybės globos namų
padaliniu „Goda“, BĮ Neįgaliųjų centru „Klaipėdos lakštutė“, Joniškio „Saulės“ pagrindinės
mokyklos Neįgaliųjų dienos centru, Lietuvos kurčiųjų draugija ir kt.), o taip pat kūrybinėmis,
švietėjiškomis, kitomis organizacijomis (Klaipėdos apskrities viešąja I. Simonaitytės biblioteka,
Druskininkų kultūros centru, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka, Vilniaus Tomo
Zano biblioteka, VšĮ „Alytaus jaunimo centras“, VšĮ „Klasika LT“ ir kt.). Atstovaudama žmonių su
negalia interesus kultūros srityje, draugijos „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė dalyvavo
Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM bei Lietuvos kultūros ir meno tarybos prie Kultūros
ministerijos veikloje (posėdžiuose, susitikimuose, pasitarimuose).
Siekdami prisidėti prie Neįgaliųjų teisių konvencijos, ypač 30 straipsnio „Dalyvavimas
kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas“ įgyvendinimo, sudarant
„neįgaliesiems galimybę lavinti ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektines galias ne tik jų
pačių labui, bet ir visai visuomenei turtinti“, draugija „Guboja“, jos teritoriniai padaliniai (skyriai,
atstovybės, asociacijos, viešoji įstaiga) teikė įvairias socialinės paslaugas neįgaliesiems (neįgaliųjų
dienos užimtumo, individualios pagalbos neįgaliajam, meninių gebėjimų lavinimo būreliuose,
kolektyvuose, klubuose, pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams, informavimo, konsultavimo, transporto
organizavimo, sociokultūrines ir kt.) Vilniuje ir Lietuvos regionuose, organizavo ugdomąją,
švietėjišką veiklą, rengė kultūrinius, edukacinius, kitus renginius asmenims su negalia Vilniaus,
Šiaulių, Klaipėdos, Kupiškio, Druskininkų, Palangos bibliotekose, muziejuose, kitose erdvėse,
organizavo nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro, jo grupių/kolektyvų veiklą Lietuvos
regionuose. Draugija, kaip asocijuotas narė, dalyvavo VSA, The International Organization on Arts
and Disability (JAV) ir NVO vaikams konfederacijos veikloje, palaikė ryšius su JAV, Pietų
Korėjos, Vokietijos, Moldovos, kitų šalių NVO, kitomis organizacijomis.
2021 m. draugijos „Guboja“ ir jos teritorinių padalinių projektai sulaukė finansinės paramos
iš savivaldybių, kitų organizacijų. Projektus finansavo:
– Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusi
draugijos „Guboja“ 58 993 eurų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui;
– Vilniaus miesto savivaldybė, skyrusi 28 248 eurų draugijos „Guboja“ ir 34,863 eurų VšĮ
„Mažoji guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams;
– Kupiškio rajono savivaldybė, skyrusi 2550 eurų draugijos „Guboja“ Kupiškio skyriaus
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
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– Alytaus miesto savivaldybė, skyrusi 9986 eurų draugijos Alytaus „Guboja“ Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
– Klaipėdos miesto savivaldybė, skyrusi 25 272 eurų draugijos „Guboja“ Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui, kuris įgyvendinamas kartu su draugijos „Guboja“
Klaipėdos krašto atstovybe;
– Druskininkų savivaldybė, skyrusi 10 345 eurų draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriaus
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
– Lietuvos kultūros taryba, skyrusi 20 200 eurų draugijos „Guboja“ projektui „Neįgaliųjų
bendruomenės muzikinės iniciatyvos Lietuvos regionams“; 6600 eurų VšĮ „Mažoji guboja“
projektui „Renginių ciklas be rampos“;
– Vilniaus miesto savivaldybė, skyrusi 2000 Eur eurų draugijos „Guboja“ kultūros rėmimo
programų projektui „Šventė „Tau, Vilniau!“ – neįgaliųjų bendruomenės etnokultūros ir meno
mėgėjų renginys“; 1500 eurų draugijos „Guboja“ bendruomeninių veiklų rėmimo projektui
,,Muzikiniai susitikimai Naujininkų bendruomenėje“; 4000 eurų VšĮ ,,Mažoji guboja“ kultūros
rėmimo programų projektui ,,Renginių ciklas ,,Be rampos“.
– Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
skyręs draugijos „Guboja“ 10 000 eurų, draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriui – 2025 eurų, VšĮ
,,Mažoji guboja“ – 6000 eurų subsidijų skirtų finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas.
2021 metais draugija „Guboja“ taip pat sėkmingai dalyvavo Lietuvos kultūros tarybos
organizuojamame „Strateginis asociacijų ir (ar) skėtinių organizacijų finansavimas“ konkurse ir
buvo pripažinta kaip galima pareiškėja gauti 40 000-65 000 Eur (iki 80 proc. bendro biudžeto)
2022-2024 metais.
Svarbiausi Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
2021 m. vykdyti projektai, jų rezultatai
1. 2021 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas, dalinai finansuotas Neįgaliųjų
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
Projektas buvo vykdytas šiomis kryptimis: neįgaliųjų teisių gynimas (nuolatinio pobūdžio
atstovavimas; švietėjiška veikla, renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu; metodinė pagalba
neįgaliųjų asociacijos nariams, tarptautinis bendradarbiavimas) ir kultūros renginių neįgaliesiems
organizavimas. Bendras naudą (paslaugas) pagal bendrą nesikartojantį asmenų sąrašą asmenų
skaičius – 1188, iš jų 582 asmenys su negalia (iš jų 228 vaikai su negalia). Projekte dirbo 6
asmenys, iš jų 2 su negalia.
Pagal veiklos kryptis pasiekti šie rezultatai:
1. Neįgaliųjų teisių gynimas
Asmenys su negalia buvo atstovaujami 6 valstybės institucijose bei įstaigose (LR Seime, Socialinės
apsaugos ir darbo, Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijose, Neįgaliųjų reikalų
departamente prie SADM, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie SADM), 16
savivaldybių institucijose bei įstaigose (Vilniaus m., Klaipėdos m., Alytaus m., Druskininkų
savivaldybėse, Alytaus jaunimo centre, Rūdiškių kultūros centre, Plungės kultūros centre,
Druskininkų kultūros centre ir kt.). Dalyvauta 1 Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM ir 5 Kultūros
ir meno taryboje posėdžiuose, 2 Vilniaus m. savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos NVO
pasitarimuose/susitikimuose, 1 konferencijoje Vilniaus m. savivaldybės tarybos sveikatos ir sporto
reikalų komitete. Buvo Organizuoti susitikimai, taip pat ir virtualūs, su draugijos „Guboja“ padalinių
vadovais, aktyvu, išvažiuojamieji, kiti renginiai, respublikinės tarybos narių posėdis, susitikimai su
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kitomis organizacijomis. Vykdant švietėjišką veiklą, įvyko 3 renginių ciklas „Už teisę kurti ir būti
savimi“ Klaipėdos m., Klaipėdos raj. (Vėžaičiai), Vilniaus m., kuriame dalyvavo 282 asmenys, iš jų
20 asmenų su negalia. Taip pat buvo teikiama metodinė pagalba 11 asociacijos nariams (juridiniams
asmenims – padaliniams) veiklos organizavimo, paslaugų teikimo COVD-19 sąlygomis, narių
telkimo, buhalterinės apskaitos, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje,
Lietuvos kultūros tarybos ir Vilniaus m. savivaldybės konkursams, NVO, nukentėjusioms nuo
COVD-19, subsidijoms gauti, projektų rengimo, įgyvendinimo klausimais. Įvyko 3 mokomiejikonsultaciniai renginiai Vilniuje, Klaipėdoje Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektų rengimo, įgyvendinimo, COVID-19 grėsmių valdymo klausimais, kuriuose
dalyvavo 15 asmenų. Draugija, kaip asocijuotas narė, toliau dalyvavo VSA, The International
Organization on Arts and Disability, organizacijos veikloje – keitėsi informacija, pristatė Lietuvoje
vykdomą kultūrinę, meninę veiklą, skleidė tarptautinę gerąją šios veiklos patirtį šalyje.
2. Kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose kultūros
renginiuose
Buvo suorganizuota 13 kultūros renginių (4 nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro (3 kūrybinės
dirbtuvės (iš jų 2 – I-II dalys), 1 muzikinė stovykla)) Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje,
