LIETUVOS KURČIŲJŲ SPORTO KOMITETO
2018 - 2021 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA
I.BENDROSIOS NUOSTATOS (ĮVADAS)
Lietuvos žmonių su klausos negalia sporto plėtra pagrįsta nuostatomis, išdėstytomis svarbiausiuose
Lietuvos bei tarptautiniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose neįgaliųjų sportą. Jungtinių tautų
organizacija 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke priėmė „Neįgaliųjų teisių konvenciją“ - dokumentą,
kuriame pabrėžiama, kad neįgalieji turi tokias pačias laisves ir teises kaip ir visi kiti žmonės. Šį
dokumentą 2010 m. gegužės 27 d. įstatymu nr. XI -854 ratifikavo ir Lietuvos Respublikos Seimas. 2007
m. liepos 11 d. Briuselyje Europos Bendrijų komisija patvirtino „Baltąją knygą apie sportą“, kurioje
išdėstoma, kad Europos Sąjungos negalios strategijos plane Komisija atsižvelgs į sporto svarbą žmonėms
su negalia ir rems valstybių narių veiksmus šioje srityje. Europos Tarybos Ministrų komiteto priimtoje
Rezoliucijoje AP (84)3, 2.4. Paragrafe teigiama, kad “dalyvavimas sporto veikloje turi būti skatinamas,
sportas yra vienas iš esmingiausių neįgaliųjų reabilitacijos ir socialinės integracijos faktorių, sporto
veikla turi būti intensyvinama, o jos tolesnis plėtojimas skatinamas atitinkamais visuomeninių santykių
metodais, rengiant specialistus arba darbuotojus, planuojant sporto centrus ir plečiant asociacijas”.
Plėtojant žmonių su klausos negalia sportą siekiama, kad sportuojančiųjų skaičius siektų 10 proc. nuo
bendro visų žmonių su klausos negalia (Europos sąjungos vidurkis yra 10 proc. sportuojančiųjų nuo visų
neįgaliųjų žmonių). Lietuvoje Neįgaliųjų sporto koncepcijoje numatoma pripažinti įvairių lygių sportą:
neįgaliųjų elitinį sportą (regioninio ir šalies atstovavimo lygis); organizuotą sportą (reguliaraus
treniravimo ir vietinis varžybinis lygis); rekreacinį sportą (aktyvaus, sveiko ir malonaus poilsio lygmuo);
sveikatingumo sportą (medicininės reabilitacijos lygmuo).
Šios koncepcijos įgyvendinimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d.
nutarime Nr. 1408, kuris patvirtina Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų
programą.
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Kalbant apie kurčiųjų žmonių sportą remiamasi šiomis pagrindinėmis sąvokomis:
Neįgalumas – negalėjimas atlikti tam tikrų veiksmų dėl turimos negalios, pvz., dėl kurtumo žmogus
negirdi.
Neįgalusis – asmuo, kuris dėl vystymosi ar sveikatos sutrikimų negali atlikti tam tikrų veiksmų.
Kurčiųjų sportas – žmonių su klausos negalia (kurčiųjų, neprigirdinčiųjų) sportas. Gali būti rekreacinis
– sporto šakų ar jų elementų taikymas kurčiųjų rekreacijos tikslais, ugdomasis – sporto šakų ir jų
elementų taikymas fizinio ugdymo tikslais ir varžybinis – kurčiųjų sporto šakos kultivavimas siekiant
varžybinių rezultatų. Pastarasis gali būti organizacinis (pradedant treniruotis ir dalyvauti varžybose
vietiniu lygiu) ir aukšto meistriškumo (dalyvaujant varžybose nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu)
(Council of Europe, 1987; Scherrill, 1998).
Rekreacija - apibūdina nuolat poilsio metu vykstantį pirminį ar kartotinį nuostatų, požiūrio ir siekių
kūrimo psichologinį vyksmą, kuris skatina gyvenimo džiaugsmo, prasmės ir malonumo gyventi
suvokimą. Rekreacija siekia padėti neįgaliesiems ugdyti jų požiūrį, supratimą ir įpročius, padedančius
aktyviai, sveikai ir maloniai ilsėtis (Scherrill, 1998).
Sportininkas su klausos negalia – žmogus su klausos negalia, sistemingai besitreniruojantis,
dalyvaujantis sporto varžybose, siekiantis kuo geresnių sportinių rezultatų.
Aukšto meistriškumo sportininkas su klausos negalia - žmogus su klausos negalia, sistemingai ir
