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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

Tradicinė meno šventė Panevėžyje
 
  Liepos 2 d. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre vyko tradicinė  Lietuvos  kurčiųjų 

draugijos meno šventė „Širdžių versmė“. 

Plačiau skaitykite 8, 9, 16 p.

Šventėje džiugių akimirkų netrūko.

Į šventę besirenkančius dalyvius ir svečius Panevėžio piratai pasitiko prie gėlėmis 
papuoštų vartų. 

Degančios žvakės Kauno kurčiųjų reabilitacinio centro vadovės 
Jūratės Pugačiauskienės rankose reiškia, kad šventę kitąmet 
rengs Kaunas.
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AUTOMOBILIAI: LKD 
Seimo kontrolierių įstaigos va-
dovui R. Valentukevičiui ir Vil-
niaus m. savivaldybės Neįga-
liųjų reikalų komisijai Draugija 
išsiuntė raštą, skųsdamasi, kad 
kurtieji yra diskriminuojami 
naudodamiesi automobilių sto-
vėjimo aikštelėmis. Pagalbos 
kreiptasi po to, kai Vilniaus m. 
savivaldybės administracija at-
sisakė kurtiesiems padėti teisin-
damasi, kad vykdo LR sociali-
nės apsaugos ir darbo ministro 
2009 m. gruodžio 10 d. įsakymą 
Nr. A1-670 ‘‘Dėl asmenų, tu-
rinčių teisę naudoti skiriamąjį 
ženklą ‘‘Neįgalusis‘‘ ir vadovau-
jasi dokumento “Teisę naudoti 
skiriamąjį ženklą ‘‘Neįgalusis” 
išdavimo tvarkos aprašo patvir-
tinimas‘‘ nuostatomis.  „Atkrei-
piame dėmesį, kad daugelyje už-
sienio šalių taisyklės nedraudžia 
stovėti skiriamuoju ženklu „Ne-
įgalusis‘‘ pažymėtose vietose bet 
kurios neįgaliųjų grupės asme-
nims. LKD mano, kad dėl tokio 
neatitikimo Lietuvos kurtieji yra 
diskriminuojami šalies viduje, 
supriešinami su kitais neįgaliai-
siais ", - rašoma rašte. Atsisakė 
kurtiesiems padėti ir Neįgaliųjų 
reikalų taryba. Ji rekomendavo 
su atitinkamomis institucijomis 
ir organizacijomis derėtis pa-
tiems.

„Prašome rasti galimybių 
leisti kurtiesiems, turintiems iki 
35 proc. nedarbingumą, nemo-
kamai naudotis automobilių sto-
vėjimo aikštelėmis, neužimant 
ženklu „Neįgalusis“ pažymėtų 
vietų“, - apibendrinama rašte.

„SKYRYBOS“: gegužės 4 d. 
vyko Lietuvos parolimpinio ko-
miteto (LPOK) neeilinė genera-
linė asamblėja. Joje į LPOK na-
rius nuspręsta priimti Parolimpi-
nio sporto rėmimo fondą, kurio 
veiklos sritis – remti neįgaliųjų 
sportą, populiarinti, informuoti 
visuomenę ir kt. 

Taip pat renginyje keisti 
LPOK įstatai. Pakeisti tie punk-
tai, kurie reglamentavo Lietu-
vos kurčiųjų sporto komiteto 
(LKSK) dalyvavimą LPOK vei-
kloje. Nuo šiol parolimpinis ir 
kurčiųjų olimpinis judėjimai 

yra atskirti, abu komitetai veiks 
atskirai. Taip yra visose Europos 
Sąjungos valstybėse. Generalinė 
asamblėja įpareigojo LPOK vyk-
domąjį komitetą parengti ben-
dradarbiavimo sutartį su LKSK.

PERSPEKTYVA: rengiama 
2011-2020 m. valstybinė sporto 
plėtros strategija. Dėl to Kūno 
kultūros ir sporto departamentas 
įpareigotas parengti tarpinstitu-
cinį planą. Pasiūlymus dėl stra-
tegijos priima ir SADM Lygių 
galimybių skyrius.

LENGVOJI ATLETIKA: 
dalyvauti Europos kurčiųjų len-
gvosios atletikos čempionate 
Turkijoje (liepos 9-15 d.) vyko 
6 žmonių delegacija, vadovau-
jama praeityje garsios kurčios 
bėgikės O.Pečiulienės. Lietuvai 
atstovauti patikėta disko metikei 
ir rutulio stūmikei L. Voronecka-
jai, rutulio stūmikams V. Ivaške-
vičiui ir M. Jurkšai, šuolininkui 
į tolį D. Niūniavai. Delegacijoje 
– ir treneris S. Liepinaitis. LKSK  
iš sportininkų tikisi bent dviejų 
medalių. Kaip sekėsi mūsų atle-
tams pildyti komiteto prognozes, 
skaitytojus informuosime rugsė-
jo mėn. „Akiratyje“.

ŠVENTĖ: liepos 8-10 d. 
LKSK Platelių „Žalgirio“ jach-
tklubo bazėje surengė vasaros 
sporto šventę. Į ją atvyko per 90 
dalyvių. Per 3 renginio dienas 
dalyviai jėgas išbandė sporti-
nės žūklės, turistinės technikos 
(kliūčių ruožo), jėgos trikovės 
varžybose, šeimų estafetėje, kva-
drato vaikams varžybose, tin-
klinio, futbolo aikštelėse, kroso 
varžybose. Žaidė ir Lietuvoje dar 
tik populiarėjantį bočia žaidimą.

TINKLINIS: liepos 15-17 
d. Palangoje prie Baltojo tilto 
specialiai šiam tikslui įrengtose 
aikštelėse vyko Lietuvos kurčiųjų 
paplūdimio tinklinio čempiona-
tas. Į jį sugužėjo visų 5 kurčiųjų 
sporto klubų po tris čempiona-
tui pasirengusias vyrų ir moterų 
tinklininkų komandas.

ATOSTOGOS: „Akiračio“ 
redakcija rugpjūtį atostogaus. 
Tad su savo skaitytojais kitąkart 
susitiksime jau rugsėjo mėnesį. 
Gražios vasaros ir malonių įspū-
džių.      

Aktualijos  Trumpai apie       
      mus
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Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos (PKN-
PM) lietuvių gestų kalbos 
mokytojas Vilius Glušo-
kas gavo išskirtinį JAV 
Gallaud‘o universiteto 
dekano Carol J. Erting 
Ph. D. kvietimą stažuotis 
šiame  universitete.

Stažuotė vyks  nuo šių metų 
spalio 1-osios iki gruodžio 31 d.  

V. Glušoko studijų stipendiją fi-
nansuoja Amerikos gestų kalbos 
ir kurčiųjų studijų departamento 
narys ir mokslinio projekto „In-
formacijos ieškojimas Gallaud‘o 
universitete. Archyvavimas. Ges-
tų kalbos mokymas ir kurčiųjų 
švietimas“ vadovas dr. Carolyn 
McCaskill. 

Studijų metu PKNPM gestų 
kalbos mokytojui suteikta darbo 
vieta  ir galimybė naudotis inter-
netu Amerikos gestų kalbos ir kur-
čiųjų studijų departamente.

Laima LAPĖNIENĖ

Jau keletą metų VšĮ 
Surdologijos centras ren-
gia gestų kalbos vertėjams 
kvalifikacijos kėlimo kur-
sus. Vertėjai savo profesi-
nes žinias gali tobulinti: 
yra trys kvalifikacijos ly-
giai. 

Deja, ne visi gestų kalbos ver-
tėjai išlaiko kvalifikacijos kėlimo 
kursų egzaminą. Tai rodo Surdo-
logijos centro rimtą požiūrį į lietu-
vių gestų kalbą, gestų kalbos vertė-
jo profesiją ir taip skatina vertėjus 
pasitempti. 

Pradžia visada būna sunki ir 
reikalaujanti daug pastangų, todėl 
nuoširdžiai linkiu visokeriopos 
sėkmės Surdologijos centro ko-

Jau rašėme, kad LKD prezi-
dentė Roma Klečkovskaja ir Lie-
tuvos šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, ben-
drijos „Pagava“ pirmininkė Rima 
Sitavičienė stebėtojų teisėmis yra 
pakviestos dalyvauti Valstybinės 
ligonių kasos prie SADM sudary-
tos darbo grupės Dėl kochlearinio 
implanto, įsriegiamojo kaulinio 
implanto (BAHA), vidurinės au-
sies klausos sistemos ir atsarginio 
kochlearinio implanto proceso-
riaus bazinių kainų projektui pa-
rengti posėdžiuose. Pirmasis dar-
bo grupės posėdis vyko birželį. 

LKD atstovės dar kartą susi-
rinkusiuosius patikino, kad kur-
čiųjų bendruomenė nėra nusitei-
kusi prieš implantus. Priešingai, 
džiaugiasi, kad bent dalis žmonių 
atgauna klausą, bet pastebėjimų 
turi. 

Pvz., užsienyje didžiąją im-
plantavimo kainos dalį sudaro po-
operacinė reabilitacija. Lietuvoje 
pooperacinės reabilitacijos sistema 
nesukurta, o implantai vis tiek la-
bai brangūs.

 Be to, kitų šalių šeimos, nors 
ir pasirinkusios vaikui implantuoti 
kochlearą, mokosi gestų kalbos. Ir 
ne tik todėl, kad nesėkmės atveju 
gestų kalba būtų atsarginis vari-
antas. Jos apsisprendžia mokytis 
siekdamos reabilitacijos laikotar-
piu išsaugoti komunikacinį ryšį su 
vaiku ir nesustabdyti jo asmenybės 
raidos. Posėdyje dalyvavę medikai 
teisinosi, kad Lietuvos šeimos ges-
tų kalbos mokytis atsisako. 

LKD prezidentė iš EKS asam-
blėjos parvežė ir posėdyje paskel-
bė šokiruojančią žinią, kad Šveica-
rijoje net du trečdaliai kochleari-
nių implantacijų baigėsi nesėkme.  
Lietuvos kurčiųjų bendruomenė 
nerimauja dėl šalutinio operacijų 
poveikio, kartais pasireiškiančio 
net po keleto metų. Dėl to daugu-
ma mūsų kurčiųjų šeimų savo kur-
čius vaikus atsisako implantuoti. 

Diskutuota, kas Lietuvoje tu-
rėtų būti atsakingas už kochleari-
nių operacijų statistikos kaupimą. 
LKD, pareiškusi, kad pagal Lie-
tuvos įstatymus ji negalinti rink-
ti tokių duomenų, įtikino darbo 
grupės narius, kad tai turi daryti 
tokias operacijas atliekanti medi-
cinos įstaiga. Darbo grupės nariai 
medikai su tokia išvada sutiko.

Ypač daug dėmesio skirta im-
plantų kainoms aptarti. Siūlomą 
valstybės kompensuoti bazinę 54 
tūkst. litų implanto kainą stebėto-
jos lygino su kompensuojama vos 
kelių šimtų litų dydžio skaitmeni-
nio klausos aparato kaina. Ir ap-
gailestavo, kad atsainiai žiūrima 
į skaitmeninių klausos aparatų 
naudotojus. Aparačiukai perkami 
patys pigiausi, morališkai pasenę. 
Eikvojami pinigai, kurių valstybė 
ir taip stokoja. 

Galimybių kompensuoti di-
desnę skaitmeninio aparato kainos 
dalį metų metus neatsiranda, nors 
tokia technika dažniausiai labai 
pagerina vaiko klausą, o štai rizi-
kingai naujovei – kochleariniams 
implantams įsigyti neturtinga mū-
sų valstybė iš biudžeto jau atseikė-
jo beveik 2 mln. litų. 

Posėdžio dalyviai pripažino, 
kad dabartinė situacija implantų 
gamybos rinkoje, kai firmų yra vi-
sai nedaug, leidžia šioms diktuoti 
kainas. Kodėl tokia akivaizdi nely-
gybė tarp kompensuojamų sumų 
dydžio už implantus ir skaitmeni-
nius klausos aparatus, liko neatsa-
kyta.

Pirmajame posėdyje bazinė 
valstybės kompensuojama implan-
to kaina nebuvo patvirtinta. 

Dėl skaitmeninių klausos ap-
aratų darbo grupė LKD patarė 
kreiptis tiesiogiai į Sveikatos ap-
saugos ministeriją.

   
Užrašė

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos lietuvių gestų 
kalbos mokytojas Vilius Glušokas Gallaud‘o (JAV) universitete stažuosis nuo 
šių metų spalio 1-osios iki gruodžio 31 d. 

V. Gluš ok as  stažuosis 
Gallaud‘o (JAV) universitete

Kochleariniai implantai:   
  už ir prieš

Ne visi vertėjai įveikia kvali-
fikacijos kėlimo reikalavimus

lektyvui ir gestų kalbos vertėjams. 
Tikiu, kad tie vertėjai, kurie išlai-
kė visus numatytus kvalifikacijos 
kėlimo lygius, ir toliau tobulinsis, 
nes tam nėra ribų. 

