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• Dvidešimt treti leidimo metai• 

Visi mes turėjome arba 
turime Motinas, kurios gy-
venime paliko laiko, meilės, 
šviesaus paveikslo pėdsa-
kus. Motinos meilė vaikui 
– išskirtinė, nepalyginama, 
amžina. Ir visai nesvarbu, ar 
jis sveikas, savo pasiekimų 
aukštumose, ar neįgaliojo 
vežimėlyje, besiremiantis 
visu suaugusiojo svoriu 
į motinos petį – į trapią 
mamą be teisės į poilsį. 

Atsigręžkime į jų kan-
trumą, pasiaukojimą. Juk 
mokyti negirdintį vaiką 
pradžioje tarti bent garsą, 
dvigarsį, o vėliau - žodį 
reikia stengtis mėnesiais, 
metais. O po sunkių gim-
dymo traumų (neretai dėl 
medikų kaltės) vaikščioti, 
valgyti, higienos normų 
vaikas mokomas visą jam 
skirtą gyvenimą. 

Su panašiu gyvenimo 
iššūkiu grumiasi Ariogaloje 
gyvenanti Vitalija Tytmo-
nienė.

Tytmonų sūnus Gie-
drius serga sunkia cere-
brinio paralyžiaus forma. 
Smegenys pažeisti giliai, dėl 

to kartojasi nevalingi, stai-
gūs ar kiek lėtesni panašūs 
į rangymąsi judesiai, kurie 
savaime daro netaisyklingą 
kūno formą - tiesiog akyse 
kinta raumenų tonusas. 

Šios ligos paliestas be-
veik visas Giedriaus kūnas. 
Nuolat kintanti veido, bur-
nos raumenų būklė nelei-
džia mokytis kalbėti. Be to, 
Giedrius negirdi, o nuo jo 

pastangų nepriklausantys 
nevalingi judesiai trukdo 
išmokti gestų kalbą, nes 
rankų pirštai taip pat juda 
chaotiškai.

Neetatinės mėnraščio 
korespondentės Aldonos 
Gemos Stankevičienės po-
kalbis su Giedriaus motina 
Vitalija Tytmoniene skai-
tykite 14 p.

 

Motinystė – stiprybė ir veriantis skausmas

Nepakartojama patirtis Pietų Korėjoje
9-10 p.

22-oji pasaulio kurčiųjų vasaros olimpiada  
12 p.

Vitalija Tytmonienė su sūnumi Giedriumi.

P i r m ą j į  g e g u ž ė s  
s ekmadie nį  švęsime  
Motinos dieną.

Motin o s  d i e n a  – 
Mamų ir vaikų šventė. 
Nesvarbu, kokio amžiaus 
vaikai, nesvarbu, kur yra 
mūsų Mama: šalia, už sie-
nos kambarėlyje, už šimtų 
kilometrų ar Anapilyje...

Pabūkime tą dieną 
drauge arba paklūpokime 
gėle prie Motinos kapo.

Pajuskime: kaip gera 
mums, kai po darbų gali-
me sugrįžti prie Motinos 
namų židinio. Kaip gera 
mums, galintiems dalytis 
kasdienių rūpesčių našta 
su Mama. Kaip ramu būti 
palydėtiems Jos laiminan-
čių akių žvilgsnio. Kaip 
saugu mums, turintiems 
vienintelę, viską supran-
tančią ir viską mums at-
leidžiančią Mamą.

Neapsigaukime klai-
dingu įsitikinimu, kad 
Motinos amžinos. Bran-
ginkime Jas!

Su gražiausia Jūsų 
švente, mielos Mamos, 
Močiutės, Prosenelės!

Aldona Gema
 STANKEVIČIENĖ
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 Trumpai apie mus
LKD SUVAŽIAVIMAS. 20-asis 

LKD suvažiavimas vyks gegužės 4 d. 
10.30 val. Šv. Kazimiero g. 3 salėje, Vil-
niuje.  Renginyje bus pateiktos 2012 m. 
bei 2008-2013 m. LKD veiklos ataskai-
tos. Suvažiavimo delegatams taip pat 
atsiskaitys LKD revizijos komisija, bus 
svarstomas LKD finansinės atskaito-
mybės tvirtinimo klausimas. Po pietų 
pertraukos vyks LKD veiklų vertinimas, 
bus renkamas Draugijos prezidentas, o 
vėliau ir LKD RV nariai. Renginys baig-
sis diskusijomis aktualiais klausimais.

MŪSŲ LITERATUS SUTELKĖ 
POETŲ SAMBŪRIO PRADININKĖS 
ATMINIMAS. Balandžio 13 d. 12 val. 
Kaune, Švč. Sakramento bažnyčios ko-
plyčioje (buvęs „Santakos“ kino teatras), 
buvo aukojamos šv. Mišios už velionę 
kurčiųjų poezijos sambūrio pradininkę 
G. Bagačiūnienę. Neetatinė „Akiračio“ 
korespondentė, poetė A. Stankevičienė 
sukvietė poetus, draugijos narius, pa-
žinojusius šviesaus atminimo kurčiųjų 
poezijos pradininkę, visuomenininkę, 
dalyvauti Mišiose, vienybės maldoje.

KONFERENCIJA. Vilniaus kolegi-
jos (VIKO) Pedagogikos fakultetas at-
siuntė kvietimą į gegužės 17 d.  10 val.
rengiamą konferenciją „Gestų kalbos 
vartojimas ir mokymas Lietuvoje“. Ren-
ginys skirtas dviem įvykiams paminėti. 
2002 -2003 mokslo metais VIKO pradė-
ti rengti LGK vertėjai. Šiemet mokymo 
įstaiga mini veiklos dešimtmetį. Taip 
pat 2013 m. VIKO pradeda vykdyti pro-
jektą, pagal kurį gestų kalbos mokytojo 
kvalifikaciją įgis daugiau nei 30 peda-
goginį išsilavinimą turinčių kurčiųjų. 
Konferencijoje bus paminėti ir 1995-ie-
ji, kai LR Vyriausybė nutarimu pripaži-
no gestų kalbą kurčiųjų gimtąja kalba. 

PARTNERYSČIŲ PROJEKTAS. 
Lietuvos kurčiųjų draugija 2012-2014 
m. įgyvendina Leonardo da Vinci par-
tnerysčių projektą  „Let‘s: Mobility 
projects for people with special needs“. 
Jo lėšomis 2013 m. balandžio 9-12 d. 
LKD organizavo partnerių susitikimą 
Vilniuje. Projekto idėja – dalytis gerąja 
patirtimi ir vykdyti projektus Europos 
lygiu tarp organizacijų, kurios dirba su 
jaunimu bei suaugusiais žmonėmis, tu-
rinčiais specialiųjų poreikių. Projekto 
partnerės - Lietuva, Prancūzija, Čekija, 
Lenkija.

PRATĘSTAS VILNIAUS KRC 
PROJEKTAS. VšĮ Vilniaus kurčiųjų re-
abilitacijos centras pratęsė bendradar-
biavimą su Vilniaus miesto savivaldybės 
Jaunimo reikalų skyriumi ir pasirašė 
sutartį dar vieniems metams. 2013 m. 

toliau bus vykdomas Jaunimo progra-
mų projektas „Eikime kartu!” Projekto 
metu numatomi susitikimai su Vilniaus 
mieste gyvenančiais kurčiųjų bendruo-
menės nariais, jaunimu, organizuojami 
mokymai. Taip pat numatoma kurti fil-
mukus (vaizdo klipus) apie kurčiuosius 
ir juos pristatyti girdinčiųjų visuomenei.

DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTY-
BINĖS KALBOS IR KONSTITUCIJOS 
PAGRINDŲ EGZAMINŲ LAIKYMO. 
Su prašymu šių reikalavimų netaikyti 
kurtumo negalią turintiems užsienie-
čiams į Vidaus reikalų ministeriją krei-
pėsi Lietuvos kurčiųjų draugija. 

Asociacija pripažino, kad kurtieji 
užsieniečiai nepatenka į LR įstatymo 
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 
straipsnio 8 dalyje numatytus atvejus, 
kai asmenys nuo reikalavimo išlaikyti 
šiuos egzaminus atleidžiami. Tačiau pa-
aiškino, kad kurtumo negalią turintys 
asmenys egzaminų negali laikyti, ka-
dangi negali išmokti numatytų dalykų 
dėl savo negalios pobūdžio. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, 
taip pat į LKD siūlymą, Vidaus reikalų 
ministerija paprašė pagal savo kompe-
tencijas išvadas šiuo klausimu pateikti 
Švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsau-
gos ministeriją.

KURČIŲJŲ KULTŪROS SKLAI-
DA INTERNETE. „Akiračio“  redakci-
ja 2013 m. įgyvendina Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) 
finansuojamą projektą  „Kurčiųjų kul-
tūros sklaida internetinėje erdvėje“. Pro-
jekto tikslai – pristatyti kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems svarbiausius Lietu-
vos, pasaulio ir Europos kurčiųjų kultū-
rinius renginius, naujas knygas, kurčių-
jų tautodailininkų bei profesionalių dai-
lininkų surengtas parodas; supažindinti 
su aktyviausiais kurčiųjų bendruomenės 
žmonėmis, propaguojančiais kurčiųjų 
kultūrą; atskleisti kurčiųjų bendruo-
menės savitumą, propaguoti jų gimtąją 
kalbą – lietuvių gestų kalbą; pristatyti 
klausos negalios žmonių ugdymo pasie-
kimus ir problemas; supažindinti visuo-
menę su kurčiųjų kultūriniu ir meniniu 
savitumu, formuoti teigiamą kurčiųjų 
įvaizdį visuomenėje.

Šiais metais numatoma parengti  60 
autorinių straipsnių, 12 parodų, 9 vaiz-
do įrašus, apie 28 straipsniai apie pa-
saulio kurčiųjų aktualijas ir žmones bus 
išversti iš rusų, anglų, prancūzų kalbų 
į lietuvių kalbą, į tinklalapį www.lkd.lt 
bus įdėta apie 800 kitų šaltinių kultū-
ros straipsnių. Šioms veikloms vykdyti  
SRTRF skyrė 50 tūkst. litų.
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 In memoriam

Kovo 16 d. po sunkios ligos, 
eidama 88-uosius, mirė ilgametė 
kurčiųjų draugijos narė, literatų 
sambūrio įkūrėja Genovaitė Vla-
dislava Bagačiūnienė. Kurčiųjų 
bendruomenė neteko iškilios ir 
kūrybingos asmenybės.

G. V. Bagačiūnienė gimė ir 
augo Jurgelionių kaime, Siesikų 
valsčiuje, Ukmergės rajone, vi-
dutinių ūkininkų šeimoje. Bū-
dama septynerių metų, vos pra-
mokusi raides, susirgo smegenų 
uždegimu ir dėl to neteko klau-
sos. Silpnos sveikatos gabi mer-
gaitė giminaičių padedama mo-
kėsi namie: pradžioje - iš storų 
mamos maldaknygių, giesmynų 
bei brolių mokyklinių vadovėlių. 
Perrašydavo eilėraščius, dainas, 
skaitydavo senelių ir tėvų na-
muose prenumeruojamus to me-
to leidinius: „Ūkininko patarėją“, 
„Sargybą“, „Lurdą“, „Mūsų ryto-
jų“ ir kt. Didžiausias džiaugsmas 
ir ramstis jaunystėje buvo nedi-
delė kaimo biblioteka.

Veikli, apsiskaičiusi mergina 
suorganizavo kaimo jaunimą ir 
kartu leido ranka rašytą laikraštį 
„Gimtasis kaimas“. Taip prasidė-
jo jos literatūrinė veikla. Tačiau  
spėjo išleisti tik kelis numerius, 
nes 1948 m. gabiausi, šviesiausi 
kaimo žmonės buvo ištremti į 

Genovaitė Bagačiūnienė

Keliai ir pėdos
Keliai jūs, keleliai smėlėti,
Nužvyruoti, asfaltu nulieti,
Autostradų upeliais ištvinę
Vėju skriejat per mielą Tėvynę.
Pakraščiais vienmarškiniai
 berželiai,
Pienių auksas panuovoliais 
želia.
Jus palydi linksmi vasarojai,
Drebulėlės lapeliais pamoja...
Per laukus, pro dangaus 
skaidrų mėlį,
Jūs mums nešate duoną ir gėlę.
O nubėgę į svečią padangę
Žinią atnešat laukiamą, 
brangią.
Ir išklydę pro Nėrį, Dubysą.
Lietuvėlę jūs apglėbiat visą.

Jūs keliai, vieškelėliai smėlėti, 
Noriu prašymą jums patikėti:
Į upes autostradų ištvinę, 
Nuo kalnelių jūs siekiat 
žydrynę, 
Tad paklauskit aukštai, 
virš žvaigždynų,
Gal ten kosmose paslaptį žino,
Ko žmonėms čia vis maža 
ir maža?
Vieni stengiasi žemę dabinti, 
O kiti – tik daugiau sau paimti.
Juk išveš mus keliais,
 autostradom...

Tėviškė
Menu mažos pirkelės 
baltus langus,
Palinkusį kaštoną, seną kryžių.
Gimtasis kaimas. 
Atminimai brangūs
Su skambančiais dainų
 aidais sugrįžo.

Joje nėra kalnų, plačiųjų upių.
Tik lygumos pavasariais žydėjo.
Tik vasarojus horizontą supo
Ir dainomis visi laukai aidėjo.

Tas lygumėles, takelius 
pramintus
Ir ašarom, ir prakaitu 
nulaistėm.
Dabar ten veržiasi tik 
mūsų mintys.
Išėjome nors sakėm: 
„Niekur neisim“.

Ir vis dar skamba 
ilgesingos gaidos
Dainų vaikystėj kažkada 
girdėtų,
Atplaukia tartum 
šimtametis aidas
Iš Tėviškėlės mano numylėtos.

Genovaitė  
Vladislava Bagačiūnienė                                 

(1925 – 2013)

Sibirą.
1949 m. rudenį Genovai-

tė išvažiavo mokytis į Vilniaus 
kurčiųjų mokyklą ir čia pirmą 
kartą susitiko su likimo drau-
gais. Baigusi mokyklą, įsidarbi-
no „Lelijos“ siuvimo fabrike, bet 
neatsiradus kur gyventi išvyko į 
gimtinę Ukmergės rajone

1953 m. kurčiųjų draugi-
jos vadovai paragino Genovaitę 
grįžti, pavedė eiti Vilniaus kur-
čiųjų klubo vedėjos pareigas. 
Priėmusi pasiūlymą, organizavo 
kultūrinius renginius, kūrė sce-
ninius vaizdelius saviveiklinin-
kams, redagavo sienlaikraštį, da-
lyvavo meno saviveiklos ir kitų 
būrelių veikloje.

Pablogėjus sveikatai įsi-
darbino LKD Vilniaus įmonėje 
sukirpėja, vėliau dirbo darbų 
skirstytoja.

1963 m. sukūrė šeimą. Vyras 
Antanas Bagačiūnas – liaudies 
menininkas, jis taip pat įsidar-
bino LKD Vilniaus įmonėje ir 
čia dirbo iki išėjimo į užtarnau-
tą poilsį. Antanas padėjo ir rė-
mė žmonos visuomeninę veiklą, 
eksponavo savo kūrybą įmonės, 
kurčiųjų draugijos surengtose 
parodose.

Dirbdama Genovaitė baigė 
vakarinę mokyklą, o 1976 m. - 
Vilniaus kultūros mokykloje bi-
bliotekininkystės kursą, įsigijo 
kvalifikuotos bibliotekininkės 
diplomą.

