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• Dvidešimt treti leidimo metai• 

Projekto „Darbo link“ socialinė reklama, 
skirta kurti teigiamą kurčiųjų asmenų įvaiz-
dį darbo rinkoje ir visuomenėje, pripažinta 
geriausia ES ir pelnė garbingą „RegioStars 
2013“ apdovanojimą.

Lietuvos pateiktas darbas buvo pripažin-
tas geriausiu Informacijos ir komunikacijos 
kategorijoje „Trumpi filmukai, pristatantys 
ES regioninę politiką“. Socialinės reklamos 
tikslinė grupė - girdinčioji visuomenės dalis, 
darbdaviai, kuriems siekiama parodyti, kad 
kurtieji yra potencialūs darbuotojai, kūrybin-
gi, darbštūs ir tikslo siekiantys žmonės, gyve-
nantys tarp mūsų. Vienas iš siektinų tikslų, 
kad potencialūs darbdaviai įvertintų kurčiųjų 
galimybes dirbti ir būti naudingais darbo rin-
koje.

Projekto vykdytojas - VšĮ Respublikinis 
kurčiųjų reabilitacijos centras. Jo užsakymu 
socialinės reklamos klipus kūrė  UAB „DIZI“.

VšĮ Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos 
centras nuo 2009 m. kovo mėnesio vykdė 
trejų metų trukmės Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų finansuojamą projektą „Darbo 
link“ – tarpininkavimo paslaugų įdarbinant 

asmenis su klausos negalia plėtra“. Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 
įsteigtose įdarbinimo tarnybose dirbo kurčių-
jų kultūrą gerai pažįstantys ir lietuvių gestų 
kalbą mokantys įdarbinimo tarpininkai. 

2012 m. pasibaigus projektui buvo pasiek-
ti ir viršyti planuoti rezultatai: įdarbinta 441 
sutrikusios klausos asmuo, sudarytos su kur-
čiais ir neprigirdinčiais klientais 689 įdarbini-
mo paslaugų sutartys. 

Projekto partneriai – Vilniaus technologi-
jų mokymo ir reabilitacijos centras (VTMRC) 
ir Lietuvos darbo birža. Projekto vertė – 3 
mln. litų. Projekto koordinatorė - Danguolė 
Michelevičienė, rengėja ir viena pagrindinių 
įgyvendintojų – Svetlana Litvinaitė.

Europos Komisijos įsteigtiems „RegioS-
tars 2013“ apdovanojimams penkiose katego-
rijose buvo nominuoti 149 projektai iš 27 ES 
valstybių.

„Socialinės reklamos filmukus galite rasti 
tinklalapyje  http://www.esparama.lt/regios-
tars .

„Akiračio“ inf.

Apdovanojimai buvo įteikti projekto „Darbo link“ koordinatorei D. Michelevičienei (dešinėje) ir jo rengėjai bei 
vienai pagrindinių įgyvendintojų S. Litvinaitei.

 Įspūdžiai iš tarptauti-
nio kurčiųjų kultūros 

festivalio EFFETA
7 p.

PKNPM dailės moky-
tojo ekslibrisai įvertinti 

diplomu
14 p.

Projektas „Darbo link“ – Europos Komisijos 
apdovanojimų nugalėtojas

 GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akira-
tį” 2013 metams! 
                                   

Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 
0002) prenumeratos kaina 

9 mėn. – 15,75 Lt,  6 mėn. – 
10,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį ga-
lite visuose “Lietuvos pašto” sky-
riuose. Laikraštį galite užsisakyti ir 
Kauno bei Vilniaus kurčiųjų reabi-

litacijos centruose. 
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 Trumpai apie mus
SOCIALINĖS APSAUGOS 