Visiems geros vasaros, kad ru-

denį, surėmę pečius, galėtumėm 
sėkmingai dirbti.

Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos prezidentė

Ramunė LEONAVIČIENĖ
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Europos kurtieji susirūpinę Neįgaliųjų teisių 
konvencijos įgyvendinimu

Birželio 26-29 d. Ven-
grijos sostinėje Budapešte 
vyko Europos kurčiųjų są-
jungos (EKS) (angl. EUD) 
asamblėja.  

Pirma renginio diena buvo 
skirta  Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos temai. Šiuo metu ją 
jau yra pasirašiusios 148 šalys. 
Ypač daug dėmesio buvo skirta  
33-iam – Konvencijos įgyvendi-
nimo ir kontrolės - straipsniui 
aptarti. 

Pasidalijus mintimis su 
Konvenciją ratifikavusių šalių 
atstovais paaiškėjo, kad padėtis 
daugelyje valstybių labai panaši. 
Tose šalyse, kur netrukus turi 
vykti rinkimai į aukščiausias 
institucijas, daug dėmesio neį-
galiųjų problemoms skiriama, 
bet ir tai tik žadama, o daroma 
mažai. Ten, kur rinkimai jau ne-
seniai įvykę – valdžios struktūros 
vilkina sprendimų priėmimą, 
teisindamosi lėšų stygiumi. 

Asamblėjos dalyviai tarėsi, 
kaip atsilaikyti prieš gerai nu-
gludintas valdžios institucijų 
atsikalbinėjimų formules, nes iš 
tiesų net paskelbus Neįgaliųjų 
teisių konvenciją neįgaliųjų rei-
kalams dėmesio vis tiek skiriama 
nepakankamai. 

Belgija siūlė, kad kiekvienos 
valstybės kurčiųjų asociacija 
prieš ratifikuojant Konvenciją 
šalyje pirmiausia pasitartų su 
Europos kurčiųjų sąjunga. 

Deja, daugumos nuomone, 
tai daryti netikslinga. Kiekviena 
valstybė finansinę, ekonominę 
ir socialinę politiką vykdo ir 
prioritetus išskiria atsižvelgdama 
į savo galimybes.

Darbas grupėmis
Po pasikeitimo nuomonė-

mis susirinkusių į renginį šalių 
atstovai susiskirstė į tris grupes 
ir aptarė 3 temas: kurčiųjų teisių 
ir galimybių įtvirtinimo naciona-

linius kelius; bendradarbiavimo 
su girdinčiaisiais – gestų kalbos 
vertėjais, asociacijų darbuotojais 
– siekiant minėto tikslo rezul-
tatus ir šalies politikų kurčiųjų 
atžvilgiu laikyseną.

Lietuvos kurčiųjų draugija 
ne vienintelė šalis, kuri pirma 
problemas gvildena ministeri-
jose ir tik tuomet, jei dialogas 
nepavyksta, kreipiasi į aukštes-
nes instancijas – Vyriausybę, 
parlamentą ar prezidentūrą. 
Dauguma šalių eina tokiu keliu, 
nors buvo ir tokių, kurie iš karto 
kreipiasi į aukščiausio lygio ša-
lies vadovus. Nutarta, kad jeigu 
kurčiųjų poreikiai ignoruojami 
visais lygiais, reikia nenuleisti 
rankų ir dėl diskriminacijos 
kreiptis į atitinkamas Europos 
Parlamento institucijas. 

Taip pat paaiškėjo, kad dau-
guma kurčiųjų vadovų, gindami 
savo narių teises, eidami pokal-
bio pasitelkia gestų kalbos vertė-
jus. Buvo pažymėta, kad kurčiųjų 
teisių gynimui geriausia kaskart 
rinktis tuos pačius vertėjus. Taip 
sudaromos sąlygos tiems patiems 
asmenims gilintis į problemą. 

Prieita prie išvados, kad 
visiškai vienodų teisių gynybos 
modelių kiekvienoje šalyje pri-
taikyti negalima. 

Problemas vietoje reikia 
spręsti lanksčiai ir remtis ne tik 
užsienio, bet ir savo ankstesne 
patirtimi. 

Bet pastebėta, kad daugiau 
laimi neįgaliųjų organizacijos, 
veikiančios išvien, nei pavienės 
kurčiųjų organizacijos. 

Darbo grupėse mokytasi 
bendrauti su įvairaus charakterio 
politikais, neleisti jiems kurčiųjų 
maitinti vien pažadais.  

   
Antrosios dienos 

 nutarimai
Kitądien tartasi, kaip kon-

soliduoti visos Europos kurčiųjų 
jėgas. Nuspręsta, jog geriausias 
būdas - siekti, kad į Europos 

Parlamentą būtų įtraukti įvairių 
negalių atstovai. 

EKS asamblėjos dalyviai 
mano, kad kurtieji europar-
lamentarai labai paspartintų 
kurčiųjų problemų sprendimą.

Į renginį atvyko priimančios 
šalies valdžios atstovų. Štai Ven-
grijos socialinių reikalų ministrė 
EKS vadovybę ir visus susirinku-
siuosius informavo, kad šalyje  
kasmet didinamas gestų kalbos 
vertėjų skaičius. 

Vengrijos techninių prie-
monių neįgaliesiems tarnybos 
atstovas Huberto Insolera pasi-
dalijo idėja įkurti Europos tech-
nologijų neįgaliesiems asociaciją. 
Ši organizacija padėtų užmegzti 
glaudesnius kontaktus tarp ga-
mintojų, vartotojų ir Europos 
Parlamento. Be to, ji skleistų 
informaciją apie naujų techno-
logijų atsiradimą, jų technines 
charakteristikas, pritaikymo 
galimybes, kainą, poreikį ir pan. 

Taip būtų galima paspartinti 
ne tik Europos valstybių, bet viso 
pasaulio kurčiųjų lygių galimy-
bių užtikrinimą, daugiau padėti 
besivystančioms šalims ir taip 
spartinti pažangių neįgaliesiems 
taikomų kompensavimo priemo-
nių diegimą. 

Vieningai pritarta, kad EKS 
turi įsilieti į atitinkamas Europos 
technologijų naudojimo ir diegi-
mo struktūras. 

Nobelio premijos laureatė 
Suson B. Walter, besirūpinanti 
kare sužalotais ir dėl to neįgaliais 
tapusiais asmenimis, demons-
travo kare sužalotų žmonių 
nuotraukas. „Ginklams lėšų yra, 
o dėl valstybių vykdomos mili-
taristinės politikos neįgaliaisiais 
tapusiais žmonėmis pasirūpinti 
pinigų nepakanka“, - piktinosi 
pranešėja. Todėl ji inicijuoja 
Karo aukų teisių konvencijos 
rengimą.

Asamblėja įpareigojo EKS 
konferencijos medžiagą išversti 
į gestų kalbą ir įdėti į Sąjungos 

svetainę adresu anika.pabsch@
eud.eu. Kad ligi šiol renginių 
medžiaga buvo skelbiama tik 
angliškai, daugelio asamblėjos 
dalyvių netenkina. 

Visos renginio dalyvės pasi-
rašė bendradarbiavimo sutartį su 
Europos neįgaliųjų forumu. Šiuo 
aktu bandoma sustiprinti Euro-
pos kurčiųjų pastangas kovoje už 
savo teises.  

Šalys dalyvės priminė EKS 
prieš dvejus metus duotą ir 
netesėtą pažadą bei vėl įparei-
gojo artimiausiu metu parengti 
tarptautinių gestų žodyną. Esą 
nors ir nedidelės apimties, bet jis 
būtinas, nes tarptautiniuose kur-
čiųjų renginiuose kai kurių šalių 
atstovų kalbų iki šiol suprasti 
negalima. Jie faktiškai kalba savo 
nacionalinėmis gestų kalbomis.

Ypač daug renginyje disku-
tuota dėl kochlearinių implantų. 
Niekas nesiginčijo, kad kiekvie-
nas asmuo turi teisę pasirinkti. 
Tačiau lig šiol nėra statistikos 
apie implantų šalutinį poveikį. 
Nutarta, kad tokius duomenis 
turi rinkti ir analizuoti medici-
nos įstaigos, kuriose pacientai 
implantuojami. Susirinkusiuo-
sius šokiravo faktas, kad Švei-
carijoje du trečdaliai operacijų 
nepasiteisino.

Kalbėta  apie bilingvinio 
ugdymo svarbą. Visoms šalims 
jis rekomenduotas kaip iki šiol 
rastas geriausias kurčiųjų mo-
kymo būdas. Dalyviai skundėsi 
prastu kurčiųjų raštingumu.

Asamblėjos dienotvarkė 
buvo perpildyta renginių, todėl 
apžiūrėti Budapeštą pritrūko 
laiko. Tegalėjome su kitu Lietu-
vos atstovu LKD Respublikinės 
valdybos nariu Vytautu Valiauga 
kalnuotą miestą  pamatyti pro 
viešbučio langą ir pereiti tiltu per 
Dunojaus upę.

2012 m. asamblėja vyks 
Danijoje.

Roma KLEČKOVSKAJA         

Aktualijos

Nuoširdžiai užjaučiame Renatą Laskytę netekus sūnaus Valiaus.

Kauno kurčiųjų bendruomenės vardu Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Jūratė Pugačiauskienė
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Seime diskutuota dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos 
Lietuvos Respublikos 

Seimo Socialinių reikalų 
ir darbo komitetas kartu 
su Neįgaliųjų reikalų tary-
ba prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos 
birželio 15 d. organizavo 
diskusiją, skirtą Jung-
tinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijai ir jos 
fakultatyviam protoko-
lui įgyvendinti Lietuvoje 
„Konvenciją ratifikavom. 
Kas toliau?“ 

Seimo Spaudos konferencijų 
salėje surengtame renginyje da-
lyvavo visų neįgaliųjų organiza-
cijų vadovai ar jų atstovai, beveik 
visų ministerijų viceministrai ar 
departamentų vadovai, Neįgalių-
jų reikalų departamento atstovas, 
asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų 
forumas“ prezidentė R. Kava-
liauskaitė, socialinės apsaugos ir 
darbo viceministras, Neįgaliųjų 
reikalų tarybos pirmininkas  
D. Bitaitis ir kt. 

Įžanginį žodį tarė renginio 
organizatorius Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmi-
ninkas R.J. Dagys. Pirmininkas 
pasidžiaugė ratifikavimo faktu ir 
kvietė diskusijos dalyvius pasida-
lyti mintimis dėl šio dokumento 
įsiteisėjimo Lietuvoje. Deja, neį-
galieji nerodė didelio optimizmo. 
Atskirų negalių atstovai vieni 
po kitų žėrė problemas, kurios 
nei išnyko, nei sumažėjo ir po 
Neįgaliųjų teisių konvencijos 
ratifikavimo fakto. Pateikdami 
neigiamus pavyzdžius neįgalieji 
leido suprasti, kad geros dekla-
racijos pačios savaime netampa 
gerais veiksmais, reikia kryptin-
gų pastangų ir lėšų.

Štai asmenys, turintys judė-
jimo negalią ir besinaudojantys 
neįgaliojo vežimėliais, į daugybę 
pastatų, kaip ir anksčiau, patekti 
negali. Jei specialūs privažiavi-
mai ir padaromi, tai nepagalvo-
jama apie jų matmenis, pakėlimo 

kampą. Jei įrengiamas specialus 
liftas, tai nesusimąstoma, kad 
reikia padaryti tinkamą priva-
žiavimą iki jo ir t. t.

Ne mažesni sunkumai kas-
kart laukia fizinę negalią turinčių 
neįgaliųjų, susiruošusių pasi-
naudoti visuomeniniu transpor-
tu. Žemagrūdžių troleibusų ir 
autobusų – vos vienas kitas. O 
neregiams, ketinantiems keliauti 
traukiniu, lydimiems specialiai 
vedlio funkcijų išmokyto šuns, 
nėra galimybių kur nors nuke-
liauti. Jie sustabdomi jau perone, 
kai dar tik ketina lipti į traukinį. 
Esą norite vežtis naminį gyvū-
nėlį, - suprask, čia toks žmogaus 
įgeidis, kurio paisyti nebūtina, 
-  išsipirkite visas vagono vietas.

Kurčiųjų skauduliai
Savo skriaudas liejo ir kur-

tieji. Dalį opių skaudulių pa-
viešino Seimo narė, kurčiųjų 
užtarėja V.V. Margevičienė. Ji 
abejojo kurčiųjų integruoto 
mokymo nauda. Parlamen-
tarės nuomone, savivaldybės 
patenkintos, kad daug didesni 
nei įprasta neįgaliojo mokinio 
pinigai atkeliauja į rajono ar 
miesto mokyklos biudžetą. Bet 
retai susimąstoma, kad už tuos 
pinigus reikia ir daugiau duoti: 
reikia nuolatinių surdopedagogo 
paslaugų, dirbti su kurčiais vai-

kais išmokytų pedagogų, 
klasės mokinių tinkamos 
nuostatos formavimo. 
Kalbėtoja apibendrino, 
kad viso to nėra, yra tik 
nepraktiška galimybė mo-
kytis integruotai. 