G. V. Bagačiūnienės eilėraš-
čius, be „Akiračio“, spausdino 
rajoniniai, respublikiniai lai-
kraščiai. Nemažai jos straipsnių 
literatūros, socialiniais, visuo-
meniniais klausimais publikuota 
„Literatūroje ir mene“, „Švytury-
je“, „Jaunimo gretose“, „Katalikų 
pasaulyje“, „Moksle ir gyveni-
me“, „Respublikoje“ ir kt.

Su žmonėmis buvo nuošir-
di, atvira, todėl su ja buvo len-
gva bendrauti. Visada pozityviai 
mąstanti moteris buvo jautri ki-
tų bėdoms ir pagal išgales sten-
gėsi visiems padėti. Tris kaden-
cijas iš eilės buvo renkama LKD 

Vilniaus įmonės p. o. pirminin-
ke. Paskutinės kadencijos pabai-
goje, sukakus pensiniam amžiui, 
išėjo į užtarnautą poilsį, atsidėjo 
kūrybai ir literatūrinei veiklai.

1984 m. savo bute surengė 
pirmąjį likimo draugų „Poezijos 
pavasarį“. Moteris džiaugėsi, kad 
kasmet vykstantys poetų sam-
būriai netrukus tapo tradicine 
kurčiųjų draugijos ir jos regio-
ninių centrų remiama švente. Po 
metų poezijos paukštė sklandys 
ir kvies mūsų draugijos poetus, 
mėgėjus į jubiliejinę, 30-ąją, po-
ezijos šventę.

1989 m. brolio Vytauto at-
minimui parašė knygą „Jaunystė 
lageriuose ir tremtyje“. Atsiliep-
dama į Kraštotyros draugijos 
raginimą siųsti žinias jų rengia-
mai „Lietuvos išnykusių kaimų 
enciklopedijai“ rinko gimtojo 
kaimo senų žmonių prisimini-
mus, pasakojimus apie papro-
čius, nuveiktus darbus. Po pen-
kerių metų išleido Kraštotyros 
draugijos gerai įvertintą knygą 
„Jurgelionys – tėviškė mana“. 
Leidinį padaugino Atviros Lie-
tuvos fondas. Visas tiražas buvo 
išdalytas per nuoširdų susitiki-
mą – kaimo šventę gimtuosiuose 
Jurgelionyse. 

Genovaitė yra ir kurčiųjų 
kūrybos almanachų „Suskambu-
si tyla“ bei Lietuvos nepriklauso-
mų rašytojų sąjungos almanacho 
„Ten sidabro vingy...“ (2003-
2005 m.) bendraautorė. 

2001 m. eilėraščių rinktinę 
„Gyvenimo šviesa“ poetė išleido 
savo jėgomis bei lėšomis. 2007 
m. antrąją eilėraščių rinktinę 
„Įprasmintų dienų aidai“ išleido 
buvusi poetės darbovietė LKD 
Vilniaus įmonė (dabartinė UAB 
„Vikada“).

Genovaitė palaidota gimti-
nėje, Jurgelionių kaimo kapinai-
tėse, Ukmergės rajone. Jos atmi-
nimas, prasmingi darbai visada 
išliks mūsų atmintyje. 

                                                 
Vanda VAITKUTĖ

Kurčiųjų bendruomenės vardu

Dėl „Poezijos pavasarių“ pradininkės, poetės Genovaitės Bagačiūnienės mirties jos 
vyrą Antaną bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia LKD literatų būrelio nariai.

Jei tai įmanoma – dalijamės Jūsų skausmu, išsaugodami kilnų Jos paveikslą atmintyje,o 
nuoširdžią kūrybą – būsimuose kolektyviniuose rinkiniuose.
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 Ką mums reiškia Gestų kalbos televizija 
Gestų kalbos televizija, 

kovo 15 d. mininti vienų 
metų sukaktį,  sustabdė savo 
veiklą. Taip pat nutraukė 
laidų transliacijas  Aukš-
taitijos televizijos (ATV) 
eteryje.

 Septynių žmonių komanda 
skaudžiai reagavo į vasarį LKD 
interneto puslapyje ir „Akiraty-
je“ paskelbtą publikaciją, kurioje 
buvo cituojami RV nariai, abe-
jojantys Gestų kalbos televizijos 
(GKT) projekto nauda kurčiųjų 
bendruomenei. Pirmiausia dėl to, 
kad projektas iš pat pradžių buvo 
vystomas individuliai, nesitariant 
su LKD vadovybe, nesuderinus sa-
vo ir Draugijos vizijos. 

  
Laiškų ir žodžių mūšis

Į Gestų kalbos televizijos vei-
klos sustabdymą pirmiausia re-
agavo kurčiųjų jaunimas. Kauno 
jaunimo organizacija parengė  in-
terviu su Gestų kalbos televizijos 
projekto vadove Agne Sakalaite,  
organizavo jo vertimą į gestų kal-
bą ir išplatino vaizdo medžiagą  
feisbuke. Tada į diskusiją įsitraukė 
kas tik netingėjo. Ir užvirė apgal-
votų ir visai nepasvertų žodžių 
mūšis, liejosi kaltinimai. 

LKD administracija irgi nedel-
sė reaguoti. Prasidėjo viešas susi-
rašinėjimas. Jį nutraukė LKD pre-
zidentė R. Klečkovskaja, kuri visas 
suinteresuotas šalis balandžio 4 d. 
pakvietė į LKD būstinę padisku-
tuoti šiuo klausimu.

  
Apie išlaidas, netesybas 

ir statusą
Susitikime pirmiausia leista 

kalbėti GK televizijos kūrybinės 
grupės atstovei A. Sakalaitei. Ka-
dangi visos kelių puslapių kalbos  
negalime pateikti, stabtelėsime 
prie bendruomenei mažiau žino-
mų GK televizijos veiklos faktų.  

„Vėlesniuose pranešimuose, 
kurie buvo išplatinti po mūsų pra-
nešimo, kad sustabdome veiklą, 
- sakė viešnia, - labiausiai akcen-
tavote pinigus, kad LKD skurdžiai 
gyvena, kad pinigų trūksta ir pan. 

Bet juk vasario mėnesio praneši-
me apie finansinius sunkumus ne-
buvo kalbama, buvo išsakyti kiti 
argumentai. Būtent šie argumentai 
ir privertė mus susimąstyti apie 
mūsų atliekamo darbo būtinybę.“

Pinigų akcentavimas kūrybinę 
grupę paskatino apskaičiuoti ver-
timo ir transliacijų išlaidas. Štai tie 
skaičiai: transliacijų vertė – apie 
10 tūkst. Lt; studijos, montažinės 
ir technikos nuomos kaina – apie 
25 tūkst. Lt (šios dvi sąnaudų gru-
pės įvertintos kaip Aukštaitijos te-
levizijos indėlis į projektą). 

Atskirai buvo minimas 1 tūkst. 
Lt kasetėms laidoms įrašyti ir, pa-
sak kalbėtojos, niekad neskaičiuo-
tos išlaidos darbo užmokesčio rei-
kmėms. 

Žinia, kūrybinė grupė atlygi-
nimų niekad negavo, nors dirba iš 
tiesų daug, aukoja laisvalaikio dalį 
ir net savaitgalius.

Savo kalboje viešnia daug 
dėmesio skyrė LKD ir TV3 tele-
vizijos bei GKT ir TV3 televizijų 

bendradarbiavimui aptarti. Cituo-
dama televizijų susirašinėjimo iš-
traukas A. Sakalaitė tarsi leido su-
prasti, kad suvedžiota ne tik GKT, 
bet ir TV3 televizija. Kalbėtojai 
buvo žinoma, kad TV3 laukė LKD 
siūlymo pasirašyti bendradarbia-
vimo sutartį. Taip ir nesulaukusi 
iniciatyvos laidų vertimą dar vasa-
rio mėnesį sustabdė.    

Priminsime, kad GK televizija 
nėra užsiregistravusi kaip juridi-
nis asmuo. Susitikime A. Sakalaitė 
paaiškino, kad, įkūrus įmonę, jai, 
kaip projekto vadovei, neišvengia-
mai būtų tekę vykdyti tam tikras 
finansines prievoles. 

Kūrybinę grupę konsultavę 
ekspertai patarė juridinio statuso 
siekti tik užsitikrinus nuolatines 
pajamas. Tuomet projekto koman-
da bandė dalyvauti konkursuose, 
naudodamasi Aukštaitijos televi-
zijos vardu. Bet ji yra UAB, pelno 
siekianti organizacija. 

Dauguma atvejų tai arba vi-
siškai apriboja galimybes laimėti 
projektus, arba nustumia projektų 
teikėjus į prastas konkurencijos 
pozicijas. 

Kalbos pabaigoje pranešė-
ja akcentavo, kad LGK televizija 
yra ne komercinis, bet socialinis 
projektas, „iš kurio niekas nesiti-
ki jokios finansinės naudos“. „Ar 
žmogus, siekiantis savo veikla už-
sidirbti pinigų, metus laiko aukotų 
visiškai neapmokamam darbui?“ - 
retoriškai klausė mergina. 

A. Sakalaitė pripažino, kad 
belstasi ir į prezidentūrą, į SADM, 
NRD, ir visur sulaukta neigiamo 

atsakymo, tačiau nė vienas jų ne-
tapo pagrindu nutraukti veiklą. 
Na, o publikacija LKD žiniasklai-
doje perpildė projekto vykdytojų 
kantrybės taurę.

   
LKD atsikirto

Atsakomojo žodžio pakilusi 
LKD prezidentė R. Klečkovska-
ja paaiškino apie ribotas LKD fi-
nansines galimybes skirti paramą. 
Taip pat aptarė juridinius proble-
mos aspektus: remti fizinių asme-
nų LKD negali. To nenumato aso-
ciacijos įstatai. 

J. Pugačiauskienė pakomenta-
vo vasario mėnesio RV posėdžio 
publikaciją. Ji ragino RV narių 
kalbas vertinti kaip svarstymus 
suvienodinti paramos skyrimo 
tvarką, nes paramos prašymų LKD 
gauna itin daug.

RV nariai atskleidė, kaip jie 
ieškojo finansinės paramos GK 
televizijai aukštesnėse instancijo-
se, ir tai, kad jų pastangos nedavė 
rezultatų. 

Taip pat diskusijoje daly-
vaujantiems Vilniaus ir Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacijų 
atstovams paaiškino, kad LKD 
kasmet iš biudžeto gauna nemažą 
pinigų sumą, bet kiekvieną skir-
tą litą galima išleisti tik iš anks-
to suplanuotoms ir suderintoms  
veikloms. 

Parama tokiems projektams 
kaip LGK televizija galima tik iš 
nuosavų asociacijos lėšų, o šios 
skyrimą reglamentuoja LKD įsta-
tai bei stabdo riboti ištekliai.
 
Diskusija: nuo neigiamo 

prie teigiamo
Diskusija tai kaito, tai vėso, vė-

liau  tiesiog užbuksavo. 
Pirmiausia jos išjudinimo 

ėmėsi LKD darbuotoja N. Mac-
kevičienė. Ji prisiminė dalyvavusi 
LKD ir TV3 televizijos susitikime. 
Tuomet TV3 televizijos prašyta 
pafilmuoti, sumontuoti ir paskelb-
ti keletą laidų su vertimu į gestų 
kalbą bei apskaičiuoti, kiek tai 
kainuoja. Deja, skaičiavimų LKD 
neturi iki šiol. 

Tokį patį prašymą LKD yra 

Aktualijos

Diskusijoje ypač aktyvus buvo jaunimas.

Gestų kalbos televizijos projekto 
vadovė A. Sakalaitė. 
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LGK darbo grupės susitikimas

Socialinės paslaugos namuose

adresavusi ir Vilniaus apskrities 
gestų kalbos vertėjų centrui, kelis 
mėnesius vertusiam „TV3 Play“ 
televizijos laidas. Atsakymo nėra 
ir iš jo. Susidarė įspūdis, kad suin-
teresuotos šalys tarsi pristigo ryžto 
konkretiems įsipareigojimams ir 
abi atsitraukė. 

Šių eilučių autorė paragino 
nuo santykių aiškinimosi pereiti 
prie dalykinio bendravimo. Esą 
pats laikas pradėti galvoti apie 
jungtinį projektą. 

Vienkartinė LKD pagalba bū-
tų naudinga, bet neužtikrintų pa-
stovios ir normalios GK televizijos 
egzistencijos.

Dar toliau žengė Vilniaus KRC 
darbuotoja R. Kuralavičiūtė. Ji siū-
lė konkrečius variantus, galinčius 
pritraukti lėšų.

Gerais norais pragaras 
grįstas

Aistros virė ir dar dėl vieno 
dalyko. Esą kūrybinė grupė pa-
brėžia, kad jiems svarbiausia – ne 
pinigai, bet į LKD kreipėsi būtent 
paramos. Kaip buvo iš tikrųjų, pri-
minė N. Mackevičienė. A. Sakalai-
tė, pasak jos, iš tikrųjų tiesiogiai 
niekad nesikreipė į Draugiją dėl 
paramos. Matydama, kokia sunki 
LGK televizijos padėtis, pabandy-
ti prašyti lėšų iš LKD patarė pati 
prezidentė. Galų gale geri norai 
išvirto į nesusipratimų grandinę, 
kurią tądien vis dėlto pavyko nu-
traukti. 

A. Sakalaitė ir kitas susitikime 
dalyvaujantis kūrybinės grupės at-
stovas T. Martinaitis diskusijos pa-
baigoje teigė supratę, kodėl LKD 

parama kol kas sunkiai įmanoma. 
Tačiau nusivylimą užgožė pasiten-
kinimas, kad LKD stojo kūrybinės 
grupės pusėn ir bandys socialinės 
idėjos iniciatoriams padėti, juos 
palaikys. Galimas dalykas, abi ša-
lys susitelks bendrai iniciatyvai.

Pagiriamasis žodis  
jaunimui

Netylėjo, kaip dažniausiai bū-
davo iki šiol, kurčiųjų jaunimo 
atstovai. Bendruomenės lyderiams 
jie teigė, kad taip pat yra kurčių-
jų bendruomenės dalis. Ragino 
įsiklausyti į jų poreikius ir padėti 
LGK vertimams grįžti į eterį. Jie 
sakė jau pasigedę rodytų laidų.

Kauno KRC direktorė J. Puga-
čiauskienė pagyrė Kauno jaunimą 
už iniciatyvą, parengtą interviu, 

išmoktas pamokas. „Tad nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera“, - api-
bendrino kalbėtoja.

Kartais susipykti
  sveika
Šiais RV narės žodžiais norė-

tųsi baigti ir publikaciją. Iš tiesų 
konfliktas iškėlė problemą į pavir-
šių, užaštrino. Visi mes sukrutome 
ir tarsi praregėjome, pažvelgėme į 
problemą ne vien iš savo pozicijų. 
Taip pat pasitelkėme vaizduotę, 
nes ieškojome būdų GK televizijai 
pritraukti lėšų. Iki šiol to nebuvo.  
Yra vilties, kad nuo šiol bus kitaip.

 A. Sakalaitė kiek vėliau  infor-
mavo, kad GKT projektas tebelie-
ka sustabdytas.    

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kovo 21 d. Lietuvos kur-
čiųjų draugijos (LKD) pa-
talpose vyko lietuvių gestų 
kalbos (LGK) darbo grupės 
susitikimas. 

Renginyje aptarta darbo gru-
pės veikla, nuo jos sukūrimo pra-
džios apimanti daugiau kaip dvejų 

metų laikotarpį. Dalytasi patirti-
mi. Susitarta ateityje išleisti lanks-
tinuką, kas yra kurčias žmogus. 

Pavyzdžiu imtas Surdologijos 
centro lankstinukas „Kas yra lie-
tuvių gestų kalbos vertimo paslau-
ga?”