Druskininkuose, 3 V respublikinio įtraukaus muzikavimo konkurso-festivalio „Perliukai“ (1
„Perliukų akademija“, 2 konkursai-festivaliai „Perliukai“) Palangoje, Klaipėdoje, Šiauliuose, 6
parodinės-dailinės veiklos renginiai (2 virtualios parodos, 1 konkursas-paroda, 3 parodos) Vilniuje,
Šiauliuose, Druskininkuose, Trakų raj. (Rudiškėse), Alytuje, kuriuose dalyvavo 903 asmenys, iš jų
562 su negalia (iš jų 228 vaikai su negalia).
2. 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas,
finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės.
Šiuo projektu buvo teikiamos šios paslaugos: 1. individuali pagalba neįgaliajam (palydint į/iš
užsiėmimų, renginių, pagalba neįgaliesiems spręndžiant iškylančias problemas užsiėmimų,
renginių, išvykų metu ir kt.), kurią gavo 14 asmenų su negalia; 2. meninių bei kitų gebėjimų
lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose – LSKD „Guboja“ SPALVŲ
ORKESTRO studijos veikla. Šią studiją lankė 26 suaugę asmenys su negalia (sutrikusio intelekto,
su regos, kompleksine negalia). Atsižvelgiant į pandeminę sitauciją šalyje ir pasaulyje, studijoje jie
nuotoliniu ar/ir kontaktiniu būdu lavino muzikinius-meninius gebėjimus, grodami įvairiais muzikos
instrumentais (būgnais, elektriniais vargonėliais, gitara, melodikomis ir kt.), mokydamiesi atlikti
įvairių stilių, žanrų muziką. Taip pat vyko pokalbiai, koncertų, kitų renginių aptarimai. Kolektyvo
nariai buvo skatinami bendrauti, mokėsi gero elgesio, savarankiškumo. Turintiems gebėjimų ir noro
įgyti vokalo, grojimo fortepijonu ar trombonu pagrindus, vyko papildomi muzikiniai užsiėmimai
(individualiai arba nedidelėmis grupėmis). Iš viso suorganizuota 10 sociokultūrinių, kitų renginių ir
koncertų Joniškyje, Rūdiškėse, Druskininkuose, Vilniuje, 20 projekto dalyvių pagal atskirą planą
dalyvavo nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro ugdomojoje-koncertinėje veikloje Klaipėdoje,
Druskininkuose, Plungėje. Projekte dirbo 6 asmenys, iš jų 1 su negalia.
3. 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas,
finansuotas Klaipėdos miesto savivaldybės.
Projektas buvo vykdomas bendradrabiaujant su draugijos „Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybe. 30
asmenų su negalia (sutrikusio intelekto, regos, judėjimo, kompleksinės negalios), lankantiems
Neįgaliųjų meninės raiškos studiją „Klaipėdos Guboja“, buvo teikiamos šios paslaugos: 1.
individuali pagalba neįgaliajam (palydint į/iš užsiėmimų, pagalba spręndžiant asmenines problemas
bei palaikymo darbo vietoje klausimus, informacijos regėjimo negalią turintiems asmenims teikimas
ir pan.), kurią gavo 10 projekto dalyvių (10-35 proc. darbingumo, didžioji dauguma su regos ir
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kompleksine negalia); 2. pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius. Projekto dalyviams (8
asmenys), turintiems sunkią ar vidutinę regėjimo, judėjimo, kompleksinę negalią buvo teikiama
pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (profesinis konsultavimas ir orientavimas bei
bendrųjų darbo įgūdžių formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas); 3. neįgaliųjų meninių gebėjimų
lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose (instrumentinio-vokalinio ansamblio „Pajūrio
spalvos“ bei klubinė-būrelinė veikla) buvo teikiamos 30 asmenų su negalia. Projekte dirbo 4
asmenys, iš jų 1 su negalia.
4. Projektas „Neįgaliųjų bendruomenės muzikinės iniciatyvos Lietuvos regionams“, dalinai
finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Muzikinę veiklą taip pat dalinai finansavo Neįgaliųjų
reikalų departamentas prie SADM.
Šio projekto tikslas – mažinti asmenų su negalia socialinę atskirtį Lietuvos regionuose, sudaryti
jiems lygias galimybes dalyvauti kultūriniame visuomenės gyvenime. Per muzikos meną, kūrybinę,
edukacinę veiklą, padėjome asmenims su negalia, ypač vaikams, jaunimui, atskleisti save, tobulėti,