IR DARBO MINISTRĖ SUSITI-
KO SU NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ 
TARYBA. Sausio 25 d. socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė A. Pa-
bedinskienė susitiko su Neįgalių-
jų reikalų tarybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovais. Pažinties metu aptarti 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
politikos pokyčiai, neįgaliųjų inte-
gravimosi į visuomenę, kitos neį-
galiesiems kylančios problemos ir 
jų sprendimo būdai. Šiųmetė Ne-
įgaliųjų reikalų tarybos pirminin-
kė D. Migaliova trumpai pristatė 
didžiąsias neįgaliųjų asociacijas, 
o šios kiek vėliau – trumpai savo 
veiklą. Taip pat pastarosios raštu 
pateikė savo siūlymus neįgaliųjų 
organizacijų veikloms gerinti bei 
būsimoms diskusijoms. Išskirtinį 
dėmesį ministrė parodė kurčiųjų 
keliamai laidų titravimo per LRT 
televiziją problemai. Sužinojusi, 
kad titravimo įranga nupirkta dar 
2011 m., o iki šiol titruojama tik 
keletas laidų per savaitę, A. Pabe-
dinskienė atvirai reiškė nuostabą 
dėl vėluojamų LRT televizijoje 
kurti darbo vietų. 

PAŠNEKESIŲ ŽODYNĖ-
LIAI. Vėluojant finansavimo pra-
džiai, Surdologijos centras (SC) 
vis dėlto nutarė nelaukti ir pradė-
ti ruoštis vykdyti dar vieną naują 
veiklą. Tarpinstituciniame lietuvių 
gestų kalbos vartojimo 2013-2017 
m. plane įstaiga yra įsipareigojusi 
kasmet parengti lietuvių gestų kal-
bos pašnekesių žodynėlį, kasmet jį 
papildant naujomis temomis. 

Šiuo metu yra parengtas pen-
kerių metų išankstinis teminis pa-
šnekesių žodynėlių planas, kuris, 
beje, vartotojų pageidavimu gali 
keistis. Pagal jį numatoma, kad 
per penkmetį Lietuvos kurčiųjų 
draugijos tinklapio www.lkd.lt in-
ternautai bus supažindinti su ges-
tų kalbos pradžiamoksliu, leksika 
ir frazėmis, kurios leis minimaliai 
bendrauti gestų kalba. Numatyta 
parengti pagrindines frazes gestų 
kalba įvairiomis temomis (laisva-
laikis, švietimas, profesionali vei-
kla, kelionės, buitis ir t. t.).

 www.lkd.lt interneto svetai-
nėje bus skelbiami Lietuvos ir už-
sienio valstybių, didžiųjų miestų, 
mėnesių, savaitės dienų pavadini-
mai, matų vienetai. Gestų kalbos 

gramatikos pamokų interneto 
svetainėje nebus. Norintys tobu-
linti gestų kalbos žinias maloniai 
kviečiami lankyti nemokamus 
gestų kalbos kursus, kuriuos or-
ganizuoja SC. Nuo įprasto nuoto-
linio mokymo toks savarankiškas 
mokymasis skirsis jau pačiose pir-
mose pamokose diegiamu komu-
nikacijos principu: gebėti supran-
tamai paklausti ir suprasti pateiktą 
informaciją. Žodynai daugiausia 
skirti girdintiesiems: pradedantie-
siems ir jau kažkada lankiusiems 
SC organizuojamus kursus. Pasta-
riesiems lankytojams pašnekesių 
žodynėliai leis pakartoti ir įtvir-
tinti kadaise kursuose jau dėsty-
tą medžiagą. Medžiaga pravers 
ir sutrikusios klausos asmenims, 
ypač tiems, kurių  LGK gramatika 
šlubuoja, o žodynas menkas. Arba 
apkurtusiesiems, kurie klausos ne-
teko mokymosi ar profesinės kar-
jeros laikotarpiu; taip pat kurčių 
vaikų tėvams. Tikimasi, kad pir-
mieji vaizdo įrašai LKD puslapio 
Surdologijos centro informacinia-
me bloke bus įdėti kovo mėnesį. 

TERMINŲ BANKAS LGK 
VERTĖJAMS. SC 2012 m. pa-
baigoje pradėjo teikti nuotolinę 
pagalbą LGK vertėjams. Įstaiga 
LKD interneto puslapio informa-
cinio bloko „Surdologijos centras“ 
skyriuje „Terminų bankas“ patei-
kė 80-čiai sąvokų gestų variantus 
lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis, 
taip pat konsultavo jų vartojimo 
ir darybos klausimais. Dirbta 4 
etapais: atlikta vertėjų centrų ap-
klausa ir nustatytas gestų poreikis 
sritimis (pagal užklausą sudarytas 
400 sąvokų sąrašas); atlikta nuo-
toliniam mokymui skirtų gestų 
apžvalga ir įvertinimas gramati-
niais aspektais; sudarytas gestų 
pagal temines sritis sąrašas ir api-
bendrinti rezultatai paskelbti vie-
šojoje erdvėje; teiktos nuotolinės 
konsultacijos dėl siūlytinų LGK 
leksinių vienetų vartojimo vertė-
jams ir kurčiųjų bendruomenei. Iš 
anksto buvo apsispręsta apklausti 
LGK vertėjus dėl 6 teminių sričių 
(politika, ekonomika, švietimas, 
menas, sportas ir informacinės 
technologijos). 