LKD prezidentė R. Klečkovs-
kaja ragino darbo grupę aktyviau 

stiprinti lietuvių gestų kalbos pres-
tižą, daugiau imtis atsakomybės 
kiekvienam grupės nariui asme-
niškai, nesuversti visų darbų LKD 
vadovybei ir jai asmeniškai. Susi-
tarta, kad ateityje pati darbo gru-
pė turėtų dalytis veiklomis, raštu 
fiksuoti siūlymus, idėjas. 

Taip pat siūlyta, kad ateityje 

panašaus pobūdžio darbo grupes 
formuotų LKD valdybos nariai. 

Jie taptų atskirų darbo grupių 
vadovais ir burtų gabiausius kon-
krečios srities LKD narius.

 Vytautas PIVORAS
 LKD RV narys

Kauno kurčiųjų rea-
bilitacijos centre miesto 
socialinių paslaugų centro 
Paslaugų į namus tarnybos 
atstovė supažindino kurčių-
jų bendruomenę su Kaune 
teikiamomis socialinėmis 
paslaugomis į namus.

Socialinės priežiūros (pa-
galbos į namus) paslaugas teikia 
socialinio darbuotojo padėjėjas. Ją 
gali gauti: negalią turintys suaugę 
asmenys ir jų šeimos; senyvo am-
žiaus asmenys ir jų šeimos; nega-
lią turintys vaikai ir jų šeimos; kiti 
asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl 
ligos ar kitų priežasčių savarankiš-
kumą praradę asmenys). Paslaugų 
trukmė – iki 10 valandų per savai-
tę darbo dienomis.

Dienos globos (dienos soci-
alinės globos asmens namuose) 
paslaugas teikia komanda: ben-
drosios praktikos slaugytojas, 

slaugytojo padėjėjai ir socialinio 
darbuotojo padėjėjai. Paslaugų 
gavėjai: sunkią negalią turintys as-
menys (suaugę, vaikai, senyvo am-
žiaus asmenys, kuriems gydytojų 
komisija nustačiusi specialiosios, 
nuolatinės slaugos poreikį (SPS 1 
forma). Paslaugų trukmė - iki 3 – 
5 valandų per dieną darbo dieno-
mis. 

Dokumentai, reikalingi pas-
laugoms gauti: šeimos gydyto-
jo medicinos dokumentų išrašas 
(F027 / a forma), asmens tapatybę 
patvirtinančio dokumento kopija, 
gyvenamosios vietos deklaracijos 
pažyma, senatvės pensininko ar-
ba neįgaliojo pažymėjimo kopija, 
pažyma dėl specialiojo nuolatinės 
slaugos poreikio (SPS 1 formos 
kopija) arba pažyma dėl specialio-
jo nuolatinės priežiūros poreikio 
(SPP 2 formos kopija).

Teikiamos šios paslaugos: 
maitinimo, higienos, pagalbos 

buityje, sveikatos organizavimo, 
ūkio darbai, kitų nurodymų vyk-
dymas, norint sudaryti sąlygas 
ligotiems, seniems žmonėms gy-
venti namuose.

Mokėjimas už socialinės 
priežiūros namuose paslaugas 
Kaune: paslaugos teikiamos ne-
mokamai, kai asmens pajamų 
dydis neviršija 2 dydžių valdybės 
remiamų pajamų (toliau – VRP), 
t. y. 700 Lt.

Asmenims (ar šeimoms), gau-
nantiems didesnes pajamas, yra 
nustatyti valandiniai tarifai.

Už dienos globos (dienos so-
cialinės globos asmens namuose) 
paslaugas Kaune mokama: pagal 
pajamas ir valandinius tarifus. 

Dėl transporto paslaugos or-
ganizavimo Kaune: transporto 
paslauga teikiama asmenims vykti 
į gydymo įstaigas, sanatorijas, re-
abilitacijos centrus, į dializės pro-
cedūras. 

Norint gauti paslaugą reika-
lingi šie dokumentai: asmens ta-
patybę patvirtinančio dokumento 
kopija, gyvenamosios vietos de-
klaracijos pažyma, senatvės pensi-
ninko arba neįgaliojo pažymėjimo 
kopija.

Mokėjimas už transporto 
paslaugas Kaune: 1 km – 0,64 Lt, 
viena valanda laukimo nuvykus – 
6,51 Lt.

Kauno miesto socialinių pas-
laugų centre pasidomėjus, ar vi-
suose rajonuose paslaugų kainos 
panašios, buvo paaiškinta, kad 
kiekviena savivaldybė tarybos 
sprendimais pagal savo galimybes 
yra nustačiusi paslaugų teikimą 
ir valandinius paslaugos įkainius, 
tad skirtingose savivaldybėse pa-
slaugos ir tarifai gali šiek tiek skir-
tis. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ
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Aptartos projektų finansavimo  
per savivaldybes problemos

Praeitais metais pra-
dėta taikyti paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje 
projektų finansavimo per 
savivaldybes tvarka iš pat 
pradžių nebuvo sklandi. 
Kilo nemažai painiavos, 
nesutarimų. Vieniems prie 
permainų sekėsi prisitaikyti 
lengviau, o kiti visai liko be 
pinigų ir su ribotomis pers-
pektyvomis. 

Apibendrinti naujos patirties, 
pasiguosti dėl nesėkmių ir konf-
liktų, užduoti klausimų bei susi-
tikti su Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktore G. Paliušiene 
balandžio 10 d. į LKD centrinę 
būstinę rinkosi kurčiųjų reabilita-
cijos centrų bei pirminių organi-
zacijų vadovai, darbuotojai.

Kaunas: trūksta konsulta-
cijų, sunku įvardyti pareigy-
bes.

Kauno KRC direktorė J. Pu-
gačiauskienė guodėsi, kad po 
reformos kurtiesiems ypač su-
siaurėjo galimybės keliauti, daly-
vauti kultūriniuose renginiuose, 
organizuoti tarprajoninius rengi-
nius. Tokios veiklos dažniausiai 
nefinansuojamos. Be to, kad laiku 
neįgaliųjų įstaigų vadovai negauna 
informacijos, vėliau tenka nuken-
tėti finansiškai. Štai pavyzdys. Ra-
joninės organizacijos vyksta lan-
kyti savo narių į seniūnijas. Išvy-
kas formina kaip komandiruotes 
ir nusižengia (turėjo būti kelionių 
išlaidos). 

Kitas dalykas - kurčiųjų orga-
nizacijose dirbančių specialistų 
pareigybių įvardijimas. Iš pradžių 
juos tiko vadinti informantais 
konsultantais, po to jie pavirto į 
tarpininkus ir asmeninius asisten-
tus. 2013 m., paraiškas pateikus 
vertinti savivaldybių ekspertams, 
paaiškėjo, kad darbuotojus tiesiog 
reikėjo vadinti projektų vykdyto-
jais. „Bet apie tai sužinota po lai-
ko, per vėlai. Galimas dalykas, dėl 
nežinojimo praradome nemažai 
finansavimo lėšų“, - apgailestavo 
kalbėtoja. 

Kaunietė nerimavo dėl mažų-
jų organizacijų, kuriose už gautas 

lėšas tepavyksta įdarbinti vieną as-
menį ir tik ne visai dienai. Tačiau 
norint, kad projektas būtų pana-
šus į projektą, šiam vieninteliam 
darbuotojui reikėtų numatyti bent 
kelias veiklas. „Bet kaip vienam 
žmogui tiek priskirti?“ - sielojosi  
J. Pugačiauskienė. 

Be to, dėl prasto rajonų, ku-
riuose gyvena nedaug paslaugų 
gavėjų, finansavimo nėra galimy-
bių jų lankyti gyvenamosiose jų 
vietose. Taip nevyriausybinė orga-
nizacija netenka galimybės vykdy-
ti savo misiją – rūpintis savaisiais 
ir silpniausiais. 

Kalbėtoja sakė, kad Kauno 
KRC pastatas neekonomiškas, 
labai daug lėšų suryja komunali-
niai mokesčiai, atimdami jų dalį 
iš paslaugų gavėjų, ir teiravosi, ar 
gali ateityje kauniečiai tikėtis lėšų 
pastatui remontuoti.

G. Paliušienė informavo, kad 

savivaldybės kreipėsi į NRD kon-
trolierius ir prašė projektų išlaidų 
išaiškinimo pagal eilutes. NRD 
mano, kad, parengus tokį aprašą, 
bus mažiau subjektyvumo ir in-
terpretacijų vertinant išlaidų tin-
kamumą. 

Vadovės manymu, savivaldy-
bės nepagrįstai riboja išvykas, bet 
su viena sąlyga – jei jos nurodo-
mos kaip nuolatinės veiklos kom-
ponentas, turi tęstinumą. Įrašius 
muziejų lankymą ir ekskursijas, 
pinigų gauti nepavyks, nes tokie 
renginiai – ne šių projektų tikslas. 
Kaip tai pateikti projektuose, de-
ja, teks sugalvoti kiekvienam KRC 
atskirai. 

Taip pat viešnia informavo, 
kad NRD rengia asmeninio asis-
tento ir tarpininko pareigybių 
aprašus, atsižvelgdama į skirtingų 
negalių poreikius. 

O dėl pastatų remonto, tai 

SADM rūpinasi, kad nuo 2014 m. 
savo pastatų atnaujinimui nevy-
riausybinės organizacijos galėtų 
pretenduoti į ES struktūrinių fon-
dų lėšas. 

Mažeikiai: pretenden-
tų į neįgaliųjų pinigus daug, 
nesuprantami finansavimo  
prioritetai.

Mažeikių rajono kurčiųjų 
draugijos pirmininkė A. Šimku-
vienė  informavo, kad jų rajone yra 
susijungusios 4 neįgaliųjų organi-
zacijos, jų administracinės išlaidos 
bendros (administruoja kurčiųjų 
organizacija). Tačiau dėl susijun-
gimo jokių privilegijų negauta. Tai 
savivaldybė traktuoja kaip vieną 
projektą ir teigia, kad keturi būtų 
buvę neįgaliesiems naudingiau. 
Kalbėtoja siūlė  susikooperavu-
sioms įstaigoms vertinant jų pro-
jektą taikyti koeficientą. Taip pat 
norėjo sužinoti, kodėl jų junginys 
gavo 86 tūkst. Lt finansavimą, o 
vienas „Vilties“ bendrijos skyrius 
– 50 tūkst. Lt. 

Kalbėtoja skundėsi, kad Ma-
žeikių rajono savivaldybė neten-
kino prašymo cerebriniu para-
lyžiumi sergantiems asmenims 
teikti paslaugas namuose. Rajono 
kurčiuosius gąsdina ir Raudonojo 
Kryžiaus bei „Carito“ organizaci-
jos, stojusios į kovą dėl neįgaliųjų 
pinigų. 

O dėl „Carito“ ir Raudonojo 
Kryžiaus dalyvavimo konkurse, 
tai, G. Paliušienės nuomone, to-
kių įstaigų ateityje turi daugėti – 
toks Europos Sąjungos raginimas. 
Esą ne čia problema. Blogiausia, 
kad varžytuvėse dėl pinigų įstaigų 
daugėja, o biudžetas šiam sekto-
riui lieka toks pats. 

NRD vadovė, išsiaiškinusi, kad 
mažeikiškių siūlomos paslaugos 
namuose nesidubliuoja su socia-
linėmis paslaugomis, pasižymėjo 
pastabą dėl individualaus susitiki-
mo su šios savivaldybės atstovais. 

O dėl rekomendacijos pro-
jektus rengti atskirai, tai, pasak 
jos, Mažeikių rajono savivaldybė 
klaidina neįgaliuosius. Esą iš ti-
krųjų aktyvumas yra matuojamas 
ne projektų, bet paslaugų gavėjų 
skaičiumi. Taip pat viešniai patiko 
A. Šimkuvienės siūlomi vertinimo 

Aktualijos

 Apibendrinti naujos patirties į LKD centrinę būstinę surinko kurčiųjų 
reabilitacijos centrų bei pirminių organizacijų vadovai, darbuotojai.

 LKD prezidentė R.Klečkovskaja ir Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė 
G. Paliušienė.
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pakeitimai.
 G. Paliušienė reagavo ir į ma-

žeikiškės skundą, kad nuo kitų 
metų asmeninius asistentus savi-
valdybė ketina keisti socialiniais 
darbuotojais. 

„Socialinės reabilitacijos pro-
jektai todėl ir įgyvendinami, kad 
darbo, užimtumo turėtų įvairaus 
išsilavinimo ir gebėjimų žmonės. 
Reikalavimo įdarbinti neįgaliųjų 
paslaugų projektuose socialinius 
darbuotojus nėra ir nebus“, - api-
bendrino kalbėtoja. 

Pasak jos, socialiniai darbuo-
tojai gali ateiti dirbti ir į neįgaliųjų 
sistemą, bet darbo apmokėjimas 
jiems bus taikomas kaip nevyriau-
sybinėse organizacijose. 

O dėl Mažeikių „Vilties“ sky-
riaus finansavimo, tai viešnia pir-
miausia pabrėžė jo patirtį rengti 
projektus. Taip pat atkreipė dė-
mesį į tai, kad viltiečių teikiamos 
paslaugos beveik visuomet skirtos 
pavieniams asmenims, todėl yra 
ypač brangios.  

Vilniaus „Gestas“: į pas-
laugų gavėjų skaičių finan-
suojant neatsižvelgiama.

Dėl panašaus dalyko vėliau 
skundėsi ir Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubo „Gestas“ vadovas  
A. Kubaitis. Jis kalbėjo ne tik apie 
prastą finansavimą, kurio sumaži-
nimo savivaldybė nepaaiškino, bet 
ir lygino savo ir kito sporto klubo 
finansavimą. Jo teigimu, „Gestas“ 
buria bene 19 kartų didesnį neį-
galiųjų sportininkų būrį nei jo 
minėtas, o lėšos skirtos vienodos. 
G. Paliušienė teigė, kad visi vilnie-
čiai nukentėjo. Tai esą įvyko dėl 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos kal-
tės. Jie 2011 m. pateikė išpūstą na-

rių skaičių, o 2012 m. – realų. Lė-
šos savivaldybėms skiriamos pagal 
modelį, labiausiai atsižvelgiant į 
paslaugų gavėjų skaičių. Tad stai-
gus skaičių pokytis 2013 m. smogė 
visoms neįgaliųjų organizacijoms. 

Vis dėlto kurčiųjų sporto ben-
druomenė tąkart nebuvo visiškai 
įtikinta. 

Tuomet viešnia prisiminė dar 
vieną NRD iniciatyvą. Nuo 2014 
m. į savivaldybių sudarytas neįga-
liųjų paslaugų projektų vertinimo 
grupes bus deleguota po vieną ne-
priklausomą ekspertą. Tikimasi, 
kad jie padės užtikrinti skaidrumą 
ir objektyvumą.

Prasti atlyginimai, bevai-
sės specialistų paieškos, ter-
minuotos ir neterminuotos 
darbo sutartys.

Sunku pasakyti, ar bus iš-
girstos tądien nedrąsiai kurčiųjų 
sakytos užuominos apie nedide-
lius atlyginimus, kurie užkerta 
kelią kompetentingų darbuotojų 
paieškoms; apie tai, kad kurčiųjų 
bendruomenių netenkina teikia-
mų paslaugų apimtis, o neįgaliųjų 
organizacijos neišgali ilgesnei tru-
kmei jų pasamdyti, be to, dažnai 
neranda. 

Bendro sutarimo nepavyko 
rasti ir dėl terminuotų bei neter-
minuotų darbo sutarčių sudary-
mo. Direktorė teigė, kad įgyven-
dinami projektai yra terminuoti, 
dėl to ir darbo sutartys turi būti 
terminuotos. LKD atstovai gin-
čijo, kad darbuotojai savo teises 
neblogai išmano, prieš nosį darb-
daviams mojuoja Darbo kodek-
su. Pasak kalbėjusiųjų, ne išeitis 
ir darbuotojus samdyti dešimčiai 
mėnesių per metus. Viena, ar pa-

tys norėtume jų kailyje atsidurti; 
kita, dėl  nežmoniško elgesio pa-
mažu parastume sunkiai pačių ug-
dytus specialistus.