bendradarbiauti tarpusavyje, su meno mėgėjais, muzikos profesionalais. Buvo užtikrintas
nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro, jo grupių Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Joniškyje,
Alytuje veiklos tęstinumas, bendradarbiavimas su konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatais,
padedama jiems ugdyti kūrybiškumą, įgyti koncertinės patirties. Buvo skatinamas kultūros ir meno
atsinaujinimas Lietuvoje, visuomenei pristatomi kūrybinės veiklos rezultatai. Aktyvindami muzikos
atlikėjų, turinčių ir neturinčių negalios, kūrybinį bendradarbiavimą šalyje, gerinome neįgaliųjų
bendruomenės gyvenimo kokybę, atskleidėme visuomenei jų kūrybinį potencialą, praturtinome
regionų kultūrinį gyvenimą. 340 projekto dalyvių (turintys ir neturinys negalią) lygiaverčiais
pagrindais dalyvavo patrauklioje kūrybinėje, koncertinėje veikloje, įgyjo naujų kompetencijų. Įvyko
22 projekto renginiai Lietuvoje (3 orkestro kūrybinės dirbtuvės, 1 muzikinės stovykla, 3 V
respublikinio konkurso-festivalio „Perliukai“ renginiai, 12 koncertų, 3 edukaciniai, kiti renginiai)
Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Plungėje, Šakiuose, Palangoje, Druskininkuose ir kt., dalyvauta 1
daugiašaliame edukaciniame interaktyviame projekte „Muzika ir menas“ (JAV). Šioje veikloje
plėtojome tarpinstitucinį, tarpsektorinį bendradarbiavimą, pristatėme „spalvų muzikos“ metodiką,
skleidėme gerąją veiklos patirtį ir tokiu būdu aktyvinome asmenų su negalia kūrybinę veiklą šalyje,
mažinome šių žmonių socialinę bei kultūrinę atskirtį.
2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir kiti projektai,
kuriuos vykdė draugijos „Guboja“ padaliniai ir jų rezultatai
1. Vilniaus m. savivaldybėje Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektą vykdė draugijos „Guboja“ 1997 m. įsteigta įstaiga – VšĮ „Mažoji guboja“. Įstaigoje 21
asmeniui su negalia (pagrindas: 20-40% darbingumo lygio, sutrikusio intelekto, proto negalia), 4
darbuotojai, turintys ilgametę šios veiklos patirtį, teikė šias paslaugas: 1. dienos užimtumo
(neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimas ir (ar) atkūrimas; socialinių
įgūdžių stiprinimas, ugdymas ir atkūrimas individualiai ir grupėse; saviraiškos įgūdžių lavinimas ir
palaikymas); 2. individuali pagalba neįgaliajam, kuri buvo teikiama 7 asmenims su sunkia,
vidutinio lygio negalia (pagrindas: sutrikusio intelekto, proto negalia). Šią pagalbą, kuri apėmė
neįgaliųjų palydėjimą iš/į centrą, pagalbą užsiėmimų metu bei kompiuterinių technologijų
mokymus, teikė 1 darbuotoja, turinti šios veiklos patirtį; 3. pagalba neįgaliųjų šeimos nariams: 8
asmenys dalyvavo savipagalbos ir paramos grupės neįgaliųjų šeimos nariams – Tėvų klubo
veikloje.
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2. Alytaus m. savivaldybėje Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektą vykdė draugija Alytaus „Guboja“. Projekte dalyvavo 44 vaikai ir jaunuoliai su negalia.
Šiems paslaugų gavėjams nuotoliniu ir kontakto būdu buvo teikiamos šios paslaugos: 1. neįgaliųjų
dienos užimtumas (konstravimo ir meninės saviraiškos būreliuose), kurį gavo 15 vaikų su negalia;
2. pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius (dirbinių iš odos, floristikos būreliuose), kurią
gavo 14 vaikų su negalia; 3. neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose,
klubuose (vaizduojamojo meno būrelis ir vokalinis-instrumentinis ansamblis „Spalvotoji gama“,
kur), kurią gavo 15 vaikų ir jaunuolių su negalia. Projekto rezultatų apibendrinimui ir sklaidai buvo
organizuotos parodos Alytaus Jaunimo centre, Alytaus Dzūkijos mokykloje, Alytaus m. Socialinių
paslaugų centre ir kt., taip pat dalyvauta draugijos ,,Guboja“ parodinėje veikloje. Įvyko 3 vokalinės
instrumentinės grupės „Spalvotoji gama“ koncertai. Projekte dirbo 8 asmenys.