Atlikus analizę ir apibendri-
nus rezultatus gestai buvo dar 
suskirstyti kategorijomis: gestai, 
kurie atitinka užklausos metu pa-
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  In memoriam

Netikėtai anksti nustojo plakti širdis žmogaus, 
mylėjusio gyvenimą ir žmones.

Ričardą Jočį pažinojusių atmintyje jis išliks kaip 
didžiausių vertybių žmogaus etalonas. Be galo 

kuklus, tačiau žinantis savo vertę.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą reiškiame 
nuoširdžią užuojautą Ričardo žmonai, dukroms, 

tėveliams bei artimiesiems.
Netekties skausmą tesumažina šviesus 

Jo prisiminimas.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro  
kolektyvas

Mirus Ričardui Jočiui, dukras Eriką ir Gražiną  
Jočytes, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Kauno kurčiųjų bendruomenė.

Sausio 22 d. po sunkios ligos netekome kurčiųjų bendruome-
nės nario Ričardo Jočio. Rugpjūtį jam būtų sukakę 47-eri. 

Ričardo kolegos - Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro dar-
buotojai negailėjo gerų žodžių jam atminti. Kaip sako jie, geras, 
nepaprastai draugiškas, visiems pasiruošęs padėti žmogus. Labai 
darbštus ir netausojantis savęs. Kiek drovokas, besistengiantis 
kitų neapkrauti savo rūpesčiais. Sunku patikėti, kad net prašyti 
paslaugos vertėją jam būdavo sunku. Už tai pats į kairę ir į dešinę 
dalydavo patarimus ir paslaugas. Turėdamas darbščias rankas ne 
vienam kolegai padėjo suremontuoti namus. Visus darbus atlik-
davo nepriekaištingai. 

Į Rudaminą kaip žentas jis atsikėlė iš Utenos rajono. Ten iki 
šiol gyvena jo tėvai. Prieš tai baigė Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centrą ir suaugusiųjų vakarinę vidurinę moky-
klą. Iš uošvių paveldėtą namą rekonstravo ir įrengė šeimai pato-
gius ir jaukius namus.

Ričardas beveik spėjo ant kojų pastatyti dukras – 20 metų 
Gražiną ir 14 metų Eriką. Nepaprastai jas mylėjo ir jomis didžia-
vosi. Kiekvieną penktadienį jas sutikdavo Vilniaus autobusų sto-
tyje, o kiekvieną pirmadienį įsodindavo į autobusą, vežantį atgal 
į Kauną. Abi dukros mokėsi toje pačioje mokykloje kaip ir tėtis. 
Juos jungė ta pati aistra krepšiniui. Ričardas – ilgametis kurčiųjų 
vyrų krepšinio rinktinės narys, kelerius metus buvo rinktinės 
kapitonas, įžaidėjas, kurčiųjų olimpinių žaidynių prizininkas. 
Vėliau R. Jočys lygiai taip entuziastingai prisidėjo prie veteranų 
krepšinio komandos, puoselėjo ją. 

Vilniaus KRC vadovė Inga Minkevičienė prisimena jį ir kaip 
gerą mokyklos laikų aktorių, kuriam buvo patikimi pagrindiniai 
vaidmenys. Šį savo talentą jis puikiai pritaikė Vilniaus KRC or-
ganizuojamose vaikų vasaros stovyklose. „Pats geriausias mūsų 
„Tyliosios pasakos“ vadovas“, - tvirtina kolegos. 