Kai direktorė ragino nepai-
nioti pareigų įstaigoje ir projekte, 
LKD nariai tik gūžčiojo pečiais: ne 
kiekvienai nevyriausybinei orga-
nizacijai pagal jėgas užsidirbti lėšų 
iš šalies... Jie juk neįgalieji.

 Trūksta idėjų ir drąsos – 
turėtų padėti verslumo moky-
mai

A.Juciuvienė guodėsi dėl Pa-
nevėžio KRC pastato išlaikymo. 
Nors praeityje šis ir buvo gerai 
įrengtas, dabar jo priežiūra jau 
kelia problemų. Dėl būsto dydžio 
nepakeliama tapo komunalinių 
mokesčių našta. 

G. Paliušienė nesileido su-
graudinama. Esą reikia galvoti ne 
apie pastatą, bet apie paslaugas ir 
saugoti pirmiausia jas. Dėl pastato 
siūlė keitimo, kooperacijos su gi-
miningomis įstaigomis variantus, 
o kadangi šie nekėlė entuziazmo, 
patarė steigti vaikų darželį ar so-
cialinę įmonę. Pamačiusi kurčiųjų 
atstovų sutrikimą (šiaip ar taip, 
nevyriausybinio sektoriaus paskir-
tis iš esmės skiriasi – red. past.), 
pažadėjo kurtiesiems surengti 
verslumo kursus.

Jaunimo organizacija dis-
kriminuojama?

Kauno kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijos pirmininkas M. Balaišis 
iš pradžių pasidžiaugė pirmąkart 
gautu finansavimu, o paskui pasi-
dalijo rūpesčiais. 

Štai, pvz., Kauno savivaldybė 
neleidžia jaunimui teikti kitų pro-
jektų. Esą savo dalį jūs jau gavote. 
Taip pat neparėmė idėjos įsigyti 

kompiuterį, nes, pasak valdininkų, 
savivaldybė savo indėlį turi iš ko 
įnešti (kompiuterio įsigijimas fi-
nansuojamas tik iš dalies), o Kau-
no KJO – ne. 

„Čia jus savivaldybė diskri-
minuoja. Jai neturi rūpėti, iš kur 
jūs gausite lėšų savo įnašui dengti, 
svarbu, kad turite, - drąsino kal-
bėtoją viešnia. – Ne jos rūpestis 
ir reglamentuoti projektų skaičių, 
nebent jūs prašote iš kitur pinigų 
toms pačioms veikloms.“

Bus sudarytas savivaldy-
bių „blogiukių“ sąrašas

Ginčytasi dėl paslaugų teiki-
mo miesto svečiams ir laikiniems 
gyventojams, studentams. G. Pa-
liušienė laikėsi nuomonės, kad to-
kios paslaugos neprivalu. 

Neįgaliųjų požiūris: nevyriau-
sybinės organizacijos turėtų elgtis 
pagal solidarumo ir humanizmo 
principus. 

Aptartos problemiškiausios 
savivaldybės, paprašyta NRD pa-
teikti jų sąrašą. 

Šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrijos 
„Pagava“ rajoniniai skyriai pagal 
naują finansavimo tvarką taip pat 
sunkiai įtelpa į tinkamas finansuo-
ti išlaidas (tiksliau, savivaldybės 
jiems bando sukurti kliūčių). Ban-
dyta jai padėti, bet paskubomis: 
pritrūko renginio laiko. 

Dar vienas viešnios patarimas: 
dirbti aiškinamąjį darbą savival-
dybėse. Nepavargstant, kaskart iš 
naujo. Darbuotojų kaita ten di-
delė, tad informacijos nebus per 
daug.

  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Dėl LKD literatų „Poezijos pavasarėlių“ pradininkės Genovaitės Vladislavos mirties reiškiame  nuoširdžią 
užuojautą nuo 200 Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų.

LNRS vadovas Vladas Buragas

Skaudžią netekties valandą dėl mylimos mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Daivą Skarvonskytę.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, saviveiklininkai ir UAB „Vikada“ kolektyvas

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa

Ir atminty gyva išlieka.

Dėl ilgametės darbuotojos  
Genovaitės Bagačiūnienės mirties 

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą 
Antaną ir artimuosius.

UAB „Vikada“ kolektyvas ir  
Vilniaus kurčiųjų bendruomenė
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Atvelykio šventė
Kaune

Kauno kurčiųjų bendruome-
nės nariai lyg artimiausi gimi-
nės, neturėję galimybės susibur-
ti per Velykas, balandžio 6-osios 
popietę Kauno kurčiųjų reabili-
tacijos centre (KKRC) rinkosi į 
Atvelykio šventę. 

Susirinkusiųjų laukė meninė 
programa. Nuoširdžiausią ben-
drystę akcentavo daina „Gimi-
nės“, kurią imitavo R. Plukaitė. 
Nors kieme bolavo pusnys, tuo 
laiku pro langus švystelėjusi 
saulutė, želmenys, žiedų pum-
purai ant šventinio stalo natū-
raliai padėjo sukurti nuotaiką 
G. Pugačiauskaitės imituojamai 
dainai „Vėl kvepia žiedai“.

Centro direktorei įteikta do-
vana – kepalas juodos duonos 
– gerovės ir solidarumo, mūsų 
stiprybės dėl vienybės simbolis. 
Direktorės J. Pugačiauskienės 
šventinius sveikinimus lydėjo 
optimistinis palinkėjimas – būti 
akyviems, siekti geriausių rezul-
tatų visose bendruomenės vei-
klos srityse.

Susirinkusius džiugios šven-
tės proga sveikino Velykų bo-
butė (KKRC asmeninė asistentė  
R. Diečkuvienė).

Gražų renginį organizavusi 
centro meninių gebėjimų lavini-
mo projekto vykdytoja V. Esker-
tienė pristatė renginio rėmėjus: 

UAB „Neveresta“, AB „Kauno 
alus“, AB „Žemaitijos pienas“, 

UAB „Bijola“.
Sceninį pasirodymą 

dideliems ir mažiems 
paruošė velykinis zui-
kis: KKRC pantomimos 
būrelio nariai suvai-
dino mažą spektaklį 
„Zuikis - dailininkas“. 

Akis traukė KKRC 
moterų bei pagyvenu-
sių žmonių tautinių šo-
kių kolektyvų pasirody-
mai. Nuotaiką kūrė ir 
zuikiškais aksesuarais 
- ausytėmis, šmaikš-
čiais ūsais - pasidabinę 
vaikai ir jaunimas.

Meninę programą 
užbaigė M. Balaišis ži-
noma imituojama dai-
na „Lietuva“, jam gyvai 
pritarė susirinkusieji.

Uždegta šventi-
nė žvakė su palydėtais gestais 
„Ačiū, kad esi su manimi“ pa-
garbiai keliavo per bendruome-
nės narių rankas.

Salės prieangyje buvo su-
rengta KKRC ir Kauno rajono 
kurčiųjų pirminės organizacijos 
amatų būrelių paroda. Naujovė 
– Kauno rajono kurčiųjų amatų 
būrelio vėlimo darbai. Vadovė 
M. Stankauskienė pasakojo, kad 
įsigijo vėlimo mašiną, tikisi įgy-
vendinti didesnius kūrybinius 
sumanymus.

Daugumą domino KKRC 
parengtas didelis stendas su se-
noviškais velykiniais atvirukais.

Bendruomenės žaidimuose 
karaliavo atvelykio simbolis – 
margutis. 

Šį kartą mažuosius nudžiu-
gino ir Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacijos (KKJO) pirminin-
kas M. Balaišis, kuris visiems 
padalijo net po 3 skirtingus vai-
kų kūrybos rinkinius. 

Mykolas sakė, kad labdarą 
skyrusieji neskelbė savo koor-
dinačių. Bet užtat, koks buvo 
beribis džiaugsmas mažiesiems, 
Velykėlių proga gaunantiems 
dovanų spalvingas pakuotes!..

Toliau mažieji būrėsi prie 
KKRC psichologės D. Miknevi-
čiūtės ir Velykų bobutės. Joms 
ir tėveliams aiškinant, mažieji 
su entuziazmu spalvino pagal 

iškarpytus kontūrus kiaušinius. 
Geriausiai pasirodžiusiems 
įteiktos dovanėlės. Mažiau-
siems, kuriems prasčiau sekėsi 
piešti, pati įdomiausia šventės 
dalis buvo margučių ridenimas. 
Taip magiškai traukė ši pramo-
ga, kad jie nuo ridenimo lovelio 
nesitraukė iki pat renginio pa-
baigos.

Vilniuje

Vilniaus kurčiųjų bendruo-
menės vaikučiai kartu su tėve-
liais Atvelykio šventėje pramo-
gavo balandžio 6 d. Tądien jie 
ne tik rideno kiaušinius, žaidė 
žaidimus, kuriuose galėjo daly-
vauti nuo mažiausio iki didžiau-
sio, bet ir išvydo naują „Mimi-
kos“ teatro spektaklį „Jonukas ir 
Grytutė“. Jo režisierė ir scenari-
jaus autorė – Janina Mažeikienė, 
o dekoracijas sukūrė Nojus Pe-
trauskas. 

Spektaklis prasidėjo kaip ir 
Brolių Grimų pasaka „Jonukas 
ir Grytutė“. Vaikai susidomėję 
žiūrėjo, kaip Jonukas ir Grytutė 
atsiduria miške, į kurį juos atve-
dė tėvas, paklusdamas pamotės 
nurodymui atsikratyti vaikų. 
Brolis ir sesuo pateko į raganos, 
kurios namelis pastatytas iš cu-
kraus ir kepinių, spąstus. Pik-
čiurna ragana buvo pasiryžusi 
suėsti vaikus, tačiau jie, padeda-
mi katės, pergudravo ir atsikratė 
raganos, pavogė jos brangeny-
bes ir grįžo namo. 

Po spektaklio vaikai ir jų tė-

veliai liejo savo teigiamas emo-
cijas žaisdami kolektyvinius žai-
dimus, kuriems vadovavo Vely-
kų bobutė (Nijolė Karmazienė) 
ir Zuikis  (Jovita Vasilevičienė). 
Ypač daug džiaugsmo vaikams 
suteikė dideli saldžių dovanų 
maišeliai. Už jas bendruomenė 
turi būti  dėkinga uždarosioms 
akcinėms bendrovėms  „Vikada“,  
„Lesta“, „IDW“ ir „BSS grupė“. 
Pasidžiaugę  ir paragavę saldu-

mynų vaikai susibūrė ridenti 
kiaušinių.

Atvelykis kasmet švenčiamas 
pirmąjį sekmadienį po Velykų. 
Šią dieną šeimininkės vėl dažy-
davo kiaušinius (neretai visus, 
kuriuos vištos per tą savaitę su-
dėjo), tačiau kiaušinius daužy-
davo per atvelykį tik vaikai. To-
dėl neretai atvelykis vadinamas 
vaikų Velykomis.

Pagal krikščionybę atvelykis 
dar vadinamas Tomo sekmadie-
niu. Apaštalas Tomas negalėjo 
kartu su kitais apaštalais daly-
vauti Velykų įvykiuose ir tuo 
netikėjo, todėl Velykos jam buvo 
tarsi atnaujintos. Tomas sunkiau 
nei kiti apaštalai patikėjo Kris-
taus prisikėlimu. Jonas patikėjo 
vien pamatęs numestas drobu-
les, o Tomas įtikėjo tik įkišęs 
pirštą į Jėzaus žaizdų vietą. To-
mo sekmadienis yra Velykų at-
naujinimas tiems, kurie negalėjo 
švęsti Velykų.

Aldona STANKEVIČIENĖ
Genė KARKLIENĖ

Aktualijos

Kauno Velykų bobutė (R. Diečkuvienė).

Vilniečių žaidimams vadovavo Velykų bobutė (N. Karmazienė) ir Zuikis  
(J. Vasilevičienė).
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Nepakartojama patirtis Pietų KorėjojeAktualijos

Neišdildomi įspūdžiai, 
adrenalino pojūtis, jaudi-
nantys išgyvenimai, įdo-
mios ir vertingos pažintys, 
naujos idėjos ir sumanymai 
– būtent su tokiu įspūdingu 
bagažu  iš kelionės Pietų 
Korėjoje grįžo Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinės mokyklos 
(PKNPM) direktorė Danutė 
Kriščiūnienė. 

Mokyklos vadovė ypač džiau-
gėsi užmegztais ryšiais su aukštas 
pareigas einančiais surdopedago-
gais iš Laoso, Vietnamo ir Tailan-
do. 

Tai jau antras jos apsilanky-
mas tolimoje šalyje. Šį kartą ak-
tyvi visuomenės veikėja atstovavo 
Lietuvai Seule vykusiame pasau-
lio viršūnių susitikime ir ta proga 
surengtoje konferencijoje „Taika, 
saugumas ir žmogaus vystymasis“. 
Net tris dienas 200 delegatų iš visų 
pasaulio žemynų sprendė taikos ir 
saugumo klausimus. „Ypač daug 
dėmesio skirta švietimui, neįgalių 
žmonių problemoms, šeimai, nes 
šeima ir yra visa ko pradžia. Juk jei 
vaikas kasdien mato besipykstan-
čius tėvus, užaugęs jis ir pats norės 
kariauti“, - pažymėjo D. Kriščiū-
nienė. Tokiam reikšmingam susi-
tikimui, anot jos, Pietų Korėja pa-
sirinkta neatsitiktinai. 

Vasario 12 d. Šiaurės Korėja 
išbandė branduolinį ginklą, ir tai 
privertė nerimauti viso pasaulio 
valstybes. Šiame susitikime Pietų 
Korėja stengėsi pranešti pasauliui, 
kaip svarbu išsaugoti taiką.

Demilitarizacijos 
 zonoje – stiprus adrena-

lino pojūtis
Tai, kad padėtis yra įtempta, 

rodo  tarp Pietų ir Šiaurės Korėjų 
esanti demilitarizacijos (nuginkla-
vimas - red. past.) zona, dalijanti 
valstybę į dvi dalis. Net prieš du 
mėnesius sudaromos ekskursijos 
norintiems aplankyti šią zoną. Ta-
čiau adrenalino nevengianti ir nė 
vienos progos patirti bei pamaty-
ti ką nors naujo nepraleidžianti  
D. Kriščiūnienė rado galimybę ten 
apsilankyti. Atsisakiusi ištaigingų 
pietų ir poilsio, drąsi moteris kar-
tu su dviem konferencijos daly-
viais leidosi į kelionę. Jiems nuvy-
kus, pavyko prisidėti prie vienos 
ekskursijų grupės.

Daugiau nei keturiasdešimt 
kilometrų nuo Seulo plytinti de-
militarizacijos zona driekiasi 250 
kilometrų. Jos plotas užima ke-
turis kilometrus – po du jų ten-

ka Šiaurės ir Pietų Korėjai. Visa 
ši teritorija nusėta minomis. Jai 
saugoti sutelkta per milijoną ka-
riškių. Zonoje, kuri įeina į Pietų 
Korėjos teritoriją, veikia muziejai. 
„Vos įžengus į tą teritoriją, didžiu-
lį įspūdį daro aukšta siena, kuri 
skiria šią zoną į dvi dalis, ji visa 
nukabinėta įvairiaspalvėmis juos-
telėmis, ant kurių surašyti žmonių  
linkėjimai, kad greičiau baigtųsi 
įtampa bei nesutarimai, ir abi ša-
lys gyventų taikiai“, – pasakojo 
D. Kriščiūnienė. 