Parlamentarės mintį 
rutuliojo LKD prezidentė 
R. Klečkovskaja. Štai Švie-
timo ir mokslo ministerija 
nutarė, kad nuo rudens 
su kurčiu mokiniu kartu 
keliaus ir jo krepšelin įdė-
tos lietuvių gestų kalbos 
vertėjo paslaugoms apmo-
kėti lėšos. Apie lėšas lyg ir 
pagalvota, bet pamiršta, 
kad kurtieji mokosi nedi-
delėmis grupėmis ir net 
krūvon sudėjus visų klasės 

mokinių lėšas jų niekaip nepa-
kanka net daliai reikiamų pas-
laugų nupirkti. Norom nenorom 
švietimo ir mokslo viceministras 
V. Bacys pripažino, kad reikėtų 
peržiūrėti kurčio mokinio krep-
šelio formavimo tvarką.

Užuot pasidžiaugusi išgautu 
pažadu, LKD prezidentė valdžios 
vyrus spaudė toliau. Esą  moki-
nio krepšelį galite „pastorinti“ 
dešimteriopai, bet problema vis 
tiek liks, nes vertėjų tiek, kiek 
reikia visų kurčiųjų poreikiams 
tenkinti, neįdarbinta.

Nesibaimindama autori-
tetų draugijos prezidentė kėlė 
klausimą dėl Darbo biržos vai-
dmens įdarbinant kurčiuosius. 
Vadovė atvirai pareiškė, kad 
beveik visus kurčiuosius, kurių 
per pastaruosius dvejus metus 
susidarė 300, įdarbino LKD pa-
rengti įdarbinimo tarpininkai. 
Na, o nuopelnus sau užsirašė 
Darbo biržos darbuotojai. „Na, 
tai ko jūs siekiate?“ - negalėjo 
suprasti viceministras D. Bitaitis. 
„Mes norime, kad Darbo birža 
pirktų mūsų paslaugas, nes pati 
šiai neįgaliųjų grupei jų suteik-
ti nesugeba“, - susirinkusiųjų 
laukė iš anksto gerai apgalvotas 
atsakymas. Susikrimtusią vadovę 
D. Bitaitis dar bandė nuraminti 
pranešdamas, kad kitąmet nu-

matoma skirti 14 naujų gestų 
kalbos vertėjų etatų. Jie galės pa-
lengvinti kurčiųjų įsidarbinimą. 
„Prašom nepainioti gestų kalbos 
vertėjų ir įdarbinimo tarpinin-
kų“, - pažymėjo daug geriau į 
kurčiųjų problemas įsigilinusi 
diskusijos dalyvė. 

Nenutylėta, kad sunkiai 
skinasi kelią pas kurčiuosius 
informacijos prieinamumas 
televizijos kanalais. Ypač ko-
mercinių televizijų. Naujausios 
Visuomenės informavimo įsta-
tymo pataisos komerciniams 
kanalams iš viso atrišo rankas. 
Dabar titruoti laidas ar versti jas 
į gestų kalbą jie gali „pagal gali-
mybes“ – tam tikros privalomos 
vertimų ar titravimo proporcijos, 
anksčiau numatytos nuo bendro 
transliuojamų programų skai-
čiaus, naujos redakcijos įstatyme 
nebeliko. R.J. Dagiui beliko tik 
žadėti „įtakoti“ įstatymo pataisų 
rengėjus.

Sulaukusi eilės dar vienai 
replikai R. Klečkovskaja atsigrę-
žė į Seimą. Ji pasiskundė, kad 
Seimo kanceliarija į draugijos 
raštus neatsako, o žadėtą tiesio-
ginį laidos „Seimas tiesiogiai“ 
vertimą į gestų kalbą, matyt, 
jau ir pamiršo. „Girdėjome, kad 
įrengti gestų kalbos vertėjo stu-
diją kažkam pasirodė per brangu, 
- metė repliką kurčiųjų atstovė ir 
pareiškė: – Ruošiamės kreiptis į 
šalies prezidentę, nes akivaizdu, 
kad Seimas duoda blogą toną.“  

Iš aukščiausios šalies tri-
būnos prezidentė guodėsi dėl 
lietuvių gestų kalbos mokytojų 
stygiaus. Tiksliau, ne stygiaus, o 
visiško jų nerengimo. Paradok-
salu, kad lietuvių gestų kalba 
pripažinta kurčiųjų pirmąja 
kalba jau daugiau kaip 10 metų, 
bet profesionalūs jos mokytojai 
iki šiol nepradėti rengti. „Deja, 
į šį nusiskundimą iš viso jokio 
komentaro nesulaukiau“, - „Aki-
račiui“ sakė draugijos vadovė.

Užrašė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

LKD prezidentė R. Klečkovskaja Seime išsakė 
daug opių problemų.
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Nuo 2012 m. keičiasi 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) regioninių organi-
zacijų finansavimas. Pagal 
naująją tvarką rajoninės 
organizacijos, teikiančios 
socialinės reabilitacijos pas-
laugas neįgaliesiems, turės 
pačios rašyti ir teikti pro-
jektus savivaldybėms, kurios 
skirstys lėšas. Apie tai, kokią 
įtaką naujoji finansavimo 
tvarka turės kurčiųjų or-
ganizacijoms, „Akiračio“ 
korespondentė Agnė KAR-
VELYTĖ kalbėjosi su LKD 
viceprezidente Svetlana  
LITVINAITE. 

Kaip iki šiol veikė rajoninių 
LKD organizacijų finansavimo 
mechanizmas?

Didžiuosiuose miestuose vei-
kia organizacijos, turinčios ju-
ridinį statusą. Rajonuose yra jų 
filialai, tačiau jie juridinio statuso 
neturi. Didžiųjų miestų organi-
zacijos iki šiol rengdamos metinį 
projektą įtraukdavo ir rajonus, su-
planuodavo, kiek jiems reikės lėšų. 
Tuomet teikdavo projektus LKD. 
Čia dirbantys du koordinatoriai 
darydavo visų miestų projektų 
suvestines ir teikdavo projektus 
Neįgaliųjų reikalų departamentui 
(NRD) prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos. NRD skirda-
vo lėšas LKD, kiekvienas regionas 
gaudavo tiek, kiek numatyta pro-
jekte. 

Kas ir kodėl pasiūlė keisti da-
bartinę tvarką?

Prieš kelerius metus Valstybės 
kontrolė atliko patikrą NRD ir 
padarė išvadą, kad lėšos finansuo-
jant regionines organizacijas nau-
dojamos neefektyviai, per didelės 
administravimo išlaidos. Lėšos 
turėtų būti kuo arčiau gavėjų, t. y. 
skirstomos savivaldybės lygmeniu. 
Kurtiesiems atstovaujančios orga-
nizacijos rajonuose turėtų kreip-
tis dėl lėšų į savo savivaldybes, 
nes šios turi geriau žinoti vietinių 
žmonių bėdas ir poreikius. Many-
ta, kad centralizuota finansavimo 
sistema gali ignoruoti mažąsias 
organizacijas, ir žmonės rajonuose 

dėl to galbūt gauna nepakankamai 
paslaugų.

Kaip nustatyta naujoji finan-
savimo tvarka? Kada ji įsigalios?

Naujoji tvarka bus įvesta nuo 
kitų metų. Liepos 1 d. socialinės 
apsaugos ir darbo ministras pa-
tvirtino naujos finansavimo tvar-
kos aprašą. Regionuose esančios 
organizacijos projektus turės pa-
teikti pagal vietos savivaldybėje 
paskelbtą konkursą. Savivaldybė 
iš organizacijų sužinos poreikius, 
lėšų skyrimą koordinuos su NRD. 
LKD lėšų skirstymo ir paraiškų 
koordinavimo procese nebedaly-
vaus. Projektų koordinatorių etatų 
nebeliks.

Kokios funkcijos liks LKD?
LKD ir toliau vykdys neįga-

liųjų asociacijų veiklos rėmimo 
projektą, kuris daugiau skirtas 
visuomeninei veiklai: ginti kur-
čiųjų teisėms, atstovauti kurtie-
siems, dalyvauti darbo grupėse ir 
rengiant teisės aktus, organizuoti 
mokymams Lietuvos mastu, rengti 
informacinėms akcijoms. LKD ir 
toliau bus finansuojama per NRD.

Ar visose savivaldybėse turės 
būti įsteigtos organizacijos, tu-
rinčios juridinį statusą?

LKD tik 12 savivaldybių turi 
organizacijas, turinčias juridi-
nį statusą. Visose savivaldybėse 
įsteigti juridinį statusą turinčias 
organizacijas yra per brangu. Mes 

apskaičiavome, kad tai kainuotų 
per 40 tūkst. litų. Be to, kiekvieno-
je organizacijoje turėtų būti direk-
torius, finansininkas. Iš ko mokėti 
jiems atlyginimus? Taigi juridinį 
statusą turinčios organizacijos ti-
krai nebus steigiamos visose savi-
valdybėse.

Kaip tuomet bus finansuoja-
mos mažos organizacijos, kurios 
neturi juridinio statuso ir todėl 
negali pačios teikti projektų savi-
valdybėms?

Leista, kad mažesnėms savi-
valdybėms projektus galėtų teikti 
ir didžioji organizacija, bet ji turės 
įrodyti, jog veikla bus vykdoma 
būtent toje savivaldybėje. Pavyz-
džiui, Kaune esanti organizacija 
galės parengti projektą ir pateikti 
jį Jonavos savivaldybei. 

Ar kurčiųjų  organizacijos ra-
jonuose gaus daugiau lėšų?

Kiek gaus pinigų, neaišku. 
NRD tvirtina, kad daugiau, nes 
vertinant projektus bus atsižvelgta 
į daugiau faktorių. Jeigu žmonės 
rajonuose sugebės parengti pro-
jektus, pagrįsti, kam jiems reikia 
daugiau lėšų, gal iš tiesų gaus di-
desnį finansavimą. 

Kokių problemų gali iškilti 
įsigaliojus naujajai tvarkai?

Didžiosioms organizacijoms 
teks didesnis darbo krūvis. Užuot 
rengusios vieną projektą, kuris 
apimtų daug rajonų, jos turės pa-

rengti po atskirą projektą skirtin-
goms savivaldybėms už kiekvieno 
rajono organizaciją, nes žmonės 
rajonuose iš tiesų nemoka rengti 
projektų. Yra žmonių, kurie pui-
kiai moka suburti kurčiuosius, 
organizuoti veiklas ir renginius, 
bet nesupranta, kaip užpildyti 
paraiškas. Be to, rajonuose dirba 
daug kurčiųjų. Vertėjų ten nėra, 
juos galima išsikviesti iš didesnių 
miestų. Kiek kartų vertėjas turėtų 
važinėti į rajoną, kad su kurčiuo-
ju vaikščiotų į savivaldybę derinti 
projekto?

Įsigaliojus naujajai tvarkai 
LKD praras kontrolę, negalės kon-
troliuoti pinigų, nežinos, kiek ski-
riama kokiai organizacijai. Žlug-
doma sistema, kuri buvo kuriama 
daugybę metų. 

Gal ir nebus taip blogai. Pa-
matysime įsigaliojus naujajai 
tvarkai. Tačiau kol kas baisu. Kur-
čiųjų organizacijų finansavimas 
perduodamos savivaldybėms, ku-
rios pačios nemoka tvarkyti lėšų, 
turi skolų ir negali pasigirti, kad 
tinkamai vykdo visas veiklas. Kai 
buvo panaikintos apskritys, savi-
valdybėms atiteko didžiulis darbo 
krūvis, dabar joms dar perduo-
da ir neįgaliųjų organizacijas. 
Ar jos turės galinčių šį darbą 
perimti specialistų?

Valstybės kontrolė apskaičia-
vo, kad per centrines neįgaliųjų 
organizacijas neefektyviai nau-
dojamos lėšos, kad per didelės 
administravimo išlaidos. Pasak 
jų, savivaldybėms tai kainuo-
tų daug pigiau. Administravi-
mui numatyta skirti 5 proc. nuo 
projektų lėšų. Tarkime, Prienų 
savivaldybėje visoms neįgalių-
jų organizacijoms metams bus 
skirta 30 tūkst. litų, taigi tik 1,5 
tūkst. būtų skirta administravi-
mui. Vadinasi kažkokiam žmogui 
savivaldybėje bus primestos pa-
pildomos funkcijos – vos vieną 
ar dvi valandas per savaitę dirbti 
su neįgaliesiems paslaugas tei-
kiančių organizacijų finansavimu.  
Ar to pakaks, kad viskas būtų da-
roma kokybiškai? 

Kita problema ta, kad projek-
tai pradedami finansuoti geriausiu 
atveju einamųjų metų kovo mėne-
sį. Taigi tris mėnesius pinigų nėra. 
Iki šiol LKD tuos pirmuosius metų 

LKD viceprezidentė Svetlana Litvinaitė susirūpinusi, kad pinigai į rajonus 
ateis didesni, bet kurčiojo jie nepasieks.