Ričardo ir Liucijos namų durys visiems ateinantiems svetin-
gai atsiverdavo. Visi poros namus palikdavo pavaišinti. Net tuo-
met, kai Ričardas jau sunkiai sirgo. Šv. Kazimiero g. 3 pastato 
moterys prisimena, kad pirmoji Kovo 8-osios tulpė vazelėje ant 
jų stalo dažniausiai būdavo pamerkiama taip pat šio vyro. Atvi-
ras, nuoširdus, paprastas ir dėmesingas.

Pastaruoju metu iš pažiūros dar būdamas sveikas Ričardas 
pradėjo skubėti. Greičiau suremontuoti namus, greičiau vyres-
nėlę dukrą išmokyti vairuoti automobilį, greičiau padaryti šį ir 
tą. „Galbūt žmogus jautė, kad jo laikas žemėje eina į pabaigą“, - 
svarsto kolegos. Ir sako, kad labai jį mylėjo. 

Ir dabar kasdien širdyje pasilabina, pasikalba su juo. Jis dar su 
jais, čia. Ir liks atmintyje visų, kuriuos likimas apdovanojo pažin-
tim su juo, buvimu šalia, jo draugyste ar meile. 

RIČARDAS  JOČYS
(1966 – 2013)

teiktas sąvokas; siūlytini vertimui 
naudoti gestai (šiais gestais pradė-
tas norminimo darbas; jie dar nėra 
visiškai įsigalėję vartojant, bet yra 
taisyklingi, jų vartojimas skatinti-
nas; šios dvi grupės sudaro per 80 
gestų, kurie yra laukiamas veiklos 
rezultatas); rekomendacijos, kaip 
būtų galima konkrečiose situacijo-
se versti pasitelkiant vieną ar kitą 
gestą (kontekstiniai gestai); tarp-
tautiniai gestai. 

SC ragina aktyviai naudotis 
nuotoline pagalba. 

KAUNIEČIŲ ŠVENTĖS. Va-
sario 16-ąją – Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną – Kauno kurčiųjų 
bendruomenė dalyvavo iškilmin-
game minėjime mieste. Vytauto 
Didžiojo muziejaus sodelyje vyko 
Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos 
pakėlimo ir jaunesniųjų karininkų 
kursų vadų priesaikos ceremoni-
jos. 

Renginys buvo verčiamas į 
gestų kalbą. Lietuvos himną ges-
tų kalba atliko  Kęstutis Vaišnora, 
Gintautė Pugačiauskaitė, Mykolas 
Balaišis ir Rasa Plukaitė.

Šv. Valentino dieną Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centro 
(KKRC) saviveiklininkai, vado-
vaujami meninių gebėjimų orga-
nizatorės Vidos Eskertienės, savo 
meninę programą dovanojo Kau-
no kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro (KKNUC) mokslei-
viams ir bendruomenei. Gera nuo-
taika spinduliuojantis kolektyvas 
pravedė ir konkursą, prisidėti prie 
šventės šurmulio viliojo smagiais 
žaidimais. 

KAZIUKO MUGĖ. Vilniaus ir 
Kauno kurčiųjų reabilitacijos cen-
trų atstovai šiemet ir vėl dalyvaus 
kovo 2 ir 3 dienomis vyksiančioje 
tradicinėje Kaziuko mugėje. Rank-
darbių gamintojus bus galima rasti 
T. Vrublevskio gatvėje, šalia Kate-
dros aikštės. 

SMURTAS PRIEŠ KURČIĄ 
SENOLĘ. Į 82 metų nekalbančios 
ir negirdinčios Varėnos rajone, Ki-
byšių kaime gyvenančios moters 
namus įsibrovę plėšikai ją apiplėšė, 
sumušė veidą, sulaužė nosį ir, kaip 
įtariama, išžagino, sužalojo vidaus 
ir išorės lyties organus. Ligoninėje 
moteris operuota. 

Vienišą moterį jau po vidur-
nakčio pirmadienio naktį (02.11) 
rado kaimynė, išgirdusi įtartinus 
garsus. Sulaikyti įtariamieji – to 
paties kaimo gyventojai.

VILNIAUS KRC KETVIRTA-
DIENIAIS DIRBS TRUMPIAU. 