nuosekliai keliantis savo meistriškumą bei atstovaujantis savo šaliai aukščiausio lygio tarptautinėse
varžybose - kurčiųjų olimpinėse (Deaflympics) žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose;
Žmonių su klausos negalia sporto klubas – visuomeninė organizacija, turinti juridinį statusą,
organizuojanti kurčiųjų sportą, kurios veikla finansuojama iš valstybės programų, miestų ar rajonų
savivaldybių biudžeto ir kitų šaltinių.
Taikomosios fizinės veiklos (toliau - TFV) specialistas - taiko įvairių mokslų (biomedicinos, bendrosios
ir specialiosios psichologijos, pedagogikos, neįgaliųjų sociologijos, fizinio ugdymo ir sporto ir kt.)
integruotas žinias, tyrimo ir diagnostikos metodus ir įgytus įgūdžius neįgaliųjų fizinei, psichologinei ir
socialinei reabilitacijai, panaudodamas neįgaliųjų TFV metodus ir priemones, organizuodamas bei
teikdamas paslaugas neįgalių asmenų fizinio ugdymo ir neįgaliųjų sporto bei rekreacijos srityse, siekiant
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juos socialiai integruoti ir gerinti jų gyvenimo kokybę.
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas – nevyriausybinė sporto organizacija, kuri rūpinasi žmonių su
klausos negalia sporto plėtra šalyje ir už jos ribų.
Rekreacija - psichologinis vyksmas poilsio metu, padedantis neįgaliesiems ugdyti ir įvertinti jų požiūrį,
supratimą, siekius ir įpročius aktyviai, sveikai ir maloniai ilsėtis.
Deaflympics - tarptautinės daugelio sporto šakų kurčiųjų sportininkų varžybos, vykstančios kas keturis
metus. Deafllympics žaidynės prilyginamos Paralimpinėms (judėjimo, regėjimo ir sutrikusio intelekto
negalių žmonių) ir Olimpinėms (sveikųjų žmonių) žaidynėms.
Kitos šioje programoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos kūno
kultūros ir sporto įstatyme (Žin., 1996, Nr.9-215; 2008, Nr.47-1752) ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatyme (Žin., 1991, Nr.36-969; 2004, Nr.83-2983).
III. SITUACIJOS ANALIZĖ
(Aplinkos ir išteklių analizė)
IŠORĖS VEIKSNIAI:
IŠTEKLIAI (VIDAUS VEIKSNIAI):
 Politiniai veiksniai
 Teisinė bazė
Galimybės:
Stiprybės:
Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijoje Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
dėstoma sekančiai: tam, kad neįgalieji kaip ir kiti integracijos įstatymas, Kūno kultūros ir sporto
asmenys galėtų dalyvauti rekreacinėje, laisvalaikio įstatymas, kiti teisės aktai suteikia apibrėžtumo ir
ir sporto veikloje, imamasi šių priemonių: įgalina tinkama linkme plėtoti žmonių su klausos
neįgalieji skatinami sportuoti; užtikrinama negalia sportą.
galimybė organizuoti ir plėtoti neįgaliesiems skirtą Silpnybės:
sporto ir rekreacinę veiklą bei galimybes joje Teik neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, tiek
dalyvauti; užtikrinama galimybė patekti į sporto, Kūno kultūros ir sporto įstatyme numatytos
rekreacijos ir turizmo objektus; neįgalūs vaikai nuostatos sunkiai įgyvendinamos, neatitinka
skatinami sportuoti ir dalyvauti rekreacijos bei šiuolaikinių
reikalavimų,
nesuteikia
lygių
laisvalaikio veikloje ten, kur mokosi.
galimybių sportininkams su klausos negalia ir jų
organizacijoms, nenusako aiškios žmonių su
Grėsmės:
Nei viena iš Lietuvos politinių partijų savo klausos negalia sporto valdymo struktūros.
programose nenumato neįgaliųjų lygių teisių ir
 Organizacinė struktūra
galimybių įgyvendinimo politikos. Tai rodo, kad Stiprybės:
Lietuvoje kol kas nėra politinės valios realiai Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas veikia jau 28
įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus šioje metus, atstovauja Lietuvai 4-iose tarptautinėse
srityje.
politinės
partijos
nesuinteresuotos organizacijose. Komiteto nariais yra penki žmonių