Nuo kitų metų keisis organizacijų finansavimo tvarka
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Sveikiname

Valdybos posėdyje

mėnesius dengdavo organizacijų 
išlaidas, darbuotojų atlyginimus 
iš savo rezervo. Kai finansavimas 
pasiekdavo LKD, pinigus grąžin-
davome atgal į rezervą. Įsigaliojus 
naujajai tvarkai, padengti orga-
nizacijų skolų negalėsime, nes 
neturėsime tiesioginės sutarties 
su NRD, bet pačios organizacijos 
turės sutartis su savivaldybėmis. 
LKD neturės juridinių galimybių 
finansuoti rajoninių organizacijų. 
Savivaldybių atstovai teigia, kad 
jų biudžetas tvirtinamas tik ko-
vą, tad manome, jog anksčiau nei 
balandį pinigai organizacijų nepa-
sieks. Ypač dėl tos nuostatos, kad 
10 proc. projektų finansavimo lėšų 
turės skirti pačios savivaldybės. 
Taigi kurčiųjų organizacijos nega-
lės išmokėti atlyginimų. Kaip išlai-
kysime specialistus? 

Ar yra kitų šaltinių, iš kurių 
organizacijos regionuose galėtų 
gauti lėšų?

Lietuvoje nelabai yra. Europo-
je egzistuoja daug nevyriausybi-
nių fondų, bet Lietuvoje to nėra. 
Anksčiau organizacijos gaudavo 
lėšas ir iš NRD, ir dar galėdavo 
šiek tiek paprašyti iš savivaldybių. 
Dabar šie du šaltiniai susijungs, 
taigi galimybės papildomai prašyti 
pinigų iš savivaldybių dings. 

Egzistuoja struktūriniai fon-
dai, jaunimo fondai, organizacijos 
gali rinkti nario mokestį, prašyti 2 
proc. gyventojų pajamų mokesčio 
paramos, ieškoti privačių rėmėjų, 
tačiau praktiškai gauti pinigų su-
dėtinga. 

Galima rašyti projektus į už-
sienio fondus, bet reikia sugebėti 
juos parengti užsienio kalba. Aps-

kritai labai mažai yra fondų, kurie 
duotų lėšų darbo užmokesčiui, 
dažniausiai pinigai skiriami įvai-
rioms veikloms organizuoti. Lietu-
voje nevyriausybinių organizacijų 
problema ta, kad jos beveik visos 
išlaikomos valstybės. Nevyriausy-
binės organizacijos turėtų kovoti 
su valdininkais, bet negali, nes yra 
nuo jų priklausomos.

Ar buvo duota pakankamai 
laiko pasiruošti pasikeitimams?

Jau treji metai buvo kalbama 
apie tai, kad tvarka turėtų keistis. 
Taigi buvo spaudimas restruktū-
rizuotis, tačiau buvo vilties, kad 
tvarka nebus pakeista. 

Lietuvos kurčiųjų draugija tam 
nepasiruošė, nes tikėjosi, kad vis 
dėlto pavyks išsaugoti senąją tvar-
ką. 

Žinau, kad nerimaujate, kas 
laukia didžiuosiuose miestuose 
išplėtotos kultūrinės kurčiųjų 
veiklos. Kodėl?

Kultūrinė veikla aktyviai vyks-
ta didžiuosiuose miestuose, nes 
ten daugiausia kurčiųjų. Pasikei-
tus tvarkai rajoninės organizacijos 
gali pradėti steigti daugiau būrelių 
rajonuose, prašyti tam lėšų, todėl 
finansavimas didžiųjų miestų or-
ganizacijoms sumažėtų. Pinigai 
būtų labiau išskaidyti. Taigi didieji 
miestai gali nebesugebėti įsteigti 
normalių būrelių, pasisamdyti va-
dovų. O kiek žmonių ateitų į būre-
lį rajone? Du, trys... Rajonas dide-
lis, žmonės iš vienkiemių į rajono 
centrą nevažiuos, nes niekas jiems 
kelionės neapmokės.

 Mane tai labiausiai ir gąsdina: 
pinigai į rajonus ateis didesni, bet 
kurčiojo jie taip ir nepasieks.

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. 
(D. S. Džordanas)

 Nuoširdžiai sveikiname 
mokytoją Ramūną Kabelį, Šiaulių universitete įgijusį aukštojo 

mokslo diplomą. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
bendruomenė 

Birželio 13 d. vykusiame LKD 
Respublikinės valdybos posėdyje 
dalyvavo ir LKD įmonių vadovai: 
UAB „Vikados“ direktorė Gina 
Ramanauskienė, UAB „Elkados“ 
direktorius Gytis Gantarskis, UAB 
„Atropos“ direktorė Dalia Kučins-
kienė. Jie pristatė savo vadovauja-
mų įmonių situaciją, finansinius 
rezultatus ir ateities planus.

„Vikadai“ 2010 m. buvo pel-
ningi, įmonėje didėjo darbo na-
šumas. Strateginiuose bendrovės 
planuose - metalo gamybos, kuri 
šiuo metu yra nepagrindinė veikla, 
plėtra. Planuojame remontuoti 
įmonės patalpas, pakeisti langus.

„Atropos“ direktorė D. Ku-

činskienė teigė, kad padėtis įmo-
nėje gerėja. 2009 m. įmonė patyrė 
240 tūkst. litų nuostolių, o 2010 m.  
- tik 34 tūkst. litų. „Atropa“ gau-
na daug užsakymų, tačiau trūks-
ta siuvėjų. Bendrovė turi patalpų, 
kurios stovi nenaudojamos. Dabar 
jas išnuomoti būtų galima tik už 
mažą nuomos mokestį, nes patal-
pos nesuremontuotos. Tačiau jei-
gu įmonė dirbs sėkmingai, ateityje 
tos patalpos gali būti jai reikalin-
gos. 

„Elkada“ 2010 m. patyrė 50 
tūkst. litų nuostolį, bet nuo šių 
metų kovo įmonė dirba pelnin-
gai. „Elkados“ pastatų būklė labai 
prasta, todėl žiemą daug išleidžia-

ma šildymui. Dideli komunaliniai 
mokesčiai taip pat atbaido nuomi-
ninkus. Taigi  valdybos nariai vie-
ningai balsavo už tai , kad nenau-
dojamas „Elkados“ patalpas būtų 
galima parduoti, jei tik atsirastų 
pirkėjas. 

Taip pat valdybos nariai vie-
ningai pritarė tam, kad būtų leista 
skirti premijas įmonės vadovams 
ir darbuotojams.

Įmonės „Neveresta“ direkto-
rius Kazimieras Zybartas valdybos 
posėdyje sakė, kad 2010 m. įmonei 
buvo pelningi. Jis prašė valdybos 
pritarimo parduoti kelis kamba-
rius (63 kv. m) bendrabutyje, nes 
jie nenaudojami ir jų išlaikymas 

yra brangus. Valdyba vieningai 
pritarė šių patalpų pardavimui.

Telšių kurčiųjų draugija „Ty-
la“ kreipėsi į valdybą su prašymu 
skirti pašalpą nukentėjusiems nuo 
gaisro. Valdybos nariai nusprendė 
skirti 2000 litų paramą. „Tyla“ taip 
pat prašė lėšų vienos draugijos na-
rės stogui remontuoti, tačiau posė-
dyje tam nepritarta. 

Valdybos narių nuomone, pa-
rama gali būti skiriama tik būti-
niausiais atvejais.

Taip pat balsuota už tai, 
kad 2012 m. meno šventė vyktų  
Kaune.

Agnė KARVELYTĖ
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Šventei pasirinkta piratų 
tema

Į šventę besirenkančius daly-
vius ir svečius Panevėžio piratai 
su muzika pasitiko prie gėlėmis 
papuoštų vartų. Kiekvieną pa-
kalbino, paženklino, siūlė pabu-
čiuoti piratų vėliavą. Svečiams 
buvo įteiktos siuvinėtos šventės 
emblemos. 

Po pietų nekantraujantys žiū-
rovai, dar likus beveik valandai 

iki koncerto pradžios, jau užsiė-
mė vietas salėje.  

Koncertas prasidėjo daina 
„Vėl kartu“

Šventinę programą pradėjo 
Zoja Meškinienė su daina „Vėl 
kartu“. Skambant šiai dainai į 
salę suėjo žvakutėmis nešini pa-
nevėžiečiai su PKRC vadove Ali-
na Juciuviene priešakyje. Padėję 
žvakutes ant scenos krašto, pane-

vėžiečiai prisijungė prie dainos. 
Sveikinimo žodį tarusi A. Ju-

ciuvienė atidaryti šventės į sceną 
pavietė LKD prezidentę Romą 
Klečkovskają. Susirinkusiuosius 
pasveikino ir Panevėžio miesto 
vicemeras, Darbo partijos Pa-
nevėžio skyriaus pirmininkas 
Petras Narkevičius. Jis šventės 
dalyviams nuo Darbo partijos 
padovanojo didžiulį tortą, A. Ju-
ciuvienei ir R. Klečkovskajai įtei-

kė knygų. P. Narkevičius taip pat 
atnešė dovanų ir visų kolektyvų 
vadovams. 

 
Pasirodymai: dainos, šokiai 

ir vaidinimai
Po sveikinimo žodžių sceną 

užgrobė piratai. Susėdę į valtį jie 
leidosi į kelionę. Scenoje esan-
čiame ekrane pasirodė užrašas 
„Klaipėda“ – piratai atvyko į 
Klaipėdą. Tuomet savo programą 

Šventės, renginiai Tradicinė meno šventė Panevėžyje

Jau prieš koncertą salė buvo sausakimša.

Rė m ėj ų  d ova n o s.  Pa n evė ž i o 
miesto vicemeras, Darbo partijos  
Panevėžio skyriaus pirmininkas  
P. Narkevičius šventės dalyviams 
nuo Darbo partijos padovanojo 
didžiulį tortą ir kitų dovanų.

Šventės dalyviams salėje buvo jauku ir malonu bendrauti. 

Liepos 2 d. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre (PKRC) įvyko tradicinė Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) meno šventė „Širdžių versmė“. Šventėje pasirodė saviveiklininkai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 
ir Panevėžio. Panevėžiečiai, šiemet pasirinkę piratų temą, svečius džiugino puikia koncertine programa, sporto 
varžybomis bei fejerverkais. 
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pristatė Klaipėdos saviveiklinin-
kai. Jie atliko keletą imitacinių 
dainų. Iš jų publiką labiausiai 
sužavėjo kaubojiškai pasipuošu-
sių atlikėjų imituota „Kelelis to-
limas“. 

Įspūdingai atrodė ir klaipė-
diečių parengti šokiai: Vienos 
valsas ir afrikietiškas šokis. Visos 
programos metu ekrane buvo 
rodomos su pasirodymais susiju-
sios nuotraukos. 

Į sceną grįžę piratai išplau-
kė į kitą miestą – Vilnių. Savo 
parengtą programą pristatė vil-
niečiai. Publiką labai pralinks-
mino vilniečių parodyti trumpi 

juokingi vaidinimai. Vilniečiai 
taip pat parengė įspūdingą šokį 
„Pokeris“ pagal tango muziką ir 
atliko imitacinę dainą „Tu tik pa-
kviesk“.

Kita piratų kelionės stotelė 
buvo Kaunas. Kauniečiai piratus 
linksmino tautiniais ir ritminiais 
šokiais, atliko nuotaikingą „Vi-
rėjų dainą“, o pasirodymą baigė 
daina „Ačiū, kad žiūrėjot“. 

Po pasirodymo kauniečiai 
piratams dar padovanojo pyragą, 
kopūstą, agurką ir taip išsiderėjo, 
kad piratai paleistų jų kolektyvą. 

Vėliau piratai apsilankė Šiau-
liuose. Šiaulių raiškiojo judesio 
teatras „Saulė“ suvaidino pan-
tomimos spektaklį „Greitkelis – 
2011”, kur pavaizdavo, kaip spal-
vingi personažai bandė išsilaikyti 
teises, o paskui rinkosi automo-
bilius.

Paskutinė piratų kelionės sto-
telė buvo Panevėžys. 

Panevėžio saviveiklininkai 
parodė labai įvairią programą. 
Joje buvo čigoniškų ir šiuolaiki-
nių šokių, o vyresnieji imitavo 
dainą „Ėjo senis lauko arti“.

Apdovanoti svečiai ir meno 
kolektyvai

Po pasirodymų direktorė  
A.Juciuvienė apdovanojo pre-
zidentę R. Klečkovskają, vice-
prezidentę S. Litvinaitę ir reabi-
litacinių centrų vadovus. Jiems 
įteikė angelų statulėles. Buvo 
pasveikinti ir meno kolektyvų at-
stovai, jiems ant kaklo užkabinti 
vėriniai iš riestainių ir obuolių, 
įteikti tortai. 

Pasibaigus apdovanojimams 
Kauno kurčiųjų reabilitacinio 
centro vadovei Jūratei Puga-
čiauskienei perduotas padėklas 
su degančiomis žvakutėmis – 
suteikta garbė rengti ateinančių 
metų meno šventę.