Nuo vasario mėn. Vilniaus 
KRC trumpina savo darbo laiką 
iki įprastinio: nuo 8 val. su pie-
tų pertrauka iki 16.45 val. Toks 
pakeitimas numatytas siekiant 
Vilniaus apskrities gestų kalbos 
vertėjų centrui netrukdyti teikti 
pailgintą nuotolinio vertimo pa-
slaugą. Primename, kad kurtieji, 
besinaudojantys „Skype“ progra-
ma gestuvertejai, LGK vertimo 
paslaugą gali gauti pirmadieniais – 
ketvirtadieniais 17.30 – 19.30 val., 
penktadieniais – 7.30 – 18.15 val. 
Vilniaus KRC suplanuotos veiklos 
ir paskaitos ketvirtadieniais vyks, 
bet tik pagal išankstinius skelbi-
mus. 
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LKD Respublikinės valdybos posėdyje
Dvi priešingos nuomonės 

dėl paramos skyrimo
Sausio 16 d. Respublikinės 

valdybos (RV) posėdis pradėtas 
Panevėžio m. veikiančios Lietuvių 
gestų kalbos televizijos paramos 
prašymo svarstymu. (Primename, 
kad šioje televizijoje Aukštaitijos 
regiono sutrikusios klausos asme-
nims yra verčiamos pačios popu-
liariausios Aukštaitijos televizijos 
laidos ir viena TV3 laida.) 

Kiek netikėtai paramos pra-
šymas nebuvo patenkintas. Jis ne-
atmestas, bet yra atidėtas. Balsų 
persvara RV nariai nutarė, kad pa-
rama gali būti suteikta tik tuomet, 
kai „naudos dėl suteiktos paramos 
patirs ir Lietuvos kurčiųjų drau-
gija“. Kai kurie daugumai opona-
vę kalbėtojai sakė, kad nauda, jų 
nuomone, akivaizdi: viso regiono 
kurčiųjų bendruomenei, besinau-
dojančiai kabeline televizija, tapo 
prieinama dalis vietinės televizijos 
laidų. 

Viceprezidentė S. Litvinaitė 
padėtį aiškino kitaip: nors inicia-
tyva graži,  ji pradėta be derinimo 
su LKD. O tai nėra gerai. Draugi-
ja į idėją žiūrėtų kitaip, jei ji prieš 
įgyvendinant būtų buvusi prista-
tyta. S. Litvinaitei pritarė ir Kauno 
KRC direktorė J. Pugačiauskienė. 
Esą Lietuvoje pilna saviraiškos. Ji 
priimtina ir skatintina, bet netu-
rėtų būti plėtojama vien todėl, kad 
paskui taptų apmokama. 

LKD prezidentė R. Klečkovs-
kaja į Lietuvių gestų kalbos televi-
zijos darbą žvelgė kur kas palan-
kiau. Ji buvo susitikusi su viena iš 
televizijos steigėjų Agne Sakalaite. 
Pokalbio metu paaiškėjo, kad mer-
gina su keletu kolegų televizijai 
aukoja daug asmeninio laiko ir 
netgi nuosavų lėšų, dėl transliacijų 
eterio yra susitarę su Aukštaitijos 
televizija. Įdirbis didelis. Prezi-
dentės nuomone, steigėjų tikslai 
yra kilnūs ir geranoriški. Vis dėl-
to prezidentė pakluso daugumos 
nuomonei ir A. Sakalaitei reko-
menduos paramos prašyme kai 
kuriuos dalykus performuluoti, 
galbūt atvykti projekto pristatyti 
RV posėdyje, sutvarkyti televizijos 
steigimo juridinius dokumentus ir 
kt. 

O štai versti laidas TV3 „Play“ 
televizijoje internetu iniciatyva ki-
lo iš LKD. Todėl prezidentė, maty-

dama apčiuopiamą naudą kurčiųjų 
bendruomenei, dėl TV3 „Play“ ir 
Lietuvių gestų kalbos televizijos 
finansavimo pradėjo derybas su 
Neįgaliųjų reikalų departamentu 
(NRD). Ieškoma būdų šioms inici-
atyvoms pritraukti biudžeto lėšų. 
Deja, sprendimai vėluoja. Kol kas 
nauja Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos vadovybės komanda 
net nėra visiškai sukomplektuota. 
Neįgaliųjų organizacijoms dėl to 
neaišku, į ką kreiptis.   