Dar daugiau emocijų ir adre-
nalino jai teko pajusti pabuvus 73 
metrų po žeme iškastame infil-
tracijos tunelyje, kurio plotis - 2 
metrai, ilgis - 1635 metrai. Ji prisi-
pažino, kad su visa grupe slenkant 
žemyn kūnas ėjo pagaugais, juk 
viršuje, virš  šalmais apsaugotų jų  
galvų, bet kuriuo momentu galėjo 
sprogti minos.

 
Vertingos pažintys ir  

jaudinantis susitikimas
Kur tik nuvyktų mokyklos di-

rektorė, vienas jos tikslų - sužinoti 
ką nors naujo, naudingo  ir svar-
baus, kas domintų klausos negalią 
turinčių žmonių bendruomenę. 
Šįsyk aktyvi moteris tam išnaudo-
jo visą savo laisvalaikį, konferen-
cijos pertraukėles, pietums skirtą 
laiką.   

Pirmoji pažintis su žmogumi, 
kuris turi kontaktą su kurčiaisiais,  
buvo visai netikėta. Norėdama pa-
sigrožėti naktiniu Seulu D. Kriš-
čiūnienė samdė taksi. Besikalbė-
dama  su  vairuotoju išsiaiškino, 

jog jis yra dviejų klausos negalią 
turinčių anūkų senelis. 

„Mane domino, kokią moky-
klą lanko vaikai: bendrojo lavini-
mo ar specialią. Supratau, kad spe-
cialią, kuri panaši į mūsų mokyklą 
Panevėžyje. 

Paklaustas, kodėl jų šeima 
nenorėjo, kad vaikai lankytų mo-
kyklą kartu su girdinčiaisiais, jis 
sakė, jog jiems labai svarbu, kad 
berniukai išmoktų kalbėti ir su-
prastų, ką kiti kalba. Pasakius, jog 
šito mokoma ir bendrojo lavinimo 
mokykloje, vairuotojas, pasitelkęs 
visas rusų, vokiečių kalbos atsar-
gas bei rankų gestus, tvirtino,  kad 
klausos negalią turinčiam vaikui 
tai būtų  didelė trauma“, – pasako-
jo direktorė. 

D. Kriščiūnienę ypač sudomi-
no konferencijoje pranešimą skai-
čiusi Panamos merė, kuri daug dė-
mesio skyrė klausos negalią turin-
čių vaikų užimtumui stiprinti. Su 
ja direktorė susipažino asmeniškai 
ir pasikeitė kontaktais. 

Bendraujant su buvusia Ganos 
prezidento žmona paaiškėjo, kad 
jos giminėje taip pat yra vaikų, tu-
rinčių  klausos negalią. 

Ypač vertinga pažintis, anot 
direktorės, su aukštas pareigas 
švietimo sistemoje einančiais sur-
dopedagogais iš Laoso, Vietnamo 
ir Tailando. „Puikiai rusiškai kal-
banti Laoso delegatė sakė turinti  
ketinimų surengti tarptautinę sur-
dopedagogų konferenciją,  į kurią 
būtų pakviesti ir Lietuvos atsto-
vai“, – sakė D. Kriščiūnienė. 

Dar vienas jaudinantis  ir 
reikšmingas susitikimas – tai 
su delegatu iš Kenijos, Nai-
robio miesto. Išgirdęs, kad  
D. Kriščiūnienė yra iš Lietuvos ir 
būtent tos mokyklos, kuri rinko 
paramą Nairobio vaikams, Kenijos 
atstovas sakė  gerai prisimenantis 
šį įvykį ir žinantis apie panevėžie-
čių paramą. Jis net susigraudinęs 
dar kartą dėkojo už pagalbą ir 
džiaugėsi, kad Nairobio vaikai jau 
turi naują mokyklą. 

„Yra kažkokia Aukščiausio-
jo jėga, kuri viską suveda į vieną 
visumą, o padarytas geras darbas 
sugrįžta ir sušildo širdį pačiu ne-
tikėčiausiu momentu“, – neslėpė 
jaudulio direktorė.

 
Nukelta į 10 p.

D. Kriščiūnienė su konferencijos dalyvėmis - pirmosiomis ledi.

D. Kriščiūnienė - demilitarizacijos zonoje.
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Kovo 15 d. Ariogalos 
seniūnijos salėje Raseinių 
kurčiųjų pirminės organi-
zacijos asmeninė asistentė 
Genovaitė Eidukevičienė or-
ganizavo renginį. Jame Kau-
no apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro (KAGKVC) 
direktorės pavaduotojas, 
Vytauto Didžiojo universi-
teto gestų kalbos dėstytojas 
Arūnas Bražinskas pristatė 
kurčiųjų kultūrą, istoriją ir 
gestų kalbą. 

Į lietuvių kalbą vertė, taip pat 
lektoriaus mintis, atsakinėjant į 
klausimus, papildė bei trumpai 
pristatė KAGKVC darbą centro 
direktorė Ramunė Leonavičienė, 
vyriausioji vertėja Dalė Nevar-
dauskienė.

Pasak organizatorės G. Eidu-
kevičienės, vieta parinkta neatsi-
tiktinai – Ariogalos seniūnijoje 
gyvena devyni organizacijos na-
riai. Trims iš jų diagnozuotas ir 
cerebrinis paralyžius. 

„Specialistų paskaita suteiks 
žinių ne tik kurtiesiems, bet ir jų 
tėvams bei artimiesiems, seniū-
nijos atstovams apie gestų kalbą, 
kaip konkrečiu atveju elgtis su 
kurčiaisiais, kokios jų galimybės 
Lietuvoje ir užsienyje“, - sakė ren-
ginio organizatorė. 

Paskaitoje-diskusijoje daly-
vavo: Raseinių neįgaliųjų dienos 
užimtumo centro Ariogalos kabi-
neto administratorė-projekto vyk-

dytoja Meilutė Karaktinavičienė, 
Ariogalos miesto seniūnė Renata 
Aleksiejienė, Ariogalos seniūnijos 
neprigirdintys ir kurtieji: Giedrius 
Tytmonas, Inga Vitkauskaitė, Ra-
sa Kulikauskaitė, Edita Stonaitytė, 
Paulina Vaštakaitė, Stasė Petrai-
tienė, neįgalioji Janina Bitienė, 
iš kurčiųjų artimųjų - Vitalija  
Tytmonienė, Elvyra Vaštakienė, 
Jūratė Kulikauskienė.

Gestų kalbos, kurčiųjų 
kultūros ypatumai 

Renginio pradžioje vyko susi-
pažinimas (pageidaujama) gestų 
kalba. Prisistatydamas susirinku-
siems lektorius A. Bražinskas pa-
pasakojo apie savo gyvenimo ke-
lią. Jis už pasiekimus dėkingas ir 
savo klausos negalią turintiems tė-
vams: motina jį raginusi nenuleis-
ti rankų, studijuoti universitete. 
Gestų kalba jam pati natūraliausia, 
šeimoje ji vartota nuo kūdikys-
tės. Dabar A. Bražinskas - vienas 
iš nedaugelio kurčiųjų, dirbančių 
Lietuvos aukštosiose mokyklose 

(plačiau apie jį galima rasti š. m. 
kovo mėn. mėnraštyje „Akiratis“).

Lietuvių gestų kalba kurtieji 
bendrauja senokai, tačiau dides-
nės galimybės atsivėrė, kai 1995 
m. gestų kalba pripažinta gimtąja 
kurčiųjų kalba. Todėl kurčiąjį va-
dinti „nebyliu“ neteisinga. Juk jis 
turi savo gimtąją kalbą.

Neteisinga ir visuomenės per-
šama mintis, jog kurčiųjų ben-
druomenė - atskiras pasaulis. Juk 
mes norime žiūrėti televizijos lai-
das, skaitome spaudą, domimės 
sportu, tais pačiais renginiais ir 
kt. „Tai apie kokius atskirus pasau-
lius bandoma kalbėti“, – retoriškai 
klausė jis, nes atsakymai aiškūs... 

Tarp mūsų gyvenantiems kitų 
tautinių mažumų atstovams nekli-
juojamos „atskiro pasaulio“ etike-
tės. Kurčiųjų bendruomenė turi 
ir savo kultūrą, istoriją. Ją saugo, 
puoselėja, sporto klubai, kurčiųjų 
olimpiados, dabartiniai reabilita-
cijos centrai, atskiri entuziastai, 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mo-
kyklos, ji perteikiama imituoja-

mose dainose, poezijoje, meninin-
kų darbuose, saviveikloje ir kitur. 

Gestų kalba yra turtinga, la-
bai savita, nepanaši į kitas kalbas 
– nėra priesagų, galūnių, bet pla-
čiai pasitelkiama erdvės elementai, 
aktuali kalbančiojo veido išraiška. 
Gestai - tai ne raidės ar žodžiai, 
o sąvokos, vizuali raiška. Ši kalba 
nėra lietuvių kalbos atmaina, kaip 
kad aklųjų Brailio raštas. 

Dėl gestų kalbos Europoje 
įteisinimo dar 2010 m. pasirašyta 
Briuselio deklaracija. Dokumen-
tu gestų kalbą siekiama pripažin-
ti nacionaline. Tai reiškia, kad ir 
mūsų šalyje ji turėtų būti perspek-
tyvi, to paties lygio kaip lietuvių 
kalba. Tad jeigu lietuvių kalba yra 
Lietuvos turtas, tai adekvatus po-
žiūris turi būti ir į gestų kalbą. 

Lektoriaus teigimu, lietuvių 
kalboje yra nemažai abstraktumo, 
gestų kalba - konkretesnė. Pa-
saulyje yra daug skirtingų gestų 
kalbų, kurtieji turi ir tarptautinę 
gestų kalbą. Tai padeda jiems so-
lidarizuotis, siekti tikslų, palaikyti 
ryšius tarptautiniu mastu.

Kalbant apie kurčiųjų psicho-
logiją, tai nubrėžtos ribos tarp gir-
dinčio ir kurčio asmens taip pat 
negali būti. Skirtumas tik tas, kad 
negirdinčiajam yra didelis infor-
macijos neprieinamumas. Gaila, 
kad protas dažnai painiojamas su 
žmogaus komunikabilumu. 

Plačiau skaitykite LKD tin-
klapyje www.lkd.lt

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Ariogalos seniūnijoje pristatyta kurčiųjų kultūra,
 gestų kalba 

Renginio dalyviai.

Atkelta iš 9 p.

Žavėjo tolimos šalies  
kultūros perlai

Kalbėdama apie kultūrinę pro-
gramą, kuri buvo parodyta susiti-
kimo delegatams, D. Kriščiūnienė 
sakė negalinti atsigauti po patirto 
įspūdžio, kurį padarė garsaus Pi-
etų Korėjos vaikų ansamblio „Ma-
žieji angelai“ pasirodymas: „Tai 
grupė vaikų, kurie darė stebuklus: 
šoko, vaidino, dainavo, rodė akro-
batikos ir pantomimos numerius.“ 
Sužavėta tokio stulbinančio regi-
nio, ji sakė ieškosianti galimybių, 

kad bent dalelė šio meno būtų 
parodyta ir Lietuvoje. Ne mažesnį 
įspūdį jai paliko ir per konferenci-
jos pertrauką pasirodęs nacionali-
nis korėjiečių ansamblis. Jis atliko 
prieš 600 metų dainuotas liaudies 
dainas. D. Kriščiūnienė nepraleido 
progos su šiais dainininkais pa-
bendrauti ir nusifotografuoti.

Susitikimo dalyviai turėjo ga-
limybę apsilankyti ir Ženšenio 
muziejuje. Iš Korėjos auksu va-
dinamo augalo gaminami vaistai, 
mikstūros, trauktinės, saldumynai 
ir daug kitų priemonių, padedan-
čių išsaugoti sveikatą ir jaunystę. 
Šiame muziejuje D. Kriščiūnienei 
didžiausią įspūdį padarė užkon-

servuotos ženšenių šaknys,  pri-
menančios moters ir vyro figūras 
taip, kaip gamta sukūrė. 

Beveik nepažįstamame 
mieste jautėsi saugi
„Šią šalį įsimylėjau iš pat pir-

mo karto. Joje jaučiausi saugi net 
važinėdama po naktinį Seulą. Man 
pasirodė viskas taip žinoma, lyg  
čia lankyčiausi ne antrą, bet dvi-
dešimtą kartą“, – neslėpė susižavė-
jimo tolima šalimi moteris. Anot 
jos, miestas taip sutvarkytas, kad 
ir atvykėliui neįmanoma pasiklys-
ti, nes ant kiekvieno daugiaaukš-
čio sienos didžiulėmis raidėmis 

rašomi gatvių pavadinimai ir nu-
meriai, be to, daug geranoriškos 
policijos. Apžiūrint miestą, ben-
draujant su prekeiviais, D. Kriš-
čiūnienei padėjo ir keli išmokti 
korėjietiški žodžiai.  Anot jos, jei 
gerbi tą šalį,  į kurią atvykai, visa-
da reikia mokėti keletą žodžių. 

Vietiniai, išgirdę savą žodį iš 
svetimšalio, visada būna nustebin-
ti ir pamaloninti. Pietų Korėjoje 
toks magiškas žodis yra „kaka-
džiusėja“. Jis reiškia: prašau nuo-
laidos. „Jį ištarusi ir nusišypsojusi, 
nuolaidą gaudavau visada“, - tvir-
tino direktorė. 

Laima LAPĖNIENĖ
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Aš galiu bendrauti be patyčių

„Savaitė be patyčių“ LKNUC  Ugdymas
Ji nuo mažens reikalinga vi-

siems, kai jos nėra - jos laukiama, 
ilgimasi, kai ji yra, ja džiaugiama-
si, didžiuojamasi, ji užgimsta su 
pasitikėjimu, meile, bendra veikla, 
kai ji nutrūksta – skauda: ilgai, 
stipriai, bet širdyje ji išlieka am-
žiams. Tai - draugystė. 

 Romėnų filosofo Cicerono 
žodžiais tariant, „artimiausias bi-
čiulis yra tas, su kuriuo užaugta, 
daug patirta ir išgyventa“. Tikrai 
draugystei reikia laiko, kuris leis-
tų žmonėms vienas kitą pažinti, 
pasitikėti. Gyvename greitai besi-
keičiančiame pasaulyje - technolo-
gijų pasaulyje, daug bendraujame 
elektroninėje erdvėje, draugystei 
kartais pritrūksta tikrų akių, pri-
silietimų, šypsenos. Bendra veikla, 
bendri pomėgiai, bendravimas su 
bendraamžiais mokykloje, kieme 
ar kitose vietose yra svarbūs kie-
kvienam vaikui, paaugliui.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų ugdymo centras kasmet 
prisideda prie „Savaitės Be PATY-
ČIŲ“. Šiais metais, kaip ir pernai, 
„Veiksmo savaitė be patyčių“ vyko 
mokyklos sensoriniame kambary-
je, kur buvo įrengta „Draugystės 
erdvė“ ir šurmuliavo „Draugystės 
forumas“. 

Mokinių grupėms vadovavęs 
LKNUC psichologas Vytis Valan-
tinas ir gestų kalbos vertėja Jovita 
Keko kartu su jaunuoliais ieškojo 
atsakymų, kaip mokiniai galėtų 
būti vieni kitų gynėjais ir užtarė-
jais. Svarstė, kaip elgtis pastebėjus, 
kad kitas vaikas buvo nuskriaustas 

ar atstumtas. 
Centro socialinė darbuoto-

ja Rasa Rusovičiūtė apibendrino 
svarbiausias mokinių bei speci-
alistų idėjas ir veiksmo savaitei 
parengė lankstinukus  „Aš noriu 
draugauti“. 

Taip pat LKNUC atsiliepė į 
„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ 
organizatorių raginimą įsitraukti į 
bendrą veiklą ir sukurti iš moki-
nių piešinių bendrą plakatą tema 
„Būk mano draugas“. Plakatas tu-
rėtų  atskleisti draugystės ir ben-
dravimo temas. 