Linksmybės tęsėsi ir po 
oficialiosios dalies

Po oficialiosios šventės dalies 
dalyviai būriavosi ir bendravo 
kieme. Vyko komandinės sporto 
varžybos, kurias vedė ir nuotai-
kingų rungčių prigalvojo sporto 
klubo „Vėjas“ pirmininkas Artū-
ras Juknevičius. Geriausiai spor-
to varžybose pasirodė Panevėžio 

komanda, antrąją vietą užėmė 
kauniečiai. Visoms komandoms 
buvo įteikti šakočiai. Vakarop vi-

si pakviesti stebėti fejerverkų. 

Agnė KARVELYTĖ

Sveikinimo žodį tarusi A. Juciuvienė atidaryti šventės į sceną pakvietė LKD prezidentę Romą Klečkovskają.

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Alina Juciuvienė padėklą 
su degančiomis žvakutėmis perduoda Kauno kurčiųjų reabilitacinio centro 
vadovei Jūratei Pugačiauskienei.

    
         Kauno saviveiklininkai (kairėje) laukia pasirodymo, o šiauliečiai  linksmina žiūrovus.
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Šventės, renginiai Kurčiųjų tarprajoninė sporto šventė

Birželio 17 d. Raseinių 
neįgaliųjų dienos užimtumo 
centre vyko LKD Kauno 
teritorinės valdybos 4-osios 
tarprajoninės sporto šventės 
atidarymo iškilmės.

Vėliau Kauno, Kėdainių, Kai-
šiadorių, Jonavos, Marijampolės, 
Šakių, Prienų, Raseinių, Vilkaviš-
kio rajonų ir Kauno kurčiųjų jau-
nimo organizacijos (KKJO) spor-
to entuziastai išvyko į Raseinių 
rajono Jūkainių geomorfologinį 
draustinį. Jame vyko keturių spor-
to šakų (petankės, smiginio, kva-
drato ir helpongo) varžybos.

Diena po sausros žemei buvo 
dosni lietaus, o kurtiesiems – nau-
jų medalių...

Šiltos sutiktuvės, sveikini-
mai, renginio rėmėjai
Susirinkusiuosius pasveikino 

renginio organizatorė Raseinių 
kurčiųjų pirminės organizacijos 
pirmininkė-informantė Genutė 
Eidukevičienė. Pasak jos, šią šven-
tę visi jau pamėgo, nes jau ketvir-
tą kartą džiugina iš toli atvykusių 
žmonių gausa. Ji pranešė ir šio 
renginio naujovę: nugalėtojams 
bus įteikta  tarprajoninių varžybų 
pereinamoji taurė.

Kurčiųjų sporto entuziastų pa-
sveikinti su švente atvyko Rasei-
nių socialinių reikalų ir sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėja Angelė 
Paleckienė, Seimo nario Edmundo 
Jonylos padėjėjos Diana Kaupienė 
ir Reda Mažeikienė, kurios lin-

kėjo sportinio ryžto, padovanojo 
krepšelius su vaisiais ir gaiviaisiais 
gėrimais. Kurčiųjų renginiuose 
visada dalyvaujanti Raseinių ne-
įgaliųjų dienos užimtumo centro 
direktorė Veronika Čirvinskienė 
įteikė atsigaivinti dvi pakuotes mi-
neralinio vandens ir didelės apim-
ties anglų, vokiečių kalbos žodyną 
gestų kalba tikėdamasi, kad jis pa-
dės kurtiesiems plačiau bendrauti.

Šventine nuotaika spinduliuo-
janti KKRC direktorė Jūratė Pu-
gačiauskienė akcentavo žmonių 
susitelkimą, solidarumą, nes kur-
tieji suvažiavo iš įvairių Lietuvos 
rajonų. 

Visi svečiai, tarp jų ir rajonų 
kurčiųjų organizacijų pirminin-
kai-informantai, dėkojo G. Eidu-
kevičienei už nuoširdžias pastan-
gas organizuojant gražų ir reika-
lingą renginį. 

Perskaitė sąrašą rėmėjų pavar-
džių, be kurių, jos žodžiais tariant, 
šiuo sunkiu laiku būtų negalė-
jusi dovanoti visiems šventinio 
džiaugsmo: UAB „Zoo gamta“ p. 
Milda, UAB „Linksta“ direkto-
rius R. Stulgys, UAB „Rasviltė“ 
direktorė V. Majauskienė, G. ir L. 
Kairaičių individuali parduotuvė, 
D. Lukšienės duonos kepykla, R. 
Lapkausko įmonė „Servira“, ka-
vinės „Magdė“ savininkė E. Kar-
piuvienė, „Riki“ parduotuvės savi-
ninkas A. Starkus, Seimo narys E. 
Jonyla, R. Ačo labdaros ir paramos 
fondas, prekybos centro „Audia-
na“ savininkas A.Činčius, R. Aš-
montienės knygynas, Raseinių ra-
jono savivaldybė. 

Renginį į gestų kalbą vertė 
Kauno gestų kalbos centro Mari-
jampolės padalinio vertėja Gitana 
Judienė.

Greitomis pasistiprinę prie pa-
dengtų stalų, sporto mėgėjai tęsė 
kelionę Jūkainių link...

Šventojo ąžuolyno  
prieglobstyje

Autobusams pasukus iš Že-
maičių plento atsivėrė gana nuo-
bodus peizažas, tačiau įsukus  
į girią su gražiai sutvarkyta aplin-
ka pasijutome nuostabios gam-
tos prieglobstyje. Čia Raseinių 
miškų urėdija įrengusi Jūkainių  
pažintinius, rekreacinius takus. 
Dabartiniai ąžuolai – gal trečios 

kartos baltų šventojo ąžuolyno  
palikuonys. 

Ateinantis lietus skubino kuo 
greičiau pradėti sporto varžy-
bas. Buvo sudaryti visų rajonų 
dešimties komandų sąrašai. Cen-
tro sveikatingumo organizatorė  
I. Perminienė koordinavo varžy-
bas, taip pat teisėjavo prie helpon-
go, petankės ir kvadrato aikštelių. 
Prie smiginio išbandyti taiklumą 
būrė KKRC pirmininkė J. Puga-
čiauskienė.

Stebint varžybas prieita prie 
išvados, kad prasčiausius įgūdžius 
kurtieji turėjo žaidžiant helpongą. 
Palyginti naujas helpongo žaidi-
mas - tarsi stalo teniso atmaina: 
kamuoliukas rakete smūgiuojamas 
į taikinį, kuriuo gali būti kibiras ar 
paprasčiausia šiukšlių dėžė. 

Sportinis azartas virė kvadra-
to aikštelėje. Finale rungėsi trys 
apylygės KKJO, Marijampolės ir 
Jonavos komandos. Paskutinis 
susitikimas tarp KKJO ir Jonavos 
komandų pergalę lėmė Kauno jau-
nimui: M. Balaišiui, M. Banytei,M. 
Sinkevičiui ir M. Radavičiui.

Rezultatai ir nugalėtojai
Žaidžiant petankę po finalinių 

varžybų 1-osios vietos medaliais 
pasipuošė šakiečiai K. Petkauskie-
nė, A. Baranauskas ir R. Jakaitis. 
2-oji vieta atiteko J. Ambrazevi-
čiūtei, G. Grigorian, Z. Kučiaus-
kui iš Marijampolės, 3-ioji vieta 
- raseiniškiams E. Baltrušaičiui, V. 
Vitkauskui ir T. Jagminui.

Smiginio rungtyje tarp moterų 
1-ąją vietą laimėjo B. Aleknavičiū-
tė iš Prienų, 2-ąją N. Tamašauskie-
nė iš Kauno rajono, 3-iąją šakietė 
K. Petkauskienė.

Tarp vyrų 1-oji vieta atiteko 
M. Balaišiui (KKJO), 2-oji vieta A. 

Baranauskui iš Šakių, 3-ioji mari-
jampoliečiui Dž. Javarauskui.

Specialius prizus pelnė jau-
niausi žaidėjai: A. Laiškevičiūtė 
iš Vilkaviškio, P. Vaštokaitė ir L. 
Špenceris iš Raseinių, D. Toleikis 
iš Kaišiadorių.

Kvadrato komandos pasiskirs-
tė šitaip: 1-ojoje vietoje KKJO, 
2-oji vieta - jonaviškiams, 3-ioji 
vieta - sporto mėgėjams iš Mari-
jampolės.

 Taikliausią ranką žaidžiant 
helpongą turėjo Kauno rajono 
sportininkai  (R. Radavičius), 2-oji 
vieta atiteko KKJO, 3-ioji vieta - 
kėdainiškiams.

Susumavus keturių sporto 
šakų rezultatus, 13 taškų surinko 
KKJO komanda, ji ir išsivežė į na-
mus pereinamąją taurę. 

Kitų rajonų rezultatai: Šakiai 
– 9 taškai, Kaunas – 8, Marijam-
polė – 5, Prienai – 5, Jonava – 3, 
Kėdainiai – 1. 

Pagrindiniai nugalėtojai ap-
dovanoti medaliais, mielomis 
dovanėlėmis. KKRC direktorė 
J.Pugačiauskienė visų vardu nuo-
širdžiai dėkojo G. Eidukevičienei 
už gražiai organizuotą didelį ren-
ginį, dovanotas džiaugsmo valan-
dėles ir įteikė vazą

Lietus, vis trukdęs varžybas, 
neįveikė geros nuotaikos. Net ir 
negavusiems apdovanojimų liko 
geri įspūdžiai, sportinių žaidynių 
patirtis, bendravimas prie svetin-
gų šeimininkų paruoštų vaišių 
stalo, ramino šimtamečių ąžuolų 
ošimas...

Iki kito susitikimo! 

Aldona Gema STANKEVI-
ČIENĖ – MACIONYTĖ

Kurčiųjų tarprajoninės spor to 
šventės naujovė - pereinamoji taurė, 
kurią šiemet laimėjo Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacijos sportininkai.

Lietus, vis trukdęs varžybas, neįveikė geros nuotaikos.
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Profesiniame centre – „rugiapjūtė“
Birželio 29 d. Vilniaus 

kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų reabilitacinis pro-
fesinio mokymo centras 
sušvito gėlėmis ir šypse-
nomis. Tądien centras į 
savarankiško gyvenimo 
kelią lydėjo 48 absolven-
tus. 14 virėjų, 10 leidybos 
darbuotojų, 6 dailiųjų 
rankdarbių gamintojai, 
10 baldų apmušėjų, 4 
pastatų restauratoriai ir 
4 moteriškų drabužių siu-
vėjai pedagogų bendruo-
menės lūkesčius pateisino. 

Direktoriaus pavaduotoja Ži-
butė Ubavičienė didžiuodamasi 
rodė egzaminų rezultatų analizės 
duomenis. Šiųmečių absolventų 
vidutinis baigiamųjų egzaminų 
tiek teorijos, tiek praktikos balo 
vidurkis – daugiau kaip 8,5 balo. 
Vilniaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų iš darbdavių ir profe-
sijos mokytojų suformuota baigia-
mųjų egzaminų komisija dešimt 
balų įvertino septyniolikos absol-
ventų praktines žinias ir dvidešimt 
vieno absolvento teorines žinias. 
Atitinkamai parašyti šešiolika ir 
aštuoni devintukai, aštuoni ir de-
vyni aštuonetai.

  
Diplomų įteikimas

Birželio 29-osios šventės startą 
paskelbė renginio vedėja socialinė 
pedagogė Violeta Lagauskienė. Jos 
pamąstymai apie gyvenimo ir dar-
bo prasmę susirinkusiuosius pa-
rengė kelionei į praeitį. Nuotrau-
kų filmukas mums pasakojo apie 
buvusius mokinių šiokiadienius ir 
svarbiausius centro įvykius: kelia-
vome per praktikas Šverino mieste 
Vokietijoje, talkas, matėme inkilų 
kėlimo akciją. 

Centro direktorė Ernesta Ko-
novalčik visiems linkėjo, kad čia 
pramintas profesinis takas išpla-
tėtų iki plataus kelio. O visų svar-
biausia, pasak vadovės, kad visi 
absolventai, kad ir kaip klostytųsi 
gyvenimas, liktų dori žmonės. Per 
gyvenimą eiti vadovaujantis žmo-
niškumo principais ragino ir LKD 
prezidentė Roma Klečkovskaja. 
Vilniaus prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų Mokymo skyriaus ve-
dėja Rima Valiukevičienė prieš tai 
kalbėjusiųjų žodžius papildė pro-
fesinės karjeros linkėjimais. 

Ne mažiau džiaugsmo suteikė 
ir Vokietijos Europinių projektų 
tarybos vadovo vykdomojo centri-
nės „SALO Holding“ administra-
cijos direktoriaus Hamburge Olafo 
Busso dovanos. Svečias džiaugėsi 
jau šeštus metus trunkančia cen-
tro ir SALO draugyste ir įteikė 
jauniesiems profesionalams - gru-
pei virėjų, baldų apmušėjų bei 
pastatų restauratorių, atlikusių 
praktiką Šverene, – sertifikatus ir 
europasus. Pastarasis dokumentas 
ypač svarbus: jis atveria perspek-
tyvų įsidarbinti visoje Europos Są-
jungos erdvėje.