Planuoja įsirengti  
filmavimo studiją

Taip pat prezidentė pasidalijo 
idėja steigti LKD filmavimo stu-
diją, kuri pasitarnautų LKD inter-
neto puslapio paslaugų kokybei 
ir plėtrai, ypač vaizdo medžiagai 
gestų kalba rengti ir publikuoti. 
Be to, čia ateityje galėtų filmuotis 
televizijos laidas į gestų kalbą ver-
čiantys vertėjai. NRD tam skirtas 
lėšas įtraukė į Nacionalinę neįga-
liųjų socialinės integracijos 2013-
2019 metų programą.

Naujai išrinktos TV  
pirmininkės tapo ir VšĮ  

direktorėmis
Šiame posėdyje paskirtos eiti 

pareigas dvi kurčiųjų reabilitaci-
jos centrų vadovės. Tądien į darbą 
buvo priimta nauja Šiaulių KRC 
direktorė Kristina Prudnikienė, o 
Vilniaus KRC direktorė Inga Min-
kevičienė iš laikinosios tapo nuo-
latine. Iš pareigų pasiprašė atlei-
džiama Genė Adomaitienė, buvusi 
Šiaulių KRC vadovė. RV palydė-
dama geru žodžiu pagarbiai atsi-
sveikino su 39 metų stažą kurčiųjų 
sistemoje sukaupusia darbuotoja. 
Galbūt G. Adomaitienė dar visai 
nepaliks sistemos, keletą metų 
ji norėtų padirbėti LGK vertėja 
Šiaulių KRC ir naujai vadovei, bū-
dama šalia, perduoti savo patirtį.

Taip pat patvirtintos naujai su-
formuotos kurčiųjų reabilitacijos 
centrų valdybos. Be vietos atstovų, 
į Kauno KRC sudėtį įtraukta pre-
zidentė R. Klečkovskaja, į Šiaulių 
– LKD juristas L. Vinickas, į Klai-
pėdos – LKD projektų koordina-
torė S. Astrauskaitė.

Suvažiavimo delegatų 
skaičius

Artėjant suvažiavimui derintas 

klausimas dėl proporcinio LKD 
delegatų atstovavimo. Paliktas ga-
lioti susitarimas, pagal kurį iš di-
džiųjų miestų deleguojama po 14 
delegatų (Vilnius, Kaunas), iš kitų 
miestų - po 7 delegatus (Panevė-
žys, Šiauliai, Klaipėda).

  
Galvos skausmas dėl  

„Varpelio“
Šventosios poilsio namų „Var-

pelis“ darbuotojams atlyginimus, 
taip pat komunalinių paslaugų, že-
mės, šiukšlių išvežimo mokesčius 
daugiausia iki šiol mokėdavo UAB 
„Neversta“. Taip pat prisidėdavo iš 
nacionalinio projekto lėšų LKD. 
Tačiau padėtis prastėja. Kelialapiai 
dažnai neišperkami, dėl to pati-
riama nuostolių. Neigiamai atsi-
liepia ir nacionaliniam projektui 
vis mažinamos lėšos. Todėl nuo 
šiol Draugija mažina savo išlaidų 
„Varpelyje“ dalį ir apmoka tik 0,25 
etato vieno „Varpelio“ darbuotojo 
atlyginimo, o likusią darbo užmo-
kesčio dalį pasiūlė dengti iš lėšų, 
gaunamų už kelialapius.

Patvirtinta nauja kelialapio 
kaina. Kurtiesiems, priklausomai 
nuo pamainos laiko, ji svyruos 
nuo 40 iki 85 Lt, kitiems asme-
nims - atitinkamai nuo 50 iki 100 
Lt. Galima atsivežti savo patalynę, 
tuomet kelialapio kaina sumažėtų 
10 litų. Pamainos trukmė – 5 die-
nos. Iš viso „Varpelio“ tvarkaraš-
tyje yra numatyta 18 pamainų. Už 
pristatomą sulankstomąją lovelę 
šiemet, priklausomai nuo laiko, 
teks mokėti nuo 15 iki 25 Lt. Po-
sėdyje patvirtintos ir poilsio namų  
vidaus taisyklės.

Spręsti „Varpelio“ likimą iš pa-
grindų sausio 16 d. posėdyje nesi-

imta. Nutarta klausimą kelti 2013 
m. vyksiančiame suvažiavime.
  