neįgaliųjų sportininkų, kurių yra palyginti nedaug su klausos negalia sporto klubai, o taip pat veikloje
Lietuvoje, elektoratu.
dalyvauja tris kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
Šalies žmonės su klausos negalia yra moksleivių ugdymo centrai. Organizacijos struktūra
nepakankamai organizuoti, kad galėtų įtakoti iš esmės atitinka tarptautinių neįgaliųjų sporto
Lietuvos politines partijas keisti politiką organizacijų struktūrą.
įgyvendinant lygias kurčiųjų sporto galimybes Silpnybės:
bendroje sporto sistemoje.
Lietuvos kurčiųjų sporto struktūros silpniausia
grandis šiuo metu yra kurčiųjų sporto klubai,
 Ekonominiai veiksniai
kuriuose tiesiogiai teikiamos sporto paslaugos
Galimybės:
Kurčiųjų sporto ekonominės plėtotės galimybes žmonėms su klausos negalia. Jų yra per mažai,
Lietuvoje padidintų šie faktoriai:
dauguma jų įsikūrę didžiuosiuose šalies miestuose,
1. Padidinti klubų veikloms skiriamas lėšas.
neturi savo bazių sportinei veiklai vystyti, o
2. Pasinaudoti Europos struktūrinių fondų patalpos minimaliai pritaikytos organizacinei ir
teikiamomis galimybėmis, rengti projektus administracinei veiklai vykdyti.
vyriausybiniame, savivaldybių ir visuomeninių
Kurčiųjų sporto klubuose dirba mažas skaičius
organizacijų lygmenyse, siekiant pagerinti trenerių ir kitų specialistų, reikalingų efektyvioms
kurčiųjų sporto sistemos ekonomines sąlygas.
žmonių su klausos negalia sporto paslaugoms
3. Pritraukti privataus verslo lėšas remti kurčiųjų užtikrinti. Sporto klubų vadovai bei dauguma
sportą, siūlant verslo prekių ir paslaugų trenerių dirba visuomeniniais pagrindais.
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reklamą šalies ir tarptautiniame lygmenyje, bei
pabrėžiant
kurčiųjų
sportą
remiančių
organizacijų
žmogiškųjų
vertybių
propagavimą, kaip tai daroma Vakarų Europos
valstybėse.
Grėsmės:
Grėsmes kurčiųjų sporto ekonominei raidai
sąlygoja šie faktoriai:
1. Dabartinė
Lietuvos
Respublikos
ekonominė situacija negali užtikrinti
Lietuvos
sporto
sistemos
plėtotei
optimalaus finansavimo;
2. Plėtojant Lietuvos sportą iš valstybės ar
savivaldybių biudžetų, trūkstant lėšų
sportui apskritai, prioritetai teikiami
sveikųjų sportui, kurčiųjų sportu nesidomi
politinės partijos.
3. Šalies kurčiųjų sporto organizacijos turi
vos kelis specialistus, gebančius rengti
sporto plėtros programas.
 Socialiniai veiksniai
Galimybės:
Lietuvoje, įgyvendinant „Europos Bendrijos
komisijos
neįgaliųjų
konvencijos
(2007)“
nuostatas, Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymu (2012) siekiama
neįgaliųjų
žmonių
socialinės
integracijos
bendradarbiaujant įvairioms šalies institucijoms,
numatant galimybes neįgaliųjų medicininei,
profesinei ir socialinei reabilitacijai, fizinės ir
informacinės aplinkos prieinamumui, o taip pat
numatant lygias galimybes ugdymo, užimtumo,
kultūrinės veiklos, kūno kultūros ir sporto srityse.
Kūno kultūra ir sportas yra labai svarbūs faktoriai,
sąlygojantys kurčiųjų integraciją į visuomenę, nes
jų dėka pagerinamos žmogaus su klausos negalia
biosocialinės
funkcijos (kasdieninio
savęs
apsitarnavimo veiksmai), psichologinė savo vertės
pajutimo būklė bei formuojami socialiniai
tarpusavio bendravimo įgūdžiai.
Grėsmės:
Nepalanki fizinė, psichosocialinė ir informacinė
aplinka, mažos kurčiųjų materialinės padėties
garantijos, mažos Lietuvos ekonominės galimybės
bei nepakankama teisinė-norminė bazė sudaro
kliūtis realiai įgyvendinti lygias teises ir galimybes
kurčiųjų fizinio ugdymo ir sporto srityse. Sveikųjų
visuomenės narių požiūris į neįgaliųjų sportą yra
arba indiferentiškas, arba neigiamas, todėl sunkiai
atsiranda kurčiųjų sporto privačių rėmėjų, o
kurčiųjų sporto klubų ekonominė padėtis prasta.
 Technologiniai veiksniai
Galimybės:

Dauguma sporto klubų gauna ganetinai mažą
finansavimą, skirtą sportininkų treniruotėms ir
varžybų pravedimui. Organizacines sporto klubų
galimybes labai apsunkina prasta ir pasenusi biuro
technika.
 Žmonių ištekliai (etatai, kvalifikacija)
Stiprybės:
Lietuvos kurčiųjų sporto komitete bei Lietuvos
kurčiųjų sporto klubuose dirba asmenys, turintys
didelę darbo patirtį su sportininkais turinčiais
klausos negalią.
Jau daugiau nei 20 metų Lietuvos sporto
universitete (toliau - LSU) pagal patvirtintus
Europos standartus rengiami TFV specialistai,
galintys teikti paslaugas neįgaliųjų sporto, fizinio
ugdymo, rekreacijos ir neįgaliųjų reabilitacijos
srityse. Kiekvienais metais TFV bakalauro studijų
programą baigia 20-24, o magistro – 4-7
specialistai.
Todėl
aukštos
kvalifikacijos
specialistų, galinčių teikti kvalifikuotas paslaugas
kurčiųjų fizinio ugdymo, sporto ir jų organizacijos
srityse, Lietuvoje pakanka. Be to, kurčiuosius
sportininkus visuomeniniais pagrindais treniruoja
10 aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą turinčių
trenerių, kurie be abejo papildo žmogiškuosius
išteklius.
Silpnybės:
Nors Lietuvoje kvalifikuotų TFV specialistų
pakanka, tačiau nepakanka lėšų juos įdarbinti.
Lietuvos kurčiųjų sporto komitete bei kurčiųjų
sporto klubuose dirba vos vienas specialistas su
aukštuoju kūno kultūros išsilavinimu, 6 specialistai,
turintys licenzijas.
Nesant pakankamai apmokamų kvalifikuotų
trenerių ir sporto organizatorių, sunku sudominti ir
skatinti jaunus ir perspektyvius kurčiuosius
sportininkus siekti meistriškumo. Atsiranda reali
grėsmė ateityje prarasti galimybę konkuruoti su
pajėgiausiais pasaulio kurčiaisiais sportininkais.
 Ryšių sistema
Stiprybės:
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas yra aprūpinta
būtiniausia informacinių technologijų įranga.
Komitetas turi galimybę skleisti informaciją apie
kurčiųjų sportą tiek savo internetinėje svetainėje,
tiek mobiliojo ryšio priemonėmis.
Silpnybės:
Žinių apie kurčiųjų sportą sklaida visuomenėje
vyksta labai vangiai. Informacijos apie kurčiųjų
sportą stoka klaidina visuomenę, formuoja
neteisingą požiūrį į sportuojantį žmogų su klausos
negalia. Lietuvoje sparčiai diegiant informacines
technologijas, plečiant internetinio ryšio galimybes,
3