Mokinių piešinių paroda bu-
vo eksponuojama ne tik LKNUC, 
dalis piešinių iškeliavo į Užupio 
gimnaziją, su kuria centras ben-
dradarbiauja, o abiejų mokyklų 
mokiniai palaiko draugiškus san-
tykius. 

    
LKNUC socialinė pedagogė

 Rasa RUSOVIČIŪYĖ

Aš žinau, kad galiu daug ką 
pakeisti. Žinau, kad mano elge-
sys gali užgauti, įžeisti. Tiesa, kad 
šiurkščiai elgiasi silpni žmonės.  
Tie, kurie bijo, kurių niekas nemy-
li. Norėdami, kad ir kitiems būtų 
negera, jie skaudina, tyčiojasi. Jie 
neturi tikrų draugų. O  be draugų 
gyventi liūdna. Tai kaip gyventi, 
kad turėtume gerų draugų? Gal 
pradėkime keistis?

Pirmiausia patikėkime: „Aš 
galiu bendrauti be patyčių.“ O 
tuomet panorėkime ir pabandy-
kime bent savaitę gyventi draugiš-
kai. 

Daug įdomiau tai daryti kartu. 
Todėl Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centras kovo 18-
24 d. jau 4-ą kartą dalyvavo respu-
blikinėje akcijoje „Veiksmo savaitė 
BE PATYČIŲ“ (iki šiol ji vadinta 
„Savaite BE PATYČIŲ“). Projektą 
inicijavo emocinės paramos tele-
fonu tarnyba „Vaikų linija“. 

Visą savaitę Centre vyko ren-
giniai, kurių tikslas – smurto ir 
patyčių prevencija. Šios savaitės 
šūkis buvo „Aš galiu bendrauti be 
patyčių“.

Nors akcija įprastinė, rengi-
niai buvo neįprasti. Kas geriau, 
suprantamiau gali paaiškinti apie 
patyčias, jei ne vyresnieji kurtieji 

draugai? Kaip smagu, kad mūsų 
akcijoje dalyvavo Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacijos atstovai! 
Pirmadienį jie diskutavo su 5-10 
kl. moksleiviais apie  mokyklą be 
patyčių. Mokiniai svarstė, ką da-
ryti, kad vaikai nesityčiotų, gražiai 
elgtųsi, gerbtų vieni kitus. Kartu 
jie sukūrė plakatą ir jame pasirašė.

Mokiniai sprendė pro-
blemas, mokėsi gyventi be 
patyčių ir per lietuvių kalbos, 
gestų kalbos, dorinio ugdymo 
pamokas. Auklėtojai su mo-
kiniais diskutavo apie drau-
gystę.

Draugiški ir geri buvo šią 
ypatingą savaitę ir pradinių 
klasių mokiniai. Jie kartu su 
socialinėmis pedagogėmis ir 
auklėtojomis ne tik kalbėjo 
apie patyčias, bet ir sukūrė 
„Draugystės saulytę“.

Centro psichologė vedė 
pamokėles P-4 klasių vaikams 
apie smurtą ir patyčias, o jas 
pavadino „Nesityčiok – man 
skaudu“. Vaikai išmoko atpa-
žinti patyčias, sužinojo, kaip 

elgtis, kai iš vaiko tyčiojasi. 
Mokiniai žaidė linksmus ir 
įdomius psichologinius žai-
dimus, kad suprastų, kokie 
svarbūs jie vienas kitam, jog 
kartu smagiau, o ir nuveik-

ti gali daugiau. Psichologė mokė 
vaikus, kaip nusiraminti, kai labai 
pyksti. 

 Mokinių taryba ir Kurčiųjų 
klubo jaunimas organizavo popie-
tę „Aš moku bendrauti be paty-
čių“. Jaunuoliai paaiškino, jog ne 
grožis, ne apranga paskatina paty-

čias, kad tyčiojamasi ir iš vaikinų, 
ir iš merginų, nesvarbu, kiek jiems 
metų. 

Vaikai suprato, kad tas, iš ku-
rio tyčiojasi, nėra kaltas. Mokiniai 
išsiaiškino, jog patyčių situacijoje 
visada yra vienas ar keli vaikai, 
kurie jas pradeda. Yra vaikų, kurie 
pritaria ir prisideda prie jų. Taip 
pat yra vaikų, kurie stebi situaciją 
iš šalies. Bet svarbiausia, kad atsi-
randa tokių drąsuolių, kurie nori 
apginti skriaudžiamą vaiką ir kar-
tais sustabdo patyčias.

Mes turime suprasti, kad esa-
me skirtingi: gražūs, įdomūs, nuo-
širdūs, liūdni, bailūs, išdidūs, bet 
visi turime būti gerbiami. Koks 
neįdomus būtų pasaulis, jei visi 
žmonės būtų vienodi: visi elgtųsi 
vienodai, rengtųsi vienodai ir at-
rodytų lyg dvyniai! 

Todėl supraskime kitokius, 
gerbkime juos ir gyvenkime drau-
giškai.

Ką suprato, pajuto, išmoko šią 
savaitę mūsų mokiniai, galime su-
prasti iš jų sukurtų plakatų, kurie 
buvo eksponuojami plakatų paro-
da „Būk mano draugas“. 

Socialinės pedagogės: 
Miglė RAČAITĖ, 

Vaida SKRUPSKIENĖ 

Pradinių klasių mokiniai kar tu su 
socialinėmis pedagogėmis ir auklėtojomis 
ne tik kalbėjo apie patyčias, bet ir sukūrė 
„Draugystės saulytę“.

Mokinių grupėms vadovavęs LKNUC psichologas Vytis Valantinas kartu su 
jaunuoliais ieškojo atsakymų, kaip mokiniai galėtų būti vieni kitų gynėjais 
ir užtarėjais.
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Bulgarijoje aktyviai ren-
giamasi 2013 m. kurčiųjų 
olimpiadai. Olimpiados 
atidarymo ceremonija vyks 
liepos 26 d., o uždarymo – 
rugpjūčio 4 d. Laukiama, 
kad į olimpiadą atvyks apie 
3000 kurčiųjų sportininkų iš 
daugiau kaip 90 šalių. 

Varžybų tvarkaraštis ir smul-
kesnė informacija bus skelbiama 
adresu www.sofia2013.com.

Įėjimas į sporto varžybas bus 
nemokamas. 

Ketinantiems keliauti į Sofiją, į 
kurčiųjų olimpiadą, rekomenduoja-
ma kreiptis į vietos kelionių agentą, 
kuris oficialiai paskirtas padėti užsi-
sakant viešbučius. Jo vardas – Ivanas 
Todorovas, rašyti jam reikia adresu 
mr.itodorov@gmail.com .

Skelbiama nauja iniciatyva, 
kurios tikslas – per olimpiadą iš-
kelti gestų kalbos reikšmę. Kvie-
čiama, kad šalys dalyvės parengtų 
savo nacionalinius himnus gestų 
kalba, pageidautina, jog fone būtų 
ir šalies vėliava. 

Planuojama pagal galimy-
bę panaudoti šalių himnus gestų 
kalba per medalių įteikimo cere-
moniją. Prašoma visų, kas turi ar 
žino, kur galima būtų rasti šalies 
himną, atliekamą gestų kalba, 
informuoti apie tai Tarptautinį 
kurčiųjų sporto komitetą adresu 
anthems@ciss.org .

Olimpiados svetainėje www.
sofia2013.com yra paskelbtas Bul-
garijos Respublikos kūno kultūros 
ir sporto ministro pavaduotojo 
Lazario Kamenovo sveikinimas 

2013 m. kurčiųjų olimpiados da-
lyviams:

„Man labai malonu pasveikin-
ti visus 2013 m. kurčiųjų olimpia-
dos Sofijoje dalyvius!  

Nepaprastai džiaugiuosi, kad 
Bulgarija buvo pasirinkta sureng-
ti šį prestižinį sporto forumą, ku-
riame varžysis sportininkai iš viso 
pasaulio. Mes labai didžiuojamės 
tokiu aukštu ir pelnytu pripažini-
mu bei pasitikėjimu, kuris buvo 
suteiktas mūsų šaliai! Būkite tikri, 
kad Bulgarija įrodys esanti puiki 
šeimininkė ir kad kurčiųjų olim-
piada bus organizuota pagal visus 
Tarptautinio kurčiųjų sporto ko-
miteto reikalavimus ir laikantis 
Bulgarijos teisės aktų nuostatų. 

Kviečiame jus visus į mūsų 
nuostabią šalį, laukiame susitiki-
mo su visais sportininkais ir tre-
neriais, kurie dalyvaus olimpiado-
je. Tikimės, kad Bulgarijoje jums 
pavyks pasiekti savo sportinius 
tikslus ir įgyvendinti savo sporto 
svajones. Linkime, kad dalyvavi-
mas kurčiųjų olimpiadoje suteiktų 

jums daug sportinio džiaugsmo ir 
puikių įspūdžių svetingoje Bulga-
rijoje! Esu tikras, kad mūsų šalies 
sporto visuomenė susidomėjusi 
laukia 2013 m. kurčiųjų olimpia-
dos ir negailės aplodismentų spor-
tiniam meistriškumui bei sporto 
dvasiai. 

Iš visos širdies linkiu visiems 
sportininkams ir treneriams sė-
kmės, gero pasirodymo ir užsi-
brėžtų tikslų pasiekimo!

Sėkmės visiems!“

Pasaulio kurčiųjų vasaros olim-
piada:

Vieta:  Sofija, Bulgarija
Data: 2013 m. liepos 26 d. – 

rugpjūčio 4 d.
El. paštas: info@ciss.org
Svetainė:http://www.sofia2013.

com 

Šaltinis: WDF Newsletter (Pa-
saulio kurčiųjų federacijos infor-
macinis biuletenis), February 2013, 
p. 28.
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Šiauliuose vyko Lietuvos 
kurčiųjų uždarų patalpų 
lengvosios atletikos čem-

pionatas. Buvo varžomasi 
60 m, 400 m, 600 m, 800 
m ir 4x200 m bėgimuose 
bei šuolio į tolį ir rutulio 

stūmimo rungtyse trijose 
amžiaus grupėse.

Mokiniai varžėsi A (g. 1998 m. 
ir jaunesni) ir B (g. 1997 -1996 m.) 
grupėse. Kurčiųjų sporto klubų 

lengvaatlečiai jėgas bandė C gru-
pėje.

Plačiau skaitykite LKD tinkla-
pio www.lkd.lt rubrikoje „Spor-
tas“.

22-oji pasaulio kurčiųjų vasaros olimpiada  

Jėgas išbandė kurtieji Lietuvos lengvaatlečiai

Jackas Randle‘is Ganno-
nas užaugo Misūrio valsti-
joje (JAV). Vyras apkurto 
susirgęs meningitu. Tuomet 
jam buvo aštuoneri metai. 
Lankė kelias mokyklas, tarp 
jų Kalifornijos kurčiųjų mo-
kyklą. Tačiau didžiąją dalį 
išsilavinimo įgijo Misūrio 
kurčiųjų mokykloje, ten tu-
rėjo nuostabius mokytojus 
bei vadovus.

Savo memuaruose, kurie bus 
greitai išleisti, Jackas pasakoja, 
kaip vaikystėje labai troško oro 
šautuvo. Taupydavo visus smul-
kius pinigus, kuriuos gaudavo, bet 
tėtis neleido šautuvo nusipirkti. 
Tuomet mama pasiūlė parašyti tė-

čiui laišką ir jame paaiškinti, ko-
dėl jam reikia to trokštamo daikto. 
Jackas pasinaudojo pasiūlymu, pa-
rašė laišką, ir tėtis sutiko! Tuomet 
vyras turbūt pirmą kartą suprato 
žodžių galią.

Baigęs Misūrio kurčiųjų mo-
kyklą, Jackas įstojo į Galaudeto 
universitetą, ten sutiko Rosalyn 
Faye Lee, kuri buvo jo grupės 
draugė. Jackas ir Rosalyna netru-
kus pradėjo susitikinėti, o baigę 

universitetą susituokė.
Vyras įgijo naudingos patirties 

redaguodamas universiteto lai-
kraštį bei metinę knygą. Visuomet 
svajojo leisti savo laikraštį.

Abu sutuoktiniai dėstė Ne-
braskos kurčiųjų mokykloje. Jac-
kas mokė grafinio meno, trenira-
vo futbolo komandą bei redagavo 
periodinį mokyklos žurnalą. Kai 
jo treniruojama futbolo komanda 
1967-ųjų sezoną pirmą kartą Ne-
braskos kurčiųjų mokyklos istori-
joje tapo neįveikiama, Jackas buvo 
tituluotas kaip metų treneris.

1968 m. Gannonų šeima grį-
žo į Galaudeto universitetą. Čia 
Jackas tapo pirmuoju šio univer-
siteto absolventų asociacijos vyk-
domuoju sekretoriumi, jis padėjo 
įkurti pirmąjį absolventų biurą ir 
ėmė jam vadovauti. Taip pat akty-

viai dalyvavo keliose kurčiųjų or-
ganizacijose. Rosalyna mokė gestų 
kalbos pasirengimo universitetui 
programoje.

Geriausiai žinomas kaip rašy-
tojas ir istorikas dr. J. R. Gannonas 
dar redagavo Galaudeto almana-
chą (1974), faktų, fragmentų ir 
kraštotyros santrauką. Rosalyna 
kartu dirbo prie visų projektų.

Jacko geriausiai žinomas 
darbas pirmą kartą išleistas 1981 
m., o neseniai vėl išleistas su 
nauja pratarme ,,Kurčiųjų pavel-
das: kurčiųjų Amerikos istorija“. 
Tai monumentali, turinti svarbią 
reikšmę knyga, kurioje pateikia-
ma daug istorinių faktų, biogra-
finių fragmentų, įrašų iliustra-
cijų (nuotraukų, karikatūrų ir 

Sportas

Kurtieji pasaulyje J. R. Gannonas - rašytojas bei istorikas
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Gallaudeto universi-
tetas – tai unikali mokslo 
įstaiga, kurioje studijuoja 
kurti ir neprigirdintys žmo-
nės (1100 studentų ir 400 
doktorantų). 

Tai vienintelė pasaulyje 
aukštojo mokslo įstaiga, kurio-
je programos ir paslaugos spe-
cialiai pritaikytos studentams, 
turintiems klausos negalią. Visi 
dalykai yra dėstomi amerikiečių 
gestų kalba ir anglų kalba.

Šios mokslo įstaigos misi-
ja - „su pasididžiavimu saugoti 
mokslinių tyrimų ir akademinės 
veiklos tradicijas bei rengti stu-
dentus dirbti konkurencinga-
me pasaulyje, kur technologijos 
nuolat kinta ir vis tobulėja“. 

Be to, šio universiteto tikslas 
yra plėsti intelektines, sociali-
nes, lingvistines ir ekonomines 
kurčiųjų kompetencijas vietos ir 
tarptautiniu lygmeniu, išsaugo-
ti kurčiųjų istorinį paveldą bei 
„skatinti, kad būtų pripažinta, 
koks svarbus yra pasaulio kur-
čiųjų ir jų gestų kalbų indėlis, ir 
kaip tai reikšmingai prisideda 
prie žmonijos pažintinės, kūry-
binės ir kultūrinės įvairovės“.

Gallaudeto universitetas, 
kuris įsikūręs Vašingtone, siūlo 
daugiau nei keturiasdešimties 
pagrindinių specialybių tiks-
liųjų ir humanitarinių mokslų 
bakalauro studijų programas. Iš 
antrosios pakopos magistro pro-
gramų siūlomos tokios kryptys 
kaip viešasis administravimas 
ir tarptautinė plėtra; iš dokto-

rantūros programų – klinikinė 
psichologija, lingvistika ir kitos 
sritys.