Šiltai su savo buvusiais mo-
kiniais visų grupių vadovų var-
du atsisveikino baldų apmušėjų 
profesijos mokytojas Edmundas  
Šileikis. 

Absolventai taip pat neliko 
skolingi. Savo grupių vadovams jie 
parengė linksmuosius diplomus. 

Sėkmės pavyzdžiai
Pasak pedagogų, daugiausia 

darbo pasiūlymų mokiniai su-
laukia per gamybines praktikas. 
Tipiškas tokios sėkmės pavyzdys 
gali būti ir Jolanta Burauskaitė, 
dailiųjų rankdarbių profesijos ats-
tovė (profesijos mokytoja Irena 
Seniūnienė). Centro pedagogei 
tarpininkaujant praktikos ji buvo 
pakviesta į dizainerės Daivos Ur-

bonavičiūtės dizaino namus „Zo-
raza“. Merginos siuviniai kryžiuku 
ir atsakingas požiūris į darbą taip 
patiko įmonės darbuotojams, kad 
Jolanta iš karto buvo pakviesta 
pasilikti po praktikos. Tad į cen-
trą ji grįžo tik laikyti baigiamųjų  
egzaminų.

„Aš gaunu piešinį, kurį turiu 
išsiuvinėti audinyje. Spalvas ir siū-
lus renkuosi pati“, - didžiuodamasi 
rodomu pasitikėjimu jos skoniu 
pasakojo Jolanta. Nepamiršo mer-
gina paminėti ir arbatos, kurios 
kviečiasi ją gerti bendradarbės, 
pertraukėlių, ir to, kad adminis-
tracija specialiai jai ieško užsa-
kymų  ir leidžia dalį darbo atlikti 
namie. Auksarankė jau spėjo iš-
siuvinėti dvi kunigų stulas (tokios 
juostos, kurias kunigai ryši ant su-
tanos), krūvą dekoratyvinių pagal-
vėlių, dabar siuvinėja ikoną. Viena 
gabi mergina centrui sukūrė tokią 
reklamą, kad pedagogai jau kuria 
planus, kaip „Zorazoje“ įdarbinti 
dar bent porą kitos laidos dailių-
jų rankdarbių absolventų. Turbūt 
jiems pavyks, nes planams pritaria 
ir įmonė. Kalbinta dizaino namų 
gamybos direktorė Regvita Apuls-
kienė Jolantos rankdarbius apibū-
dino trumpai, bet labai gerai: „Sa-
vo darbą mergina išmano.“

Rokas Kostkevičius, baldų 
apmušėjas, pirmuoju darbo mė-
nesiu UAB „Balticsofa“ (buvęs 
„Ąžuolas“) taip pat patenkintas. 
Nuo pat pradžių jis pritapo, nors 
kolektyve nėra nė vieno asmens, 

mokančio gestų kalbą. „Susiraši-
nėjame SMS, kolektyve jaučiuosi 
puikiai“, - atsakė į dar nespėtą už-
duoti klausimą pašnekovas. Vai-
kino darbas – minkštųjų baldų: 
sofų, kėdžių, fotelių apmušimas. 
Tai nėra sudėtinga, šių operacijų 
centre jis per trejus metus išmoko 
gana gerai. Rokas – taip pat tary-
tum savita vizitinė kortelė. Įmonė-
je kurčiųjų iki šiol nebuvo, tad jei 
jis užsirekomenduos gerai, darb-
davys nebijos priimti ir daugiau 
kurčiųjų. Mačiau, kaip profesijos 
mokytojas E. Šileikis drąsino savo 
buvusį mokinį, o šis pritariamai 
linkčiojo galva. 

Iš 48 mokinių, spėjama, jau 
dirba koks trečdalis. Ypač gerai 
įsidarbina virėjai. Pedagogai jau 
nespėja skaičiuoti, po kiek sosti-
nės kavinių ir barų „pasisėjo“ jų 
absolventai. Nemaža jų dalis grįžo 
į gimtuosius miestus bei rajonus ir 
ten susirado darbą. Pasak E. Ko-
novalčik, graibstomos ir siuvėjos, 
nors pastaruoju metu ši profesija 
centre nėra populiari. Dalis absol-
ventų susiranda užsakymų sava-
rankiškai arba kooperuojasi dirbti 
su kitais savo šeimos nariais. Di-
delė paspirtis centro įdarbinimo 
tarpininkų paslaugos. Išeičių ieš-
koma visokių. Ir randama. Peda-
gogai sako, kad darbą gali susirasti 
beveik kiekvienas, o išsaugo jį tie, 
kurių tinkamas požiūris į darbą. 

                                                 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centro absolventai ir jų pedagogai.
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Šventės, renginiai

Sportas

Gestotyros ir metodinių 
priemonių rengimo skyrius 
liepos 3 d. paminėjo penke-
rių metų sukaktį. 

Gestotyros ir metodinių prie-
monių rengimo skyrius (toliau – 
GMPRS) 2006 m. buvo įsteigtas 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centre. Jis yra sudė-
tinė  šio ugdymo centro dalis. Šiuo 
metu skyriuje įsteigtos 8 darbo 
vietos (skirti 2 kabinetai) ir dirba 
8 žmonės, skyriaus darbuotojai 
turi galimybę naudotis profesiona-
lia filmavimo(si) studija, kuri yra 
įrengta LKNUC patalpose. 

Dabar ir mes patys, GMPRS 
darbuotojai, juntame, kad esame 
tikras, jau „ūgtelėjęs“ kolektyvas. 
Kiekvieną čia dirbantį žmogų ga-
lima apibūdinti kaip nuolat sie-
kiantį vis didesnės kompetencijos 
– dalis darbuotojų dirbdami GM-
PRS baigė aukštuosius mokslus, 
kita dalis – studijuoja šiuo metu. 
Visi dalyvauja su kurčiųjų ugdy-
mu, švietimu ir lietuvių gestų kal-
bos mokymu susijusiose veiklose. 
Dabartiniai skyriaus darbuotojai 
– Ieva Čirbaitė, Mantė Grikpėdy-
tė, Nijolė Pivorienė, Ieva Pečiulytė, 
Rasa Kaunelytė, Vaida Baniackai-
tė, Milda Pošiūtė-Žebelienė, Tomas 
Kuzminskis ir Vaida Ivanauskienė 
(šiuo metu Vaida I. yra vaiko prie-
žiūros atostogose). 

GMPRS vedėja –  Ieva Čir-

baitė, atsakinga  už visų skyriaus 
projektų sklandžią vykdymo ei-
gą ir rezultatus.  Ji skyriuje dirbo 
nuo pirmosios įsteigimo dienos. 
Pradžioje – kaip gestų kalbos ap-
rašų rengėja, vėliau buvo paskirta 
mokymo ir metodinių priemonių 
rengimo specialiste, nuo 2007 m. 
– vedėja. Dirbdama baigė gestų 
kalbos studijų programą Vilniaus 
kolegijoje ir įgijo vertėjo-referento 
kvalifikaciją. Šiuo metu studijuoja 
Mykolo Romerio universitete. 

Vienas svarbiausių skyriaus 
projektų – Lietuvių gestų kalbos 
žodyno pildymas ir tobulinimas. 
Žodyno duomenų bazės sukūrimą 
inicijavo lietuvių gestų kalbos ty-
rėjas Mantrimas Danielius. 

Tačiau mažai kas žino, kad di-
džiausią lietuvių gestų kalbos lek-
sinių vienetų kaupimo ir sistemi-

nimo darbų dirba „mažosios bitės 
darbininkės“ – GMPRS skyriaus 
darbuotojai. Šiuo metu žodyną 
pildo ir tobulina Nijolė Pivorienė, 
Ieva Pečiulytė, Rasa Kaunelytė, 
vaizdo medžiagą žodynui mon-
tuoja Tomas Kuzminskis. 

Šie kurtieji – ne tik atsakingai 
dirba savo darbą, bet yra ir tikrai 
įvairiapusės asmenybės. Štai Nijo-
lė Pivorienė dirba lektore Vilniaus 
kolegijoje ir Vilniaus pedagogi-
niame universitete dėstė lietuvių 
gestų kalbą, yra aktyvi keliautoja. 
Ieva Pečiulytė dalyvauja įvairiose 
projektinėse veiklose, kuriose rei-
kalinga kurčiojo kaip gero lietuvių 
gestų kalbos žinovo kompetencija. 
Rasa Kaunelytė – jauniausia mū-
sų darbuotoja, skyriuje dirba vos 
vienus metus, tačiau veiklumu 
nenusileidžia kitiems – yra aktyvi 

orientacininkė. Tomą Kuzminskį 
pažįsta ne tik kiekvienas kurčiasis, 
bet turbūt ir kas antras girdinty-
sis – jis profesionalus orientaci-
ninkas, daugelio prizinių vietų 
laimėtojas Europoje ir pasaulyje. 
Žodyną ne vienus metus pildė ir 
menkiausius gestų kalbos segmen-
tus duomenų bazėje žymėjo Vaida 
Ivanauskienė, šiuo metu ji yra vai-
ko priežiūros atostogose.  

Kurtiesiems talkina ir gir-
dinčios gestų kalbos specialis-
tės – Vaida Baniackaitė ir Mantė 
Grikpėdytė. Vaida  dar studijuo-
dama VPU Lituanistikos fakulte-
te pasirinko ir išklausė specialų 
gestotyros ir lietuvių gestų kalbos 
kursą, todėl veiklą GMPRS rinko-
si sąmoningai (pradėjo dirbti nuo 
2008 m.). Mantė Grikpėdytė sky-
riuje dirba nuo 2007 m., laisvalai-
kiu savanoriauja Lietuvos „Carito“ 
projekte. 

Vaida, Mantė, Nijolė ir Ieva  ne 
tik dirba prie Lietuvių gestų kal-
bos žodyno – jos taip pat aktyviai 
talkina mokymo bei metodinių 
priemonių rengėjams tikrindamos 
ir tikslindamos vaizdo medžiagą, 
tekstus. 

Milda POŠIŪTĖ-
ŽEBELIENĖ

Plačiau skaitykite tinklala-
pyje www.lkd.lt

Vilniaus rotušėje vykusiame 
JAV savanorių organizacijos „Li-
thuanian Mercy Lift“ iškilmin-
game organizacijos 20-ies darbo 
metų sukakties minėjime savo pa-
dėką drauge su  Seimo pirmininke 
Irena Degutiene, kadenciją baigu-
siu prezidentu Valdu Adamkumi 
ir kitais aukšto rango politikais 
išreiškė ir Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos (PKNPM) direktorė Danu-
tė Kriščiūnienė.

„Lithuanian Mercy Lift“  bu-
vo įkurta 1990 m. balandžio 19 d., 
Maskvai pradėjus Lietuvos ekono-
minę blokadą. Jos ištakos „Lithu-
anian Hotline,“ kuri buvo įkurta 
tuojau po Lietuvos nepriklauso-

mybės oficialaus atkūrimo. Šių or-
ganizacijų aktyvo pagrindą sudarė 
Čikagos lietuviai. Nors daugelis 
jų - gimę ir užaugę JAV, jie siekė 
prisidėti prie nepriklausomos Lie-
tuvos stiprinimo, teikti jai materi-
alinę ir politinę pagalbą. 

Bendra pagalbos vertė, kurią 
JAV savanorių organizacija „Li-
thuanian Mercy Lift“  per 20 metų 
suteikė Lietuvai, siekia  per 126, 
6  milijono JAV dolerių. Be to, 
Lietuvą pasiekė 612 konteinerių 
su vaistais, gydymo priemonėmis 
ir kasdieniais reikmenimis. Dau-
giausia dėmesio ši organizacija 
skyrė Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistemai: įvykdytos AIDS, Perina-
talinė, Krūties vėžio prevencijos, 

Autizmo, Tuberkuliozės, Reagen-
tų, Savižudybių išvengimo, Diabe-
to, Dantų priežiūros, Regėjimo pa-
tikrinimo, Gamtos apsaugos pro-
gramos. Rūpintasi neįgaliaisiais, 
vaikų globos ir senelių namais.

PKNPM direktorė D. Kriščiū-
nienė su JAV savanorių organi-
zacijos „Lithuanian Mercy Lift“  
viena iš steigėjų Prane Šlutiene 
susipažino 2008 m., dalyvaudama 
AIDS programoje. Tuomet P. Šlu-
tienė taip  susidomėjo direktorės 
parengtu pranešimu, kad paprašė 
jį išversti į anglų kalbą ir  atsiųsti 
į Čikagą, kur jis buvo plačiai pa-
viešintas. Pažinčiai plėtojantis, 
PKNPM įsitraukė į P. Šlutienės 
kuruojamą tėvų ir vaikų sveikos 

PKNPM direktorė padėkojo JAV lietuvių savanoriams

I š k i l m i n g a m e  r e n g i n y j e  
D. Kriščiūnienė su viena „Lithuanian 
Mercy Lift“ steigėjų P. Šlutiene.