Technologinės naujovės, kurias galima pritaikyti
kurčiųjų sportui, atsiranda pakankamai sparčiai.
Jos padeda didinti treniruočių bei varžybų
efektyvumą,
tobulinti
sportinį
inventorių,
treniravimosi procesą, taip sudarant sąlygas
kurtiesiems pritaikyti naujas sporto šakas bei siekti
aukštų sportinių rezultatų.
Grėsmės:
Esant ribotiems finansiniams ištekliams, naujų
technologijų, pritaikytų kurtiesiems sportininkams
įsigijimas yra neįmanomas. Tai stabdo kurčiųjų
sporto pažangą, mažina treniruočių efektyvumą bei
apsunkina varžybų organizavimą. Lėtas naujų
technologijų įsisavinimas gali turėti neigiamos
įtakos Lietuvos kurčiųjų sportininkų rezultatų
pablogėjimui tarptautinėje arenoje.

kurčiųjų sporto klubų veikla lieka nuošalyje, nes
jiems nesudaromos galimybės diegti kokybišką
interneto ryšį, kurčiųjų klubai neturi arba turi
nepakankamai kompiuterinės technikos, arba ji
morališkai pasenusi, kas stabdo ar lėtiną
komunikaciją
tarp
visų
kurčiųjų
sporto
organizacijų.
 Planavimo sistema
Stiprybės:
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas kiekvienais
metais rengia veiklos programas ir teikia jas Kūno
kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau - KKSD, bei
Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDT),
valstybės biudžeto lėšoms gauti.
Silpnybės:
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto teikiamos
programos planuojamos konkretiems metiniams
poreikiams tenkinti, tačiau dažniausiai jas
finansuojant į šiuos poreikius neatsižvelgiama, nes
trūksta lėšų.
 Finansiniai ištekliai
Stiprybės:
Didžiąja dalimi kurčiųjų sportas finansuojamas iš
valstybės biudžeto per KKSD ir NDT. Lėšos
skiriamos kiekvienais metais ir finansavimas
pamažu didėja.
Nuo 2005 kovo 1 d. NDT pradėjo finansuoti
programą, leidžiančią kurčiųjų sporto klubuose
įsteigti etatus.
Silpnybės:
Valstybės biudžeto skiriamų lėšų nepakanka
sistemingai
ruošiant
aukšto
meistriškumo
sportininkus svarbiausiems startams. Savivaldybės
labai menkai remia kurčiųjų sporto klubus, ir
beveik neremia aukšto meistriškumo kurčiųjų
sportininkų.
Kurčiųjų sportas turi mažai privačių rėmėjų, nes
nėra toks patrauklus ar profesionalus, kaip sveikųjų
sportas, ir žiniasklaida jam skiria labai mažai
dėmesio.
Komercinės
struktūros
nėra
suinteresuotos kurčiųjų sportu reklamos prasme.
STIPRYBĖS
Naujas galimybes Lietuvos kurčiųjų sporto integracijai į bendrą sporto sistemą ir jo organizavimo,
valdymo teisinės bazės sukūrimui sudarė Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymas;
Lietuvoje veikiančios kurčiųjų sporto komiteto organizacinė struktūra atitinka tarptautinių kurčiųjų
sporto organizacijų struktūrą.
Lietuvoje pagal patvirtintus Europoje studijų standartus rengiami TFV specialistai, galintys teikti
kvalifikuotas paslaugas kurčiųjų sporto, fizinio ugdymo, rekreacijos ir neįgaliųjų reabilitacijos srityse.
SILPNYBĖS
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatos nebeatitinka šiuolaikinių
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reikalavimų neįgaliųjų sporte. Lietuvoje nepakanka teisinių dokumentų, reglamentuojančių neįgaliųjų
sporto ir fizinio ugdymo paslaugų viešąjį administravimą, šių paslaugų kokybę neįgaliųjų sporto srityje.
Neišnaudojamos kvalifikuotų TFV specialistų įdarbinimo galimybės.
Apmokamų kvalifikuotų trenerių ir sporto organizatorių trūkumas nesudaro sąlygų skatinti jaunus ir
perspektyvius kurčiuosius sportininkus siekti meistriškumo. Atsiranda reali grėsmė ateityje prarasti
galimybę konkuruoti su pajėgiausiais pasaulio kurčiaisiais sportininkais.
Kurčiųjų sporto komiteto teikiamos programos planuojamos konkretiems metiniams poreikiams
tenkinti, tačiau dažniausiai jas finansuojant į šiuos poreikius neatsižvelgiama, nes trūksta lėšų.