3. Druskininkų savivaldybėje Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektą vykdė draugijos ,,Guboja“ Druskininkų skyrius. Nuolatines paslaugas gavo 18 asmenų
su negalia. Pagrindinė paslaugų gavėjų negalia – kompleksinė negalia (9 asmenys), psichikos
sutrikimai (7 asmenys). Asmenys, kurių darbingumo lygis 0-40 %, projekte sudarė 83 %. Projektu
buvo vykdomos šios dienos užimtumo veiklos: 1. pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius
(veikė siuvimo amato ir keramikos amatų būreliai) bei neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas
būreliuose, kolektyvuose, klubuose (buvo kūriami darbai įvairiomis technikomis, naudojamos
skirtingos piešimo priemonės: pastelė, pieštukai, akrilas, akvarelė). Projekte pagal darbo sutartį
dirbo 2 aukštąjį išsilavinimą turintys specialistai. Sukurti darbai eksponuoti: respublikinėje
virtualioje parodoje „Žiemos įkvėpimai“, respublikinėje vaikų ir jaunimo su negalia kūrybinių
darbų parodoje-konkurse „Atrask spalvų pasaulį“ (organizavo draugija „Guboja“) bei parodoje
Druskininkų „Gubojai 20“. Darbai taip pat buvo eksponuoti Viečiūnų bendruomenės centre;
parodoje „Siuvinėjimas“ Druskininkų socialiniame paslaugų centre. 2021 m. vasarą viešoje erdvėje
„K. Dineikos sveikatingumo parkas“ buvo organizuota draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriaus
šventė, skirta veiklos 20-čiui paminėti.
4. Kupiškio rajono savivaldybėje projektą vykdė draugijos „Guboja“ Kupiškio skyrius.
Projekte dalyvavo 22 asmenys, iš jų 11 įvairaus amžiaus asmenys su negalia (iš jų 5 vaikai su
negalia). Šiems projekto dalyviams nuotoliniu ir kontakto būdu buvo teikiamos šios paslaugos: 1.
neįgaliųjų dienos užimtumas (savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimas ir atkūrimas,
socialinių įgūdžių stiprinimas, ugdymas ir atkūrimas individualiai ir grupėse; pažintinių funkcijų
formavimas – pagrindinių bendrųjų žinių, taikomų praktiškai, suteikimas, atkūrimas, šias
paslaugas); 2. individuali pagalba neįgaliajam (pasiimant iš namų ir pagal poreikį palydint į
užsiėmimus, kitas įstaigas); 3. neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose,
klubuose (mokėsi piešimo technikų, kūrė atvirukus, piešė piešinius ir kt.); 4. pagalba neįgaliųjų
šeimos nariams (savipagalbos ir paramos grupės susitikimai). Buvo parengtos ir pristatytos 3
kūrybinių darbų parodos Kupiškio Kultūros centro padalinyje, taip pat virtualiai dalyvauta draugijos
„Guboja“ parodinėje veikloje. Projekte pagal darbo sutartis dirbo 2 asmenys.
5. VšĮ „Mažoji guboja“ Renginių ciklas „Be rampos“, dalinai finansuotas Lietuvos kultūros
tarybos ir Vilniaus miesto savivaldybės.
„Mažoji guboja“ turi 23 metų kūrybinės, edukacinės veiklos patirtį, teatro trupė gyvuoja nuo 2017
metų. Projekte buvo numatyti keli siekiai: teatro meno, kūrybinės, edukacinės veiklos pagalba,
padėti asmenims su negalia, ypač sutrikusio intelekto asmenims, atskleisti save, bendradarbiauti su
profesionaliais, kitais menininkais; užtikrinti VšĮ „Mažoji guboja“ teatro judesio trupės veiklos
tęstinumą ir kokybę; skatinti kultūros ir meno atsinaujinimą Vilniuje, pristatant visuomenei sukurtą
premjerinį spektaklį. Renginių ciklo „Be rampos“ metu vyko spektaklio „Ilgas kelias namo“
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pristatymas, po kurio vykdavo diskusijos su auditorija. Diskusijos tema buvo „Galiu/negaliu.
Reikia/nereikia. Jei taip,tuomet kodėl ir kaip?“. Diskusija kėlė didelį susidomėjimą, po spektaklio
netilo klausimai lektoriams bei spektaklio režisieriui. Šiuo novatorišku, tarpinstituciniu,
tarpsektoriniu bendradarbiavimu pagrįstu projektu buvo siekiama mažinti asmenų su negalia
socialinę atskirtį, sudaryti sąlygas dalyvauti jiems patinkančioje kūrybinėje veikloje, įsijungiant į
Vilniaus bei kitų miestų kultūrinį gyvenimą. Projektu buvo skleidžiama geroji veiklos patirtis,
visuomenė supažindinta su asmenų su negalia galimybėmis kurti, tobulėti.