Dauguma universiteto po-
diplominių studijų programų 
orientuotos taip, kad studentai 
būtų rengiami teikti profesi-
onalias paslaugas kurtiems ir 
neprigirdintiems žmonėms. 
Pavyzdžiui, kurčiųjų mokytojų 
rengimo srities kritinių tyrimų 
programos klausytojai privalo 
tapti „permainų nešėjais, atlie-
kančiais praktikų, administrato-
rių, dėstytojų, kurie moko mo-
kytojus, bei tyrėjų, kurie galėtų 
kritiškai įvertinti švietimo, so-
cialinius ir politinius klausimu, 
vaidmenį“. 

Klausos, kalbos ir kalboty-
ros fakultetas tyrėjais kurtumo 
fenomeną biologiniu, socialiniu 
ir kultūriniu aspektu. Studen-
tai yra rengiami dirbti dėstyto-
jais bei tyrėjsi universitetuose 
ir mokslinių tyrimų centruose. 
Kursinių darbų temos dažniau-
siai susijusios su statistika, tyri-
mų metodika ir aukštojo mokslo 
pedagogika.

Istorija, kuria galima 
didžiuotis

Gallaudeto universitetas yra 
privati pelno nesiekianti įstaiga, 
turinti federalinės vyriausybės 
licenciją. 1857 m. JAV Kongre-
sas įkūrė Kolumbijos kurčiųjų, 
nebylių ir aklųjų ugdymo ins-
titutą. Dalį savo žemės valdos 
Vašingtono mieste universitetui 
skyrė buvęs pašto valdybos vy-
riausiasis viršininkas Amosas 

Kendallas. Pirmuoju instituto 
prezidentu tapo Edwardas Mai-
neris Gallaudetas, kurio tėvas 
Thomas Hopkinsas Gallaudetas 
buvo kurčiųjų švietimo pradi-
ninkas. 

1864 m. Kongresas suteikė 
institutui teisę suteikti mokslo 
laipsnius. Atitinkamą įsakymą 
pilietinio karo metais pasira-
šė tuometinis JAV prezidentas 
Abraomas Linkolnas. 

Vėlesnis prezidentas Ulysses 
S. Grantas asmeniškai pasira-
šė diplomus, kurie buvo įteikti 
pirmajai absolventų grupei, ją 
sudarė tik trys studentai. Nuo 
to laiko kiekvieną universiteto 
diplomą asmeniškai pasirašo 
tuo metu pareigas einantis pre-
zidentas.

1894 m. institutas buvo per-
vadintas Thomo Hopkinso Gal-
laudeto garbei ir tapo žinomas 
kaip Gallaudeto koledžas. 

1954 m. Kongresas priimė 
sprendimą dėl nuolatinių asi-
gnavimų koledžui iš federalinio 
biudžeto. 1986 m. prezidentas 
Ronaldas Reaganas pasirašė 
Kurčiųjų švietimo įstatymą, ku-
ris patvirtino JAV ištikimybę 
lygių galimybių principams, su-
teikiant kurtiesiems galimybę 
gauti išsilavinimą. Gallaudeto 
koledžas įgijo universiteto sta-
tusą. 

Gallaudeto universiteto iš-
laikymo iš federalinio biudžeto 
metinius asignavimus kontro-
liuoja Švietimo ir mokslo minis-
terija.

Gallaudeto universiteto stu-

dentai aktyviai kovoja už kurčių 
žmonių teises. 1988 m. paskelb-
ta, kad septintuoju universiteto 
prezidentu tapo girdintis asmuo, 
kuriam buvo suteikta pirmenybė 
prieš du kitus kandidatus. Atsa-
kydami į tai universiteto studen-
tai, palaikomi ankstesnių metų 
absolventų, dėstytojai ir aptar-
naujantis personalas paskelbė 
streiką ir kelioms dienoms nu-
traukė universiteto darbą. 

Protestuotojai reikalavo, kad 
naujasis prezidentas atsistaty-
dintų ir kad būtų paskirtas kur-
čias prezidentas. 

Protestas buvo sėkmingas – 
aštuntuoju Gallaudeto univer-
siteto prezidentu (ir pirmuoju 
kurčiu prezidentu) tapo King 
Džordanas, kuris šias pareigas 
ėjo iki 2006 m.

2014 m. Gallaudeto univer-
sitetas minės 150 metų jubi-
liejų nuo tada, kai prezidentas 
A. Linkolnas suteikė teisę šiai 
mokslo įstaigai suteikti mokslo 
laipsnius kurtiems studentams. 
Šventės šūkis – „150 metų laiką 
lenkiančios lyderystės“. 

Renginyje bus akcentuojama 
Gallaudeto universiteto reikšmė 
atskleidžiant kurčių ir neprigir-
dinčių žmonių galimybes.

Iš rusų kalbos vertė
 Ieva VANAGAITĖ

Šaltinis: 
http : / / i i p d i g i t a l . u s e m -

bassy.gov/st/russian/pamp-
hlet/2012/12/20121214140008.
html#axzz2POYgxYMM

Gallaudeto universitetas padeda plėsti
 horizontus kurtiesiems

pan.). Ši knyga buvo sudaryta, 
parašyta bei išleista kurčiųjų. 
Tai geriausiai paneigia mitą, kad 
kurtieji patys negali parašyti sa-
vo istorijos.

,,Savaitė, kuomet pasaulis 
išgirdo apie Galaudeto universi-
tetą" - tai nuostabi fotokronika, 
išleista 1989 m.

J. R. Ganonas kuravo istori-
nę parodą ,,Istorija kurčiųjų aki-
mis", kuri 2001-2006 m. ekspo-
nuota dvylikoje miestų. (2007 m. 
sukurtas dokumentinis filmas 
,,Kurčiųjų akimis", kurį galima 

gauti DVD formatu.) 
J. R. Gannonas kartu su 

Douglasu C. Bayntonu bei Jeanu 
Lindquist Bergey sukūrė kny-
gą ,,Kurčiųjų akimis: Amerikos 
bendruomenės istorija fotogra-
fijose". Ši knyga išleista 2007 m.

Knyga ,,Pasaulio kurčiųjų 
federacijos istorija" išleista 2011 
m. Šios knygos parengimas už-
truko 17 metų. Ją buvo daug 
lengviau parengti nei ,,Kurčiųjų 
paveldą", tačiau bendradarbiavi-
mas su prastai organizuotomis 
pasaulio kurčiųjų organizacijo-

mis pareikalavo daug laiko.
Ganonų šeima turi 2 vai-

kus - Christine ir Jeffą. Abu yra 
girdintys, puikūs gestų kalbos 
žinovai, abiem gerai sekasi, turi 
sukūrę savo šeimas. Jeffas va-
dovauja įmonei, kuri užsiima 
,,žaliųjų" namų restauravimu 
bei statyba; Christine vadovauja 
sveikatos bei sveikatingumo pro-
gramoms Gallaudet universitete.

Jackas sako: ,,Labai džiau-
giuosi, kad šiandieninė kurčiųjų 
studentų karta turi tokią knygą 
kaip ,,Kurčiųjų paveldas". Šią 

knygą jiems parašė kurtieji au-
toriai, kurie yra visai tokie patys 
kaip ir mūsų studentai. Šios kny-
gos dėka kurtieji studentai gali 
geriau suprasti save, kas jie yra, 
bei sužinoti, kuo nusipelnė kur-
čiųjų bendruomenė Amerikai 
bei visam pasauliui."

Iš anglų kalbos išvertė 
Milda KARKLYTĖ

Šaltinis: 
www.deafpeople.com
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Motinystė – stiprybė ir veriantis skausmas

Atkelta iš 1 p.

Atsiprašydama, kad liečiu 
skaudų sūnaus sveikatos klau-
simą, stebiuosi jūsų motiniš-
ka stiprybe, taktu, drąsa... Tai 
įgimta ar sunkių išbandymų 
rezultatas?

Aš tiek visko iškentėjusi. Ro-
dos, nieko jau nebijau. Mano vai-
kas - mano esybė, kūnas ir krau-
jas, mano pačios gyvenimo dalis.

Visada stengiausi dėl Gie-
driaus - visur vežiodavau į ren-
ginius, koncertus. Matau, kad jį 
visa tai labai veikia. 

Prisimenu, kaip su septyne-
rių metukų sūnumi vykome tu-
ristiniu traukiniu į Maskvą. Ten 
per savaitę vaiko akys išvydo la-
bai daug. 

Pavargau jį ant rankų ne-
šiodama, bet aplankytų įžymių 
vietų vaizdai lig šiol gyvi vaiko 
prisiminimuose, atpasakojami 
mūsų sutartiniais gestais.

Dėl kokybiškesnio sūnaus 
gyvenimo kovojate nuo jo kū-
dikystės. Cerebrinis paralyžius 
progresuoja, o gal šiuolaikinė 
medicina sugeba sušvelninti li-
gos simptomus?

Visų pirma, kas žino, kaip 
būtų susiklostę, jeigu prieš gim-
dant Giedrių būtų atsižvelgta į 
mano prašymą atlikti Cezario 
pjūvį. 

1983 m. ši chirurginė inter-
vencija akušerijos ir ginekologi-
jos praktikoje nebuvo populiari. 
Natūraliam gimdymui pagel-
bėti skirti skatinamieji vaistai. 
Užsitęsusio gimdymo pasekmė 
– pridusęs kūdikis. Ką tik gimu-
sio vaikelio galva buvo aiškiai 
suspausta, su ryškiomis krau-
josruvomis. Toje pačioje Respu-
blikinėje Kauno klinikinėje ligo-
ninėje (dabar Kauno medicinos 
universiteto klinika) sūnus dar 
ilgokai buvo gydomas neuropa-
tologų. 

Augindama su baime stebė-
jau neįprastus tokio amžiaus kū-
dikiui judesius. Sūnelį pasodinau 
tik po 4 metų.

Kai sūnui buvo 3,5 metų, 
pradėjome važinėti į Druskinin-
kų vaikų sanatoriją „Saulutė“. 

Noriu padėkoti šios sanatorijos 
metodininkėms: B. Marcinonie-
nei, N. Pavalkienei, kurių nuo-
širdaus darbo pastangomis, bū-
damas septynerių metų Giedrius 
žengė (nors ir griuvinėdamas) 
pirmuosius žingsnius. 

Už pasiaukojimą neįgaliems 
vaikams motiniška padėka gy-
dytojams J. Terteliui ir S. Šiau-
čiuliui. Čia ilgus metus dirbusio, 
anapilin išėjusio, šviesaus atmi-
nimo gydytojo V. Tekoriaus pa-
rengta cerebrinio paralyžiaus gy-
dymo metodika taikoma mums 
lig šiol.

Sukakus Giedriui 18 metų 
perėjome į Druskininkų „Eglės“ 
sanatoriją. Praėjusiais metais vy-
kome į AB Birštono „Versmės“ 
sanatoriją. Turiu pasakyti, kad 
po reabilitacijos ir gydymo visa-
da grįžtame stipresni - sumažė-
ja nevalingi judesiai, stipresnis 
būna žingsnis. Gerokai padeda 
masažai, kineziterapija, įvairūs 
įtvarai, fizioterapijos seansai, gy-
domosios vonios. Už širdžių ši-
lumą, už kovą dėl kokybiškesnio 
sūnaus ir kartu mano gyvenimą 
noriu padėkoti Druskininkų 
„Eglės“ sanatorijos gydytojoms 
S. Buteikienei ir I. Deščerienei.

Giedriaus padėtį dar labiau 
komplikavo epilepsija. Trauku-
liai atsirado maždaug prieš 20 
metų.

Gal bent sanatorijose jums 
lieka valandėlė kita poilsio?

Procedūrų būna daug, turiu 
su sūnumi laiku spėti. Nureng-
ti, aprengti suaugusį vyrą, dar 

nuolat judantį, reikėtų vyriškos 
jėgos. Bet labiau pervargstu nuo 
psichologinės įtampos. Nesu-
gebu būti rami, normali mama, 
matydama bejėgį savo vaiką, o 
dar skaudžiau, kai nežinau kuo 
padėti. Drasko širdį veriantis 
skausmas, nežemiškos jėgos, o 
nuo jų nėra kur pabėgti, nes čia 
šalia mano vaikas.

Kiek suprantu, sūnų lavina-
te tik savo jėgomis?

Giedriui sukakus gal 10 me-
tų, jį nuvežėme į vieną specialiąją 
ikimokyklinę įstaigą Kaune. Čia 
mus priėmusi darbuotoja apžiū-
rėjo ir dar pakalbinusi vaiką man 
tepasakė: „Ko jūs norite iš šito 
vaiko? Jis gi neprotingas. Jam čia 
ne vieta.“ Išėjau verkdama. Bet 
kam rūpi motinos skausmas?

Viename kurčiųjų bendruo-
menės renginyje sūnaus lavini-
mo tema esu kalbėjusi su LKD 
atstove. Ji maloniai patarė vežti 
sūnų mokytis į Vilnių. 

Taip, aš suprantu, su kasdie-
ne specialistų pagalba lavinimo 
srityje gal galima pasiekti ge-
resnių rezultatų, bet čia ne vien 
klausos negalia, kad mano vaiką 
galima būtų vieną palikti kurčių-
jų mokykloje. Yra sunki gretuti-
nė liga, sūnui reikalinga slauga ir 
nuolatinė priežiūra. 

Mąstau, kad tokiu atveju tu-
rėčiau Vilniuje nuomotis butą ir 
sūnų kasdien vežioti į pamokas. 
Tai problema, kurią šeima nepa-
jėgi viena išspręsti. 

Mūsų rajone surdopedago-
go nėra. Man širdies skausmas, 

kad Giedriaus negaliu išmokyti 
rašyti. Jis kasdienius mano išmo-
kytus žodžius akimis perskaito, 
supranta, turi neblogą atmintį. 
Senokai matytus filmus mėgsta 
atpasakoti mūsų sutartiniais ges-
tais. Mokau naudotis mobiliuoju 
telefonu, turi specialų kompiute-
rį, tačiau interneto įsivesti mes 
negalime. 

Bet gal dar ne viskas bevil-
tiška? Medicina vis tobulėja. 
Kartais tereikia išgyventi tam 
tikrą laiką, vėliau atsiveria ki-
tos galimybės. O kas padeda iš-
gyventi šiandien?

Tikėjimas, atjauta, geras žo-
dis. Mudviejų gyvenimą pra-
turtino pažintis su Raseinių 
kurčiųjų pirminės organizacijos 
asistente Genovaite Eidukevičie-
ne. Ji mus supranta. Mes greit su-
sidraugavome ir su jos vadovau-
jamos organizacijos kurčiaisiais, 
kurie mano su Giedriumi padėtį 
tiesiog priėmė širdimi. Jų pade-
dami važiavome į ekskursijas, 
dalyvaujame renginiuose. 

Ramu, kad nereikia čia kęsti 
dviprasmių žvilgsnių. Bent lai-
kinai pabuvusi tarp bendramin-
čių nustumiu širdies gėlą, o sū-
nus įgauna bendravimo įgūdžių. 
Giedrius labai jautrus įkyriam 
dėmesiui, o  aplinkoje, kur visi 
lygūs, būna ramesnis. 

Visuomenei reikia padėti su-
prasti, kad savo kūne sukaustytas 
neįgalusis ir jaučia, ir supranta 
daugiau, nei atrodo sveikiesiems. 

Giedriui - 30 metų. Džiau-
giuosi, kad nepalūžau. O juk bu-
vo tokių sunkių minčių, kad dėl 
beviltiškos sūnelio negalios atro-
dydavo, jog nebeištversiu. Grieb-
davausi vaistų, skambindavau 
savo gydytojai, prašydavau mane 
gelbėti. Atrodė, „suplyšiu“ nuo 
įtampos ir nevilties. Gal angelas 
sargas mane saugojo? 