Valstybės biudžetas skiria nepakankamai lėšų įgyvendinti Kurčiųjų sporto komiteto teikiamas programas,
užtikrinti aukšto meistriškumo sportininkų sistemingą ruošimą svarbiausiems startams. Savivaldybės
labai menkai remia sporto klubų veiklą. Kurčiųjų sportas Lietuvoje turi labai mažai privačių rėmėjų.
GALIMYBĖS
Politines galimybės kurčiųjų sporto plėtotei sudaro Jungtinių Tautų Organizacijos neįgaliųjų konvencijos
(2007) ir Europos Sąjungos komisijos baltosios knygos (2007) nuostatos, rekomenduojančios sudaryti
lygias teises ir galimybes neįgaliems asmenims dalyvauti visose visuomenės veiklos, tame tarpe ir sporto,
srityse.
Ekonominės kurčiųjų sporto plėtotės galimybės realiai gali būti padidintos finansavimą numatant
atskiroje sporto biudžeto eilutėje, pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis ir Vakarų valstybių
pavyzdžiu pritraukiant Lietuvos privačių bei komercinių organizacijų paramos lėšas.
Lygias technologines galimybes neįgaliųjų sporto plėtotei galėtų sudaryti valstybės finansų skyrimas
atsižvelgiant į neįgaliųjų sporto technologijų brangumą.
GRĖSMĖS
Lietuvoje kol kas nėra politinės valios realiai įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus neįgaliųjų sporto
srityje.
Šalies žmonės su klausos negalia yra nepakankamai organizuoti, kad galėtų įtakoti Lietuvos politines
partijas keisti politiką įgyvendinant lygias kurčiųjų sporto galimybes bendroje sporto sistemoje.
Dabartinė Lietuvos ekonominė situacija negali užtikrinti optimalios paramos sportui.
Trūksta specialistų, gebančių rengti projektus Europos struktūrinių fondų paramai gauti kurčiųjų sporto
srityje.
Nepalanki fizinė, psichosocialinė ir informacinė aplinka, mažos kurčiųjų materialinės padėties garantijos,
nepakankama teisinė-norminė bazė sudaro kliūtis realiai įgyvendinti lygias teises ir galimybes kurčiųjų
fizinio ugdymo ir sporto srityse.
STRATEGINĖS IŠVADOS
Sportas yra vienas svarbiausių kurčiųjų reabilitacijos ir socialinės integracijos faktorių, kurčiųjų sporto
veikla turi būti intensyvinama, o jos tolesnis plėtojimas turi būti sąlygojamas atitinkamais visuomeninių
santykių metodais, tobulinant ir rengiant naujus teisės aktus, planuojant elitinių sportininkų rengimą ir
plečiant kurčiųjų sporto organizacijų veiklą. Sportas turi teikti naudą kuo didesniam žmonių su klausos
negalia ratui. Valstybė privalo užtikrinti sportuojantiems kurtiesiems vienodas su sveikaisiais sąlygas
naudotis fizinio ugdymo ir treniruočių galimybėmis.
IV. PRIORITETAI
1. Kurčiųjų sporto klubų veiklos plėtra.
2. Jaunimo sporto plėtra.
3. Aukšto meistriškumo sportininkų ir sporto šakų, įtrauktų į Deaflympics žaidynių programą,
skatinimas.
V. TIKSLAI
1. Kelti klubų vadovų, sporto vadybininkų, trenerių kvalifikaciją.
2. Populiarinti sportą jaunimo su klausos negalia tarpe.
3. Skatinti sportininkus su klausos negalia dalyvauti Kurčiųjų respublikiniuose sporto renginiuose,
sveikųjų sporto federacijų sporto renginiuose.
4. Garbingai atstovauti Lietuvai Deaflympics žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose
Tarptautiniuose sporto renginiuose.
VI. UŽDAVINIAI
1. Siekti didesnio kurčiųjų sporto klubų, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto finansavimo.
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2. Skatinti ir remti žmonių su klausos negalia lygias galimybes aktyviai dalyvauti sporto veikloje.
3. Įtraukti kuo didesni skaičių jaunųjų sportininkų su klausos negalia į sportą, skatinti juos siekti aukšto
meistriškumo.
4. Sudaryti sąlygas aukšto meistriškumo sportininkams ruoštis ir dalyvauti Deaflympics žaidynėse,
pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose Tarptautiniuose sporto renginiuose.
VII. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Įgyvendinimo Preliminarus
terminai
lėšų poreikis,
(metai)
tūkst. Eur