Leista mokėti tarptautinius 

narystės mokesčius
RV davė sutikimą sumokėti 

nario mokestį tarptautinėms or-
ganizacijoms. 50 proc. biudžeto 
ir 50 proc. savo lėšomis – iš viso 
2000 eurų bus sumokėta narystei 
Europos kurčiųjų sąjungoje (EKS) 
pratęsti. Tokiomis pat proporci-
joms bus padengta priklausomybė 
Pasaulio kurčiųjų federacijai - 500 
eurų.

2013 m. rudenį – EKS 
asamblėja Vilniuje

Supažindinta su Europos kur-
čiųjų sąjungos (EKS) kreipimusi 
į LKD. Paprastai EKS posėdžiau-
ja šalyje, pirmininkaujančioje 
ES. Tad ji paprašė LKD pagalbos 
antrąjį 2013 m. pusmetį surengti 
EKS asamblėją Lietuvoje. 

Visas išlaidas dengia EKS. Lie-
tuvos prašoma parinkti posėdžio 
vietą, pasirūpinti viešbučiu, laisva-
laikio užimtumu. 

Posėdžiauti numatoma 3 die-
nas. Atsisveikinimo vakarienę 
EKS atstovai norėtų surengti kartu 
su LKD RV nariais. Europos kur-
čiųjų vadovų iniciatyvoms iš es-
mės pritarta. 

Be to, buvo svarstoma galimy-
bė tarptautinį renginį galbūt su-
jungti su numatomu šiemet švęsti 
Draugijos 75-mečio jubiliejumi 
arba bent su Tarptautine kurčiųjų 
diena (EKS atstovų viešnagė Lie-
tuvoje planuojama rugsėjo 20-22 
d.). Sprendimų priėmimą stabdo 
vis dar nežinomas šiųmetis LKD 
biudžetas. Be to, linkstama spren-

Aktualijos

,,Mes negalime užpildyti netekties,
Bet norime pasidalinti skausmu...

Mes negalime pakeisti Lemties,
Tik gal akimirkai palengvinti jos valią....“

Sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame 
ir palaikome Joną Savicką, Marytę Savickaitę, jų 

artimuosius  dėl Mamos mirties.

Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro bendruome-
nė, Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro 

kolektyvas
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2013 m. paslaugų projektų finansavimas

dimus priimti didesniame būryje, 
t. y. LKD suvažiavime. 

Prastas finansavimas 
„skandina“ Panevėžį ir 

Šiaulius
Jau ne pirmą posėdį svarsto-

mas Panevėžio KRC pastato liki-
mas. Esant prastam savivaldybės 
finansavimui Panevėžio KRC ne-
pajėgia jo išlaikyti. 

LKD vadovybė išgyvena dėl 
nenumatytų išlaidų. „Kiek mes dar 
pajėgsime jus remti? Matote, kad 
kitiems poreikiams ima trūkti...“ - 
klausė R. Klečkovskaja. Panevėžio 
KRC direktorė A. Juciuvienė buvo 
raginama aktyviau ieškoti pastato 
keitimo ar pardavimo ir po to pir-
kimo variantų. 

Prasta finansinė padėtis ir 
Šiauliuose.  

Kaip pritraukti lėšų  
infrastruktūrai gerinti?

Viceprezidentė S. Litvinaitė 
paaiškino, kodėl pastato renova-
cijai (vadinamajai infrastruktūrai 
gerinti) LKD viešosios įstaigos 
negali tikėtis investicinių lėšų. Esą 
jos nėra socialines paslaugas tei-
kiančios organizacijos. 

Kalbėtoja ragino atidžiau stu-
dijuoti socialinių paslaugų kata-
logą ir geriau susipažinti su Soci-
alinių paslaugų įstatymu, tuomet 
kurčiųjų įstaigoms imtis bent da-
lies socialinių paslaugų teikimo. 

Pvz., skatinti savarankiško gy-
venimo namų steigimą, užsiimti 
socialine globa ir kt. 

Tik tuomet bus galima tikėtis 
biudžeto lėšų LKD infrastruktūrai 
gerinti. 

Apie titruojamas ir  
verčiamas laidas

Prezidentė R. Klečkovskaja 
supažindino posėdžio dalyvius su 
šiemet vykusio LKD ir LRT televi-
zijos administracijos atstovų susi-