Gestotyros ir metodinių priemonių rengimo 
skyriui – penkeri metai 

Gestotyros ir metodinių priemonių rengimo skyriaus darbuotojai.
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Sportas Geriausia kurčiųjų krepšinio komanda

Tarptautiniame veteranų krepšinio turnyre - stipriausi 
lietuviai

gyvensenos ugdymo programą. 
Mokykla nemokamai gavo du 
knygų komplektus ir anglų kalbos 
žodynus.  

Mokyklos direktorė D. Kriš-
čiūnienė  ne tik inicijavo šios pro-
gramos įdiegimą visose Panevėžio 
apskrities mokyklose, bet ir skati-
no tai daryti visas šalies pradines 
ir bendrojo lavinimo  mokyklas. 

„Skaitydama pranešimus ir daly-
damasi gerąja patirtimi kartu su  
P. Šlutiene apkeliavome visą Lie-
tuvą. Mūsų mokyklą –  kaip nuo-
širdžiai dirbančią ir pasiekusią 
gerų rezultatų – ji laikė pavyzdžiu 
kitoms mokykloms“, - pabrėžė di-
rektorė.

Reikia pažymėti, kad iškilmin-
gos sukakties proga išleistame re-

prezentaciniame leidinyje „Dvide-
šimt metų su Lietuva“  P. Šlutienė 
džiaugiasi, kad sveikos gyvense-
nos programa dėstoma ne tik ben-
drojo lavinimo mokyklose, bet ir 
PKNPM –  gestų kalba.

Pasak D. Kriščiūnienės, išskir-
tinį P. Šlutienės dėmesį mokykla 
jautė visus ketverius bendravimo 
metus:  JAV savanorių organi-

zacijos „Lithuanian Mercy Lift“  
steigėja ne kartą lankėsi PKNPM, 
bendravo su mokytojais, moki-
niais, domėjosi mokyklos veikla ir 
problemomis, dalyvavo priimant 
JAV ambasadorius.

Laima LAPĖNIENĖ 

Birželio 17-19 d. vyko 
Lietuvos kurčiųjų vyrų 
krepšinio čempionato fi-
nalinis turas. Lemiamose 
dvikovose dalyvavo ketu-
rios komandos: Vilniaus 
,,Gestas", Kauno ,,Tyla“, 
Panevėžio ,,Vėjas", Klai-
pėdos ,,Šermukšnis".

Pirmą varžybų dieną varžėsi 
„Gesto“ ir „Tylos“ komandos. Po 
nelengvos kovos 90:78 Vilniaus 
,,Gestas"  įveikė Kauno „Tylą“. Kita 
finalinio turo pora buvo Panevė-
žio „Vėjo“ ir Klaipėdos „Šermukš-
nio“ komandos. Rezultatu 76:69 
pergalę šventė panevėžiečiai.

Antrą varžybų dieną rungė-
si Panevėžio ,,Vėjas" ir Kauno 
,,Tyla". Kauniečiai akylai gynėsi 
prieš Panevėžio komandos lyderį  

R. Puziną ir be didesnių sunkumų 
rezultatu 89:60 įveikė Panevėžio 
komandą. Kitas tos dienos susiti-
kimas vyko tarp Vilniaus ,,Gesto" 
ir Klaipėdos ,,Šermukšnio" pen-
ketukų. Rezultatu 73:55 nugalėjo 
Vilniaus ,,Gesto" komanda.

Dar kitądien jėgas išbandė 
Kauno „Tyla“ ir Klaipėdos „Šer-
mukšnis“. Kauniečiai nesunkiai 
79:53 įveikė uostamiesčio krepši-
ninkus. Antrosiose varžybose su-

sitiko 2010 m. čempionai ,,Gestas" 
ir vicečempionai ,,Vėjas". Be di-
desnės intrigos „Gesto“ krepšinin-
kai 91:51  apgynė čempionų titulą.

 Tad po finalinio turo ko-
mandos išsirikiavo tokia tvarka: 
1. „Gestas“, 2. „Tyla“, 3. „Vėjas“, 4. 
„Šermukšnis“.

Mantas STANKEVIČIUS
LKSK  sporto specialistas

Birželio 2-4 d. Mas-
kvoje (Rusija) vyko XIII 
tarptautinis kurčiųjų ve-
teranų krepšinio turny-
ras, kuriame dalyvavo 
9 komandos iš Rusijos, 
Ukrainos, Graikijos, La-
tvijos, Estijos, Suomijos, 
Anglijos ir Lietuvos (Kau-
no ir Vilniaus). 

Komandos pagal pajėgumą 
buvo suskirstytos į du pogrupius. 
Kauno kurčiųjų sporto klubo "Ty-
la" krepšininkai žaidė A, o Vil-
niaus kurčiųjų sporto klubo "Ges-
tas" krepšininkai varžėsi B pogru-
piuose .

A pogrupyje  nugalėtojais ta-
po Kauno "Tylos" krepšininkai, o 
B  pogrupyje  - Vilniaus "Gesto" 
krepšininkai. Pusfinalyje Kauno 
"Tyla" susitiko su Graikija, o Vil-
niaus "Gestas" - su Ukraina.

Aikštelėje vyko gražios ir at-
kaklios kovos. Kauniečiai įvei-
kė Graikiją 47:44, o vilniečiai 

- Ukrainą 43:42. Tad finale susiti-
ko Kauno KSK "Tyla" ir Vilniaus 
"Gestas". 

Pirmoje rungtynių pusėje sė-
kmė lydėjo Vilniaus krepšininkus, 
kauniečių žaidimas puolime ir 
gynyboje buvo lėtokas, neįstengė 
sustabdyti Vilniaus "Gesto" lyde-
rių. Tačiau po ilgosios pertraukos, 

pasitarę, kaip žaisti, iniciatyvą per-
ėmė Kauno "Tylos" krepšininkai.

Likus žaisti 15 sek.  kaunie-
čiai pirmavo 44:40. Tačiau jie per 
anksti patikėjo pergale ir du kar-
tus prarado kamuolį. Tuo pasinau-
dojo vilniečiai ir rezultatas tapo 
lygus 44:44! Likus 2 sek. "Tylos" 
krepšininkai paprašė minutės per-

traukėlės. Pasitarę ir pasiskirstę 
savo pozicijas aikštelėje, žaidimą 
pradėjo iš užribio. Kamuolį perda-
vė atsidengusiam "Tylos" krepši-
ninkui A. Bražinskui, kuris aukšta 
trajektorija kamuolį švystelėjo į 
varžovų krepšį. Suskambėjo gon-
gas, visi nuščiuvę stebėjo, kaip ka-
muolys, skrosdamas tinklą, atnešė 
pergalę Kauno "Tylos" krepšinin-
kams. Jie šeštą kartą tapo tarptau-
tinių veteranų turnyrų nugalėto-
jais. Komandos žaidėjams įteikti 
aukso medaliai ir taurė. Vilniečiai 
pasidabino sidabro medaliais.  
Bronzos medalius mažajame fina-
le laimėjo Graikijos krepšininkai, 
jie nugalėjo ukrainiečius 60:54. 

Komandos išsirikiavo tokia 
tvarka: 5. Estija, 6. Latvija, 7. Suo-
mija, 8. Rusija, 9. Anglija.

Tarptautinis veteranų krepši-
nio turnyras vyksta jau nuo 1999 
m. XIV tarptautinis kurčiųjų ve-
teranų krepšinio turnyras 2012 m. 
vyks Kaune.

                                           
Kauno kurčiųjų sporto

klubo "Tyla" pirmininkas
          Algirdas JURKŠA

XIII tarptautinio kurčiųjų veteranų krepšinio turnyro aukso ir sidabro 
medalių laimėtojai - Kauno kurčiųjų sporto klubo "Tyla" ir Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubo "Gestas" krepšininkai.
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Kaip pasikeitė kurčiųjų gyvenimas nuo 1960 m. iki 2010 m.

Pirmos dienos Kinijoje sukėlė 
visišką kultūrinį šoką. Ne tik ne-
supratau, kas dedasi aplink, bet ir 
negalėjau pasakyti ar atlikti ele-
mentarių dalykų: prekybos cen-
tre susižinoti, kur tualetas, ar net 
įsigyti autobuso bilieto. Jaučiausi 
visiška bejėgė. 

Atvykusi į universitetą, kuria-
me pradėjau kinų kalbos studijas, 
jaučiausi palikta likimo valiai. Tu-
rėjau laisvą savaitę iki studijų pra-
džios, tad ketinau susipažinti su 
miestu. Nuvykusi į miesto centrą 
negalėjau rasti kelio atgal, o pake-
leiviai nesuprato, ko klausiu. Ne-
supratau hieroglifų, o pati pasaky-
ti mokėjau gal tik penkis žodžius. 

Gatvės restoranai mirgėte 
mirgėjo įvairausiais kvepiančiais 
skanumynais, bet neretai tekdavo 
nuryti seilę, nes nesugebėdavau 
užsisakyti patiekalo. Bandydavau 
rodyti pirštais, klausti gestais, kū-
no kalba, tačiau prekeiviai apiber-
davo gausybe klausimų, puldavo 
baksnoti į kiniškai parašytą me-

niu, greitakalbe berti man nesu-
vokiamus žodžius, tad dažniau-
siai likdavau nesuprasta. Tekdavo 
pirkti vitrinose sudėtus patiekalus, 
o dėl mano negebėjimo bendrauti 
kiniškai prekeiviai dažnai apgau-
davo, išviliodavo daugiau pinigų. 

Pradėjau naudotis tarptauti-
nio studentų biuro paslaugomis. 
Tačiau ir čia padėti pasiruošę ki-
nai  vos angliškai veblena. Pikta 
darydavosi, kad tokias pareigas 
einantys žmonės vos vos angliškai 
supranta, o kalba dar prasčiau. 

Nuėję į banką ar paštą už-
trukdavome nepaprastai ilgai, o 
aš nesuprasdavau, apie ką vertė-
jas šneka su darbuotoju. Kadangi 
tvarkydavome mano reikalus, no-
rėdavau viską žinoti, bet vertėjas 
nesugebėdavo paaiškinti, kodėl 
viskas taip ilgai trunka, kokios 
problemos iškyla. Neretai būdavo 
situacijų, kai neišspręsdavome pa-
prasčiausių problemų. Pavyzdžiui, 
negalėdavau net išsiųsti laiško 
į Lietuvą. Vienąsyk nutiko taip, 

kad dėl visai neaiškių 
priežasčių parduotu-
vėje man nepardavė 
saldainių.  

Po kurio lai-
ko prisitaikiau prie 
naujos aplinkos, są-
lygų. Vis dažniau su 
žodynu bei įvairiais 
rašteliais stengiau-
si nusipirkti naują 
daiktą ar paslaugas. 
Sugaišdavau daug lai-
ko, o mane lydėdavo 
pajuokos kupini vie-
tinių kinų žvilgsniai: 
žiūrėkit, kvaila už-
sienietė, bando nusi-
pirkti vegetarišką če-
bureką! Aplink mane 
susirinkdavo būrelis 
kikenančių praeivių.

Vienu metu labai 
sirgau, tad daug kar-
tų teko lankytis ligo-
ninėje. Itin baiminausi, kad vertė-
jas nesuklystų, o gydytojas teisin-
gai suprastų. Juk nuo to priklauso 
mano sveikata. Jau neužtektų ran-
kų ir kojų pirštų, kad suskaičiuo-
čiau nemalonias situacijas:  spro-
go vamzdžiai, užsikimšo tualetas, 
išjungė elektrą, bute apsigyveno 
pavojingi šliužai ar kita. Pati susi-
tvarkyti neturėjau jokių galimybių 
o vertėjas dėl neaiškių priežasčių 
net kelias dienas nesugebėjo pa-
dėti. 

Tad trys mėnesiai tokių nesu-
sipratimų privertė suvokti, kodėl 
iškyla tiek daug konfliktų tarp ges-
tų kalbos vertėjų ir kurčiųjų. Man 
rodos, kad kaltininkas niekad ne-
būna vienas. Atsakingos abi pusės 
ir jos turėtų pasvarstyti: “O kaip aš 

jausčiausi kito žmogaus vietoje.” 
Juk vertėjas stengiasi padėti, bet jo 
galimybės taip pat ribotos, nes jis 
ne gydytojas, bankininkas ar koks 
kitas specialistas. Jis - tik padėjėjas 
susikalbėti. 

Pritrūkę kantrybės, negebė-
dami suvokti situacijos, dažnai 
pasiduodame pagundai kaltinti 
arčiausiai esantįjį – vertėją. Tačiau 
dabar žinau, kad ne kiekvienas 
nepasisekęs dakykas - tik vertėjo 
klaida. Tiesą sakant, kai pradėjau 
taip galvoti, ir gyventi Kinijoje 
pasidarė lengviau. Vertėjo klaidas 
nuleidžiu juokais, tad ir santykiai 
tarp mūsų šiltėja.