III. INFORMACIJA APIE LIETUVOS SPECIALIOSIOS KŪRYBOS DRAUGIJOS
„GUBOJA“ 2021 M. NARIUS, TERITORINIUS PADALINIUS
2020 m. pabaigoje draugija „Guboja“ ir jos teritoriniai padaliniai iš viso jungė apie 560 narių
(neįgaliuosius, jų šeimos narius, su jais dirbančius darbuotojus, kitus suinteresuotus asmenis), 2021
m. pabaigoje – apie 570 narių (neįgaliuosius, jų šeimos narius, su jais dirbančius darbuotojus,
kitus suinteresuotus asmenis). 2020-2021 m. draugijos „Guboja“ struktūroje buvo 11 padalinių: 7
atstovybės (Klaipėdos krašto, Šiaulių krašto, Alytaus krašto, Panevėžio krašto, Marijampolės
krašto, Vilniaus krašto, Trakų rajono), 2 skyriai (Druskininkų, Kupiškio), 1 asociacija –
visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“ ir 1 viešoji
įstaiga „Mažoji guboja“ (dienos užimtumo centras asmenims su negalia, draugijos „Guboja“
įkurtas 1997 m.).
Draugijos „Guboja“ jos padalinių, įregistruotų Juridinių asmenų registre,
sąrašas

Eil.
Nr.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Juridinio asmens pavadinimas

2
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Vilniaus krašto atstovybė
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Šiaulių krašto atstovybė
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Marijampolės krašto atstovybė
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Klaipėdos krašto atstovybė
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Alytaus krašto atstovybė
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Panevėžio krašto atstovybė
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Druskininkų skyrius
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Kupiškio skyrius
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Trakų rajono atstovybė
Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios
kūrybos draugija Alytaus „Guboja“

Teisinė
forma
(asociacija,
Juridinio asmens asociacijos
kodas
padalinys,
asociacijos
skyrius ir
kt.)
3
4
305252442
Asociacijos
atstovybė
304120594
Asociacijos
atstovybė
304120854
Asociacijos
atstovybė
304120587
Asociacijos
atstovybė
304120555
Asociacijos
atstovybė
304119407
Asociacijos
atstovybė
152158390
Asociacija
165386166

Asociacija

305281718

Asociacijos
atstovybė
Asociacija

193315557

9
11.

Viešoji įstaiga „Mažoji guboja“

223819110

Viešoji
įstaiga

Kaip juridiniai asmenys (nariai) draugijos veikloje dalyvauja: VšĮ Alytaus miesto socialinių
paslaugų centras (dalininkas – Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija
Alytaus „Guboja“), Elektrėnų šeimos namų Paramos šeimai tarnyba, Trakų pradinės mokyklos
neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius, Rūdiškių kultūros centras (nuo 2021 m.).

IV. INFORMACIJA APIE LIETUVOS SPECIALIOSIOS KŪRYBOS
DRAUGIJOS „GUBOJA“ 2021 M. DARBUOTOJUS
2021 m. draugijoje „Guboja“ pagal darbo sutartis dirbo 15 asmenų, iš jų 4 su negalia.
Draugijos „Guboja“ teritoriniuose padaliniuose pagal darbo sutartis dirbo: VšĮ „Mažoji guboja“ – 6
asmenys, iš jų 1 su negalia, draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriuje – 2 asmenys, draugijos
„Guboja“ Kupiškio skyriuje – 2 asmenys, draugijoje Alytaus „Guboja“ – 8 asmenys. Iš viso
draugijos „Guboja“ struktūroje (pačioje asociacijoje ir jos padaliniuose) pagal nesikartojantį
sąrašą pagal darbo sutartis dirbo 32 asmenys, iš jų 4 su negalia, savanorių skaičius – 30 asmenų.

V. LIETUVOS SPECIALIOSIOS KŪRYBOS DRAUGIJOS „GUBOJA“
VEIKLOS VIZIJA 2022-2024 M.
Draugijos „Guboja“ veiklos vizija formuojama atsižvelgiant asociacijos 30 metų veiklos patirtį,
neįgaliųjų bendruomenės socialines, kultūros, kitas problemas bei lūkesčius. Draugija „Guboja“ yra
vienintelė skėtinė neįgaliųjų asociacija Lietuvoje, kurios pagrindinė veikla yra orientuota į žmonių
su įvairiomis negaliomis ne tik socialinės, bet ir kultūrinės atskirties mažinimą. 2021 m. draugija
„Guboja“ sėkmingai dalyvavo Lietuvos kultūros tarybos organizuojamame „Strateginis asociacijų ir
(ar) skėtinių organizacijų finansavimas“ konkurse ir buvo pripažinta kaip galima pareiškėja gauti
40 000-65 000 Eur (iki 80 proc. bendro biudžeto) 2022-2024 metais. Šioje paraiškoje yra
suformuluoti draugijos „Guboja“, kaip skėtinės kultūrinės veiklos asociacijos, strateginiai tikslai
2022-2024 metams, numatyta veiklos, renginių, jų viešinimo būdų, bendradarbiavimo su Lietuvos
bei užsienio organizacijomis perspektyvos. Lietuvos kultūros tarybos 3 metus numatomas skirti
finansavimas šiai programai, padės užtikrinti draugijos „Guboja“ veiklos tęstinumą, kryptingiau
siekti užsibrėžtų stateginių tikslų, uždavinių bei rezultatų. Draugijai „Guboja“ taip pat aktualu toliau
dalyvauti ir laimėti finansavimą Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų konkursuose,
kuriuose nemažas dėmesys skiriamas asmenų su negalia teisių gynimui (atstovavimui, švietėjiškai
veiklai, metodinei pagalbai neįgaliųjų asociacijos nariams, tarptautiniam bendradarbiavimui).
Draugijai „Guboja“, jos padaliniams taip pat svarbu toliau dalyvauti Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursuose, kurie užtikrina Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą Lietuvos regionuose.
Draugijos „Guboja“ strateginiai 2022-2024 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir šie:
– ginti asmenų su negalia teises, mažinti jų socialinę atskirtį Lietuvoje, sudaryti visavertes sąlygas
jiems dalyvauti šalies visuomeniniame, taip pat ir kultūriniame, gyvenime;
– gerinti neįgaliųjų bendruomenės integraciją į visuomenę, mažinti jų socialinę bei kultūrinę
atskirtį, kryptingai organizuojant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje,
kultūros, kitų būtinų paslaugų teikimą;