Ar sūnelio negalia teikė sti-
prybės? Nepalūžau, nepakėliau 
rankos prieš save... 

Mano išpažintį supras tik tie, 
kurie patyrė panašių išgyvenimų 
arba šeimoje turi panašų ligonį.

Būkite tikra, mes jus supran-
tame. Stiprybės ir viltingos ryt-
dienos. Nuoširdžiai dėkoju už 
atvirą pokalbį.

Mūsų žmonės

Vitalijos Tytmonienės ir jos sūnaus Giedriaus gyvenimą praturtino 
pažintis su Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos asistente Genovaite 
Eidukevičiene.
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K.Simaitis – fantazijos nestokojantis  
būsimas grafikas

Vilniaus dailės akade-
mijos trečiakursis grafikos 
specialybės studentas Karo-
lis Simaitis pastaruoju metu 
dažnai atsiduria kurčiųjų 
bendruomenės akiratyje. 
Sostinės kurčiųjų reabilita-
cijos centrui jis ką tik įteikė 
dovaną – sukūrė logotipą. 
Galima pasidžiaugti, kad 
jo kūrybinis indėlis į ben-
druomenės taupyklę iš karto 
buvo pastebėtas ir gerai 
įvertintas. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
Respublikinė valdyba vienbalsiai 
jį patvirtino ir leido įstaigai nau-
doti oficialiuose renginiuose ir 
 raštuose. 

Neatsitiktinis dalykas turbūt ir 
tai, kad kovo 7 d. Vilniaus kurčių-
jų jaunimo organizacija jam pati-
kėjo pirmininko postą. 

Akivaizdu, kad neringiškis 
vaikinas sostinėje puikiai pritapo. 
Na, o kaip visa tai atrodo paties 
Karolio akimis: mokslai, visuome-
ninė veikla, asmeninis gyvenimas? 
Paskaitykime, ką jis mano. 

Studijos įsibėgėjo. Šiandien 
jau tikrai ne per anksti klausti: 
kaip tu jautiesi? Ar nepadarei 
klaidos pasirinkdamas aukštąją 
mokyklą ir specialybę?

Mokymasis iš tiesų reikalau-
ja ir susikaupimo, ir pastangų, ir 
daug laiko. Vis dėlto akademi-
joje jaučiuosi puikiai. Pirmame 
ir antrame kurse daugiau buvo 
bendrųjų dalykų, teorijos. Dabar 
svarstau, kad tuomet buvo ne taip 
įdomu. 

Trečiame kurse prasidėjo spe-
cializacijos dalykai, ir aš pasijutau 
dar geriau. Pasirinkta specialybė 
yra tai, ko norėjau. Iš keleto grafi-
kos specialybės studentams siūlo-
mų krypčių pasirinkau iliustracijų 
specializaciją. Manau, kad ji yra 
įdomi, pagal ją lengviau susirasti 
darbą.

 Kreipiausi į VDA dėstytoją 
doc. Giedrių Jonaitį, kad jis būtų 
mano ikidiplominio darbo vado-
vas. Savo pasirinkimą laikau dar 
viena sėkme. 

Mano dėstytojas - tikrai šau-
nus. Jis nuolat moko nežinomų 

dalykų, ir aš jaučiu, kad sužinau 
vis daugiau. Turiu pagrindo di-
džiuotis, kad jis priėmė mane savo 
mokiniu. Jis tituluojamas Nepri-
klausomos Lietuvos pinigų kūri-
mo tėvu! Yra sukūręs didžiąją dalį 
litų kupiūrų piešinių.  

Įdomu, kaip atrodo tavo die-
notvarkė? Ties kokiais mokomai-
siais dalykais dabar susitelkęs, 
kokie iššūkiai tavo kelyje? Ar gir-
dinčiųjų pasaulis nėra atšiaurus?

Trečiakursių studentų darbo 
grafikas, galima sakyti, laisvas. 
Turime, rodos, keturias discipli-
nas: iliustracijos, piešimo, grafinio 
dizaino ir dar vieną teorinę. Me-
ninės krypties studentui tai yra 
patogu, nes leidžia susitelkti ties 
tuo, kas svarbiausia, ir tobulinti 
įgūdžius. Dirbi, rodai savo darbus 
dėstytojams, pagal jų patarimus 
taisai, pildai ir toliau dirbi.

Štai pirmąjį šių studijų me-
tų semestrą kūriau iliustracijas  
A. de Saint- Exupery knygai „Ma-
žasis princas“. Kuo ilgiau knygelę 
skaičiau, tuo daugiau nuostabių 
dalykų joje radau. Dar ir dabar 
svarstau, ar ši knyga skirta dau-
giau vaikams, ar suaugusiesiems... 
Kadangi kūrinys sudomino, tai ir 
piešiniai gimdavo tarsi savaime.

Logotipas Vilniaus KRC – an-
tras praėjusio semestro darbas. Jūs 
sakote, kad bendruomenei ženklas 
patiko? Tuomet aš laimingas. Jį 
kurti buvo smagu. Turiu pripažin-
ti, kad šioje srityje nebuvau paty-
ręs, iš pradžių man daug talkino 

mano dėstytojas, kol piešinėlis vis 
labiau stilizavosi ir galų gale virto 
simboliu. 

Po šio mano darbo į mane 
kreipėsi LKD narys Arnoldas 
Mačiulis. Jis vadovauja Lietuvos 
kurčiųjų vairuotojų asociacijai. 
Pažadėjau sukurti ženklą ir jiems. 
Gegužę jis turi būti baigtas.

Šį semestrą pasirinkau temą 
„Mąstymas“. Pagal ją turėsiu pa-
rengti 10 iliustracijų. Mąstysiu 
apie pinigų ir sekso santykį, pri-
klausomybę nuo feisbuko, iliustra-
cija kalbėsiu apie keliones, sapnus, 
dantų valymą ir pan. Mano užda-
vinys - šiais metais įvaldyti kuo 
daugiau technikų, tiksliai supras-
ti, kas telpa į iliustracijos sąvoką 
ir pasirinkti, kokios technikos 
man priimtiniausios. Taip galėsiu 
geriau pasirengti kitąmet privalo-
mam diplominiam darbui.

LGK vertimo paslaugų šiek 
tiek trūko pirmuose kursuose, kai 
buvo daug teorijos paskaitų. Da-
bar daugiau praktinių užsiėmimų, 
tad viskas paprasčiau. 

Savo mėgstamo vertėjo ne-
turiu. Nueinu, užsisakau, ir būna 
geras tas, kurį skiria. Su savo iki-
diplominio darbo vadovu dažnai 
bendrauju susirašinėdamas, vertė-
jo retai prireikia. Kai užsiėmimai 
vyksta vakarais, neretai man skiria 
trečio kurso LGK vertėjus prak-
tikantus. Iš lūpų aš nelabai gerai 
skaitau, todėl tiesiogiai bendrauti 
su girdinčiaisiais vengiu. Su ben-
drakursiais santykiai geri.

Sostinės bendraamžiai tau 
patikėjo atsakingas pareigas – 
nuo šiol Vilniaus kurčiųjų jauni-
mo vairą kreipsi tu. Ar jau gimė 
planų, ką darysi kitaip, nei  da-
ryta iki šiol? Ar pasveikino tave 
šeima su naujomis pareigomis?

Mane išrinko, bet mano kan-
didatūra dar nepatvirtinta. Tad su 
sveikinimais reikia luktelėti. Vis 
dėlto pirmiausia jaunimą ketinu 
suburti ekskursijai į planetariumą, 
surengti rimtą paskaitą apie kur-
čiųjų istoriją. Mes turime žinoti 
apie savo praeitį. 

Žinoma, rengsime projektus, 
ieškosime, kaip savo poreikiams 
užsidirbti lėšų. Kokie tie projektai 
bus, šiandien dar atsakyti negaliu. 
ViKJO priklauso apie 50 narių. 
Kai naršau po socialinius tinklus, 
matau, kad nemažai jų aktyviai 
reiškiasi, o realiame gyvenime – 
dalis gana pasyvūs. 

Lengvai nepasiduosiu, bandy-
siu visus išjudinti. Jau išsiunčiau 
elektroninę anketą. Noriu sužino-
ti, ko vilniečiams trūksta ir ko jie 
norėtų. Aš pats asmeniškai noriu 
artimesnių kontaktų su LKNUC 
jaunimu, glaudesnio bendradar-
biavimo su Lietuvos kurčiųjų 
sporto komitetu, Vilniaus kurčių-
jų sporto klubu „Gestas“, Vilniaus 
KRC ir Lietuvos kurčiųjų draugija. 
Pirmieji pokalbiai jau vyko. Bet jie 
buvo trumpi, reikės dar susitikti, 
kai turėsiu daugiau laiko. 

Kai išrinko mane vadovu, nu-
siunčiau tėvams žinutę. Jie juo-
kavo: „Esi Nidos gyventojas, o 
išrinko Vilniuje...“ Neprieštaravo. 
Jau seniai jie daug ką leidžia man 
spręsti savarankiškai. 

Tėtis Robertas, mama Liucija, 
11-metis broliukas Faustas ir aš - 
visi esame susikoncentravę į savo 
sritį. Tėtis yra keramikas tautodai-
lininkas. Mama gilinasi į interjero 
dizaino paslaptis, ypač jai patinka 
floristika. Aš noriu perprasti ilius-
tracijų meną. Tik savo jaunėlio 
broliuko man nepavyko sudo-
minti piešimu. Jis mokosi Klaipė-
dos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje mokykloje ir lanko 
plaukimo treniruotes. Mūsų šeima 
palaiko jo pasirinkimą.

Nukelta į 16 p.

Mūsų žmonės

Vilniaus dailės akademijos trečiakursis grafikos specialybės studentas 
Karolis Simaitis.
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Kada mus ketini nudžiuginti 
asmenine paroda?

Anksčiau manęs „Akiračio“ 
redaktorė Genė Karklienė buvo 
klaususi, kuriais metais ir keliose 
parodose dalyvavau. Suskaičiavau 
- gal tik 10 parodų. Tai privertė 
mane į save pažvelgti kritiškai ir 
iš šalies. Supratau, kad aš nelabai 
aktyvus. Todėl pasižadu: netrukus 
jus pakviesti į savo asmeninę par-
odą. Jau susikaupė nemažai naujų 
darbų.

Ar lieka laiko draugams, ki-
tiems pomėgiams? Ar planuoji 
magistrantūros studijas?

Mano artimiausia draugė 
Emilija. Beje, ji taip pat išrinkta į 
ViKJO tarybą. Šiemet jai LKNUC 
baigiamieji egzaminai. Nuo rezul-
tatų priklausys galimybės rinktis 
specialybę. Todėl ne tik aš, bet 
ir ji yra labai užimta. Todėl teko 
mokytis rasti laiko vienas kitam. 
Susitinkame dažniausiai savaitga-
liais, kartais ištaikome ir paprastą 
dieną. Kartu žiūrime filmus, ben-
draujame. 

Turiu daug pažįstamų. Ar juos 
visus galėčiau laikyti draugais? Sa-
kyčiau, kad draugų yra... Augau 
pamario krašte. Uostamiestyje 
baigiau pagrindinę mokyklą. Vis 
dar manau, kad ten liko didžiuma 
mano draugų. Todėl kai grįžtu na-
mo, vis planuoju su jais susitikti. 
Bet.... Dalis jų, kaip ir aš, perva-
žiavo mokytis ar dirbti į Vilnių 
arba išvyko į užsienį. Susitikimus 
paprasčiau surengti čia. 

Vasaromis piešiu mažiau. Per 

atostogas norisi viską daryti ki-
taip. Nemanykite, kad bėgu nuo 
kūrybos. Ne, tiesiog imu plunks-
ną ar pieštuką į rankas tuomet, kai 
yra poreikis. Mėgstu piešti humo-
ristinius piešinius.

Apie ateitį mažai galvoju. Pir-
miausia turiu viską padaryti gerai 
ir iki galo šiandien. Tinkamai pa-
siruošiu, o tuomet jau galvosiu, ar 
mokytis toliau. Iš kūrybinės vei-
klos išgyventi sunku. Todėl galbūt 
kurčiųjų mokyklose ieškosiu dai-
lės mokytojo darbo. 

„Akiratis“ kalbėjosi ir su 
Karolio Simaičio asmeniniu 
dėstytoju doc. Giedriumi 
Jonaičiu.

Koks yra mūsų Karolis, jūsų 
akimis? Ko jis gali pasiekti?

Pirmame ir antrame kurse 
buvau tik vienas iš daugelio Karo-
lio dėstytojų. Turiu pasakyti, kad 

bendravome ne tiek ir daug. Šiek 
tiek nustebau, kai jis mane pasi-
rinko asmeniniu dėstytoju. Tačiau 
nenusivyliau. Vaikinas yra sava-
rankiškas, atkaklus, darbštus ir 
smalsus. Turi fantazijos. Tai, ko la-
biausiai reikia Vilniaus dailės aka-
demijos studentui. Ir mūsų vidi-
niai pasauliai kažkuo yra panašūs. 

Klausiate, ar neapsunkina 
bendravimas per vertėją, susiraši-
nėjant? Žinot, gal net atvirkščiai. 
Kitąkart man su juo paprasčiau 
rasti bendrą kalbą negu su girdin-
čiuoju. Šis, žiūrėk, šneka ir šneka, 
o nieko reikšmingo taip ir nepasa-
ko. Tad jau geriau artimi vidiniai 
pasauliai. Kartais Karolis nesu-
pranta vieno kito žodžio reikšmės. 
Tuomet paaiškinu per „aplinkui“, 
artimomis reikšmėmis, jam žino-
mais kitais žodžiais, ir einame į 
priekį. 

Tekstus supranta. Matau iš 

piešinių, tikrai „nenugrybauja“. 
Ar turi kažką tokio man, gir-

dinčiajam, neįprasto? Tiksliai at-
sakyti negaliu, nes nežinau, ar tai 
asmenybės, ar negirdinčio žmo-
gaus bruožas. Kitas dalykas, kad 
menininkui turėti „savo“ labai 
svarbu. Beje, tai mano pirmasis 
kurčias studentas, todėl su ly-
ginimais turėčiau būti atsargus. 
Mokau kaip girdintį studentą, ir 
mums neblogai sekasi.      

Ir dirba jis teisinga kryptimi. 
Jau pirmame kurse atsikratė, jei 
taip galima sakyti, mokyklinio 
primityvumo ir nesustodamas 
žengė toliau. Jei neaptings, neat-
sipalaiduos, gali pasiekti visko, ką 
suplanuos. 

Kokią savo, kaip asmeninio 
dėstytojo, misiją jūs matote?

Padėti ir atsargiai kreipti. Iš-
mokyti naudotis įvairiomis tech-
nikomis. Suformuoti požiūrį, kad 
šiandienos iliustracija – nepapras-
tai plati sąvoka. Galima sukurti 
skulptūrą, nufotografuoti ją ir įdė-
ti kaip iliustraciją. Įsivaizduojate, 
kiek menų joje telpa?

Kartą jis manęs prašė pamo-
kyti, kaip ieškotis užsakymų. Pir-
miausia jam paaiškinau, kad jų, 
deja, niekas ant lėkštutės nedalija. 
Be visa kito, reikia nemažai prak-
tinių įgūdžių ir organizacinių ge-
bėjimų. Pasikviečiau jį namo, ir 
mokėmės, kaip būtų galima prisi-
statyti ir užsakymų susirasti nar-
šant internete. Tikiuosi, padėjau. 
Padėti studentui – tai ir yra mano 
tiesioginė pareiga.

  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Karolio paveikslas ,,Kurčiųjų pasaulis".

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro  logotipas.

K.Simaitis iliustracijomis pakartojo Mažojo prin-
co kelionę. Daugiau nuotraukų - LKD tinklapio 
www.lkd.lt rubrikoje „Virtuali meno galerija“.
▶