Linkėjimai iš karštos egzotiško-
sios Kinijos!

Pasaulyje

Klaipėdos gestų kalbos vertėjų centro socialinė 
darbuotoja Agnė Domarkaitė viename iš Kinijos 
universitetų mokosi kinų kalbos.

Kurtiesiems teko laukti XXI 
a., kad turėtų geresnes gyvenimo 
sąlygas, kad jų gyvenimas tap-
tų panašesnis į visų kitų žmonių 
gyvenimą. Viską iš esmės pakei-
tė naujosios ryšių technologijos 
(mobilieji telefonai ir SMS žinutės, 
internetas, 3G, internetinės kame-
ros ir t.  t.).

Didžiulė pažanga lėmė, kad 
šiandien kurčiųjų jaunimui daug 
kas prieinama visai kitaip, pa-
prasčiau, negu pasakoja vyresni 
kurtieji, kaip „viskas buvo mūsų 
laikais“. 

Taigi realiai galima palyginti, 

ką kurtieji turi šiandien!
Pateikiame 10 pavyz-

džių (o jų yra šimtai), kaip 
pasikeitė kasdienis kurčiųjų 
gyvenimas.

Susitikimo ar pasimatymo 
paskyrimas

Anksčiau: kai norėdavome 
su kuo nors susitikti, nesvarbu 
su kuo, pavyzdžiui, norėdavome 
patekti pas gydytoją, dantistą ar 
iš anksto susitarti dėl susitikimo 
banke, mums reikėdavo ten nu-
vykti.

 Dar blogiau, jeigu reikėdavo 

paskambinti, turėdavome prašyti, 
kad tai padarytų artimieji, todėl 
mes nebeturėjome privataus gyve-
nimo.

Dabar: mes nusiunčiame SMS 
žinutę arba elektroninį laišką tie-
siogiai gydytojui, arba bendrauja-
me naudodamiesi internetine ka-
mera ir susitariame dėl susitikimo. 
Galų gale, kaip ir visi kiti žmonės, 
mes turime privatų gyvenimą.

Naudojimasis pristatymo ar-
ba užsakymo paslauga

Anksčiau: kai užsinorėdavo-
me užsisakyti picą ar kinų mais-
to, turėdavome atvykti į kavinę ir 

kantriai laukti, kol bus paruoštas 
užsakymas.

Dabar: mes galime per in-
ternetą užsisakyti visa tai iš na-
mų. Tai labai patogu ir praktiška, 
mes žinome, kad girdintiesiems 
tai įprastas dalykas. Ačiū naujau-
sioms technologijoms!

Pagalbos iškvietimas susir-
gus arba įvykus nelaimingam at-
sitikimui

Anksčiau: įvykus nelaimei tu-
rėdavome bėgti pas kaimyną, kad 
jis iškviestų gelbėjimo tarnybą 
(greitąją pagalbą, policiją, gaisri-

Klaipėdos gestų kalbos vertėjų 
centro socialinė darbuotoja Agnė Do-

markaitė dalijasi savo įspūdžiais iš Kinijos su 
kurčiųjų bendruomene. Mat būtent šioje tolimoje 

šalyje, daugybę kartų patekusi į keblias situacijas, ji 
ypač gerai dabar supranta kurčiuosius ir jų priklausomybę 

nuo gestų kalbos vertėjų. Agnė tris mėnesius gyveno 
dideliam chaose: negalėjo nueiti į banką, ligo-

ninę, sumokėti mokesčių, įsigyti kai kurių 
prekių ar paslaugų. Buvo visiškai 

priklausoma nuo vertėjo. 

Socialinės darbuotojos nuotykiai Kinijoje
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1970 m. Marylin J. Smith, dar 
būdama koledžo studentė, buvo 
išprievartauta. Prievartautojas, kai 
ji miegojo, įsmuko į bendrabučio 
kambarį pro neužrakintas duris. 
Mergina nukentėjo du kartus – 
pirmąjį nuo prievartautojo, antrą-
jį - nuo policijos. Jokie kaltinimai 
prievartautojui niekuomet nebuvo 
pateikti. Policija nepatikėjo mer-
gina manydami, kad šią istoriją ji 
išgalvojo. 

Supykusi dėl neteisybės, kurią 
turėjo išgyventi, Marylin užgniau-

žė savo jausmus ir gyveno toliau. 
Po vienuolikos metų, 1981-ai-

siais, jos vyras žiauriai nužudė vie-
tos kurčiąją. Vyras buvo išteisin-
tas. Kurčiųjų bendruomenei nebu-
vo paslaptis, kad vyras smurtavo ir 
prieš ją, bet niekas nežinojo, kaip 
moteriai padėti, kur kreiptis. Tie-
siog nebuvo kurtiesiems prieina-
mų paslaugų.

Pasipiktinusi M. Smith paliko 
savo darbą ir visu etatu pradėjo 
dirbti moterų, patyrusių smurtą, 
advokate. 2003 m. ji sakė: ,,Būti iš-

prievartautai ar sumuštai yra žiau-
ru, bet dar blogiau, kai nėra kur 
kreiptis pagalbos. Tai yra didžiulė 
neteisybė, ji negali būti ignoruo-
jama. Advokatė norėjo, kad jos 
paslaugos kurtiesiems būtų pasie-
kiamos 24 valandas, 7 dienas per 
savaitę. 

Organizacija, teikianti  pagal-
bą smurtą patyrusioms kurčio-
sioms moterims, buvo įkurta 1986 
m. ir tapo pavyzdžiu visoje šalyje. 
Ši organizacija ne tik teikia pagal-
bą nukentėjusiosioms, bet ir užsii-
ma vaikų, paauglių ir suaugusiųjų 
auklėjimu. Be to, ji teikia pagalbą 
ir išprievartautiems vyrams.

Šios organizacijos biuras gali 
būti pasiekiamas tik kurtiesiems 
skirta telekomunikacijų įranga. 
Buvo nuspręsta, kad nebus atsa-
koma į balso telefoninius skambu-
čius. Tai yra vienintelė šalyje orga-
nizacija,  priėmusi tokį sprendimą. 
Tai garantuoja, kad kurtieji speci-
alistai turės lygias galimybes atsa-
kyti į nukentėjusiųjų skambučius, 
taip pat padrąsina girdinčiuosius 

naudoti tekstinį telefoną.
Ši pagalbą teikianti organiza-

cija savo veiklos pradžioje buvo 
maža. Tačiau M. Smith ir jos pa-
galbininkai, matydami skambi-
nančiųjų problemas, išplėtė savo 
veiklą. Šios organizacijos pozity-
vaus auklėjimo programa pradėta 
įgyvendinti 1995 m. Laikinųjų na-
mų projektas pradėtas 2006 m. 

M. Smith, išeidama į pensiją, 
savo darbus perdavė Tiffany Wil-
liams-Granfors ir pridūrė: ,,Orga-
nizacija toliau gyvuos, ji tam pa-
sirengusi.“ 

Ir  būdama pensininkė  
M. Smith tebėra įsitraukusi į or-
ganizacijos ir kurčiųjų bendruo-
menės veiklą, pavyzdžiui, rengia 
prezentacijas. Tačiau dabar mote-
ris mėgaujasi galėdama laiką leisti 
taip, kaip jai norisi, vienas jos po-
mėgių – rašyti.

Šaltinis: www.deafpeople.com  

Parengė Genė KARKLIENĖM. J. Smith organiciją, teikiančią  pagalbą smurtą patyrusioms kurčiosioms 
moterims, įkūrė 1986 m.

M. J. Smith – organizacijos, teikiančios pagalbą smurtą 
patyrusioms kurčiosioms moterims,  įkūrėja

nę). Dažnai jau būdavo per vėlu 
– kol nubėgdavome ieškoti pagal-
bos, mūsų artimasis kartais mir-
davo. Liūdna...

Dabar: vis dar tas pats... ga-
lime nubėgti pas kaimyną, kad 
jis iškviestų pagalbą, bet galime 
rinktis ir kitą būdą – parašyti SMS 
žinutę artimiesiems, kad jie pa-
skambintų gelbėjimo tarnyboms, 
tačiau tiesiogiai susisiekti su gel-
bėtojais dar neturime galimybės. 
Kada nors ir tai bus išspręsta!

Susitikimas su draugais
Anksčiau: norėdami aplankyti 

artimuosius ar draugus, vykdavo-
me pas juos tikėdamiesi, kad ra-
sime juos namie, nes neturėjome 
galimybės bendrauti per atstumą. 
Kiekvieną kartą tai būdavo tikra 
improvizacija!

Dabar: paskiriame pasimaty-
mą SMS žinute, elektroniniu laiš-
ku, MSN, skaipu, 3G, internetine 
kamera, kaip ir visi kiti žmonės. 
Labai praktiška!

Paskutinę minutę ką nors 
perspėti apie pasikeitusius pla-
nus 

Anksčiau: prašydavome ne-
pažįstamų žmonių – praeivių ar 
aptarnaujančio personalo, kad 
perspėtų mūsų artimuosius, jog 

traukinys vėluos, arba kad pasku-
tinę minutę pakeitėme susitikimo 
vietą. Tai nebūdavo malonu, bet 
reikėdavo išdrįsti! Kartais prirei-
kus prašydavome kaimynų, kad jie 
paskambintų mūsų artimiesiems 
ir kalbėtų apie mūsų asmeninius 
reikalus. Sudie privatumui.

Dabar: parašome, pavyzdžiui, 
SMS žinutę tiesiogiai tam žmogui, 
kurį norime pearspėti. Tai vien 
mūsų pačių reikalas!

Televizijos žiūrėjimas
Anksčiau: žiūrėdami televiziją 

niekada neįsivaizdavome, kad vie-
ną dieną atsiras subtitrai, galėjo-
me pasikliauti tik savo vaizduote. 
Kaip tai erzino!

Dabar: galime skaityti titrus, 
kurie yra beveik visose laidose. 
Mums nebereikia pasikliauti vien 
tik savo vaizduote, be to, sužino-
me tiek daug naujų dalykų! 

Studijos universitete
Anksčiau: dažnai prašydavo-

me artimųjų arba kolegų studentų, 
kad mums papildomai išaiškintų 
temą, neretai nebeturėdavome jė-
gų eiti į paskaitas. Dažnai mums 
buvo siūloma ar patariama rinktis 
nesudėtingas profesijas, fizinius 
darbus, pavyzdžiui,tapti staliumi, 
namų tvarkytoja... Kurtiesiems – 

tik darbininkų klasės gyvenimas!
Dabar: mes turime gestų kal-

bos vertėjus ir lankome paskaitas 
kaip ir visi kiti studentai. Galime 
baigti studijas nepatirdami didelių 
sunkumų. Trokštame žinių ir tu-
rime teisę studijuoti beveik visus 
dalykus!

Aktyvus ir darbingas gyveni-
mas

Anksčiau: ieškoti darbo 
mums padėdavo artimieji. Savo 
kurtumą dažnai slėpdavome, kar-
tais darbdavys apie tai sužinodavo 
tik po keleto mėnesių! Negana to, 
sužinojęs, kad tu negirdi, jis tave 
atleisdavo. Kurčiuosius darbuoto-
jus labai dažnai diskriminuodavo!

Dabar: darbo galime ieškoti 
pagal skelbimus internete ir iškart 
parašyti elektroninius laiškus. Taip 
pat galime „skambinti“ naudoda-
miesi internetine kamera ir pasi-
kvietę gestų kalbos vertėją. 

Dalyvavimas susirinkimuose
Anksčiau: į susirinkimą, ku-

riame dalyvaudavo girdintieji, 
mums tekdavo atsinešti pieštuką ir 
popieriaus, nes gestų kalbos ver-
tėjai buvo retenybė. Arba tiesiog 
nuobodžiaudavome susirinki-
muose, arba iš viso nedalyvauda-
vome. 

Dabar: į susirinkimą mes pa-
prastai ateiname kartu su gestų 
kalbos vertėju. Turime lygias dar-
bo teises ir dalyvaujame įmonės 
gyvenime. 

Mokymasis mokykloje
Anksčiau: mokytojai mums 

drausdavo vartoti gestų kalbą ir 
versdavo kalbėti! 

Daugybė kurčiųjų negalėjo 
baigti mokyklos ir liko neraštingi 
arba blogai moka prancūzų kalbą. 
Prarastas laikas!

Dabar: nustojus drausti gestų 
kalbą aštuntajame dešimtmetyje, 
gestų kalbos kurtieji vaikai moko-
si darželyje ir mokykloje, ją moka 
mokytojai. 

Reikia pažymėti, kad kurtieji 
vaikai, kurie mokėsi bilingviniu 
metodu, gana gerai moka valsty-
binę kalbą. Tai tik įrodo, kad gestų 
kalba yra visavertė kalba, o kurtu-
mas netrukdo gerai išmokti kalbą.

Šaltinis: http://www.tendan-
cesourd.com/10-exemples-situati-
on-vie-quotidienne-sourds/

Iš prancūzų kalbos vertė 
Vilma PABRINKYTĖ
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