10
– vykdyti neįgaliųjų atstovavimo, metodinės pagalbos, visuomenės švietimo, tarptautinio
bendradarbiavimo, kitas veiklas, skatinti visuomenės dialogą, siekiant lygių galimybių ir gerovės
visiems;
– plėtojant kokybišką edukaciją, supažindinti kuo platesnį neįgaliųjų bendruomenės ratą su menais
ir tokiu būdu formuoti juos kaip aktyvius Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalyvius – renginių
lankytojus, klausytojus;
– telkti veržlią, kūrybingą, gabių menui vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų, turinčių negalią, jų
pedagogų ir juos palaikančių kūrybinių, kitų asmenų bendruomenę, siekiančią prasmingai įsilieti į
visuomenės, taip pat kultūrinį, gyvenimą.
Draugija „Guboja“ sieks:
– stiprinti asociaciją, pritraukti naujus narius, aktyvinti bendradarbiavimą tarp padalinių, didinti
draugijos „Guboja“ matomumą viešoje erdvėje;
– aktyvinti bendradarbiavimą su valstybės, savivaldybių, NVO įstaigomis, organizacijomis,
profesionaliais menininkais, kitais kūrėjais;
– užtikrinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje, kitų būtinų paslaugų
teikimą asociacijoje ir jos padaliniuose;
– vykdyti visuomenės švietimą, gerosios patirties sklaidą šalyje, ypač regionuose;
– užtikrinti asmenų su negalia, ypač vaikų, jaunimo meninio ugdymo kokybę, sudaryti sąlygas jų
saviraiškai, tobulėjimui, kultūrinių, edukacinių, kitų poreikių tenkinimui;
– stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, partnerių, rėmėjų telkimą.
Draugijos „Guboja“ svarbiausi darbai:
1. aktyvinti ir plėsti asociacijos viešinimo veiklą, organizuoti respublikinės tarybos posėdžius,
susitikimus su padalinių vadovais, aktyvu;
2. bendradarbiauti ir teikti pasiūlymus pagal veiklos profilį valstybės, savivaldybių įstaigoms,
organizacijoms, pagal turimas kompetencijas dalyvauti darbo grupių veikloje;
3. dalyvauti ir skatinti asociacijos padalinius dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo, Kultūros
ministerijų, Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM, Lietuvos kultūros tarybos, savivaldybių,
kituose skelbiamuose konkursuose;
4. aktyviau bendradarbiauti su neįgaliųjų NVO, kūrybinėmis, meninėmis, kitomis įstaigomis,
organizacijomis;
5. kryptingai plėtoti švietėjišką, įtraukią kultūrinę, neformalaus ugdymo, edukacinę veiklą
(nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro, jo grupių/kolektyvų, parodinė, laisvalaikio praleidimo,
kita veikla);
6. kaip asocijuota narė toliau dalyvauti NVO vaikams konfederacijos bei VSA, The International
Organization On Arts And Disability (JAV), jungiančios 52 pasaulio valstybes, veikloje, plėtoti
bendradarbiavimą su kitomis organizacijos Lietuvoje, užsienyje.