Priemonių pavadinimas
Kurčiųjų respublikiniai čempionatai (vyrų (3 turai), moterų (2
turai), lengvosios atletikos ir uždarų patalpų lengvosios
atletikos, badmintono, orientacinio sporto (3 turai), salės
tinklinio, vyrų ir moterų paplūdimio tinklinio, stalo teniso,
plaukimo, salės bei mažojo futbolo, kroso, poledinės žūklės,
sportinės žūklės (2 turai), šachmatų, bilijardo, šaškių, boulingo,
smiginio)
Kiti Kurčiųjų sporto renginiai (moksleivių žaidynės, vasaros
sporto žaidynės, veteranų žaidynės, jaunimo krepšinio
čempionatas, vaikų varžybos „drąsūs, stiprūs, vikrūs“)
Kurčiųjų rinktinių dalyvavimas sveikųjų sporto federacijų sporto
renginiuose (vyrų ir moterų krepšinio, lengvosios atletikos,
orientacinio sporto, badmintono, paplūdimio tinklinio, stalo
teniso, imtynių, boulingo)
Tarptautinių Kurčiųjų sporto renginių vykdymas Lietuvoje

5.

Dalyvavimas pasaulio ir Europos (sporto šakų, įtrauktų į
Kurčiųjų žaidynių programas) čempionatuose, Deaflympics
žaidynėse

6.

MTS vykdymas pasiruošti pasaulio ir Europos (sporto šakų,
įtrauktų į Kurčiųjų žaidynių programas) čempionatuose,
Deaflympics žaidynėse

7.

Dalyvavimas pasaulio ir Europos (sporto šakų, neįtrauktų į
Kurčiųjų žaidynių programas) čempionatuose, kituose
Tarptautiniuose sporto renginiuose užsienyje

8.

MTS vykdymas pasiruošti pasaulio ir Europos (sporto šakų,
neįtrauktų į Kurčiųjų žaidynių programas) čempionatuose,
Tarptautiniuose sporto renginiuose užsienyje

9.

Dalyvavimas pasaulio ir Europos jaunimo čempionatuose

10.

MTS vykdymas pasiruošti pasaulio ir Europos jaunimo
čempionatuose
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2018
2019
2020
2021

23,0
25,0
26,0
28,0

2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019

6,0
6,0
7,0
8,0
14,0
16,0
17,0
18,0
8,0
9,0
12,0
12,0
100,0
120,0
130,0
160,0
160,0
160,0
180,0
250,0
20,0
20,0
25,0
25,0
10,0
10,0
12,0
12,0
100,0
20,0
20,0
80,0
50,0
10,0

11.

Dalyvavimas EDSO, ICSD, ICCD kongresuose

12.

Narystės mokesčiai Tarptautinėms organizacijoms

13.

Seminarai sporto vadybininkams, treneriams, teisėjams,
savanoriams

14.

Kurčiųjų rinktinės narių aprangai, avalynei, įrangai, inventoriui
įsigyti

15.

Maisto papildai, medikamentai kurčiųjų rinktinės nariams

16.

Darbo užmokestis rinktinių treneriams

Viso, Eur:

2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021

10,0
50,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
10,0
10,0
10,0
10,0
16,0
18,0
20,0
30,0
5,0
6,0
7,0
10,0
20,0
45,0
55,0
60,0
545,0
478,0
534,0
756,0

VIII. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR
PROGNOZUOJAMI REZULTATAI
Eil.
Nr.

Rezultatai

Kriterijai
2018

2019

2020

2021

1.

Respublikoje vykdomų čempionatų skaičius

28

28

30

30

2.

Respublikoje vykdomų kitų sporto renginių skaičius

5

5

5

5

3.

Respublikos čempionatuose dalyvavusių sportininkų su
klausos negalia skaičius

850

850

850

850

4.

Respublikos kituose sporto renginiuose dalyvavusių
sportininkų su klausos negalia skaičius

330

330

330

330

5.

Sveikųjų sporto renginiuose dalyvavusių žmonių su
klausos negalia skaičius

56

58

60

60

7

6.

Pasaulio ir Europos čempionatuose iškovotų medalių
skaičius

6

10

8

-

7.

Pasaulio ir Europos jaunimo čempionatuose iškovotų
medalių skaičius

2

-

2

2

8.

Deaflympics žaidynėse iškovotų medalių skaičius

-

-

-

8

9.

Rinktinių trenerių, kuriems mokamas darbo
užmokestis, skaičius

8

10

12

14

XI. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ
2018 - 2021 metų Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto veiklos strategijos įgyvendinimo kontrolę atliks
Vykdomasis komitetas, revizijos komisija. Kiekvienais metais programos bus tikslinamos, atsižvelgiant į
programų vykdymui skirtas lėšas.
Sutartiniai ženklai:
EDSO – Europos kurčiųjų sporto organizacija
ICSD – Tarptautinis kurčiųjų sporto komitetas
ICCD – Tarptautinis kurčiųjų šachmatų komitetas
MTS – mokomosios treniruočių stovyklos

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto generalinis sekretorius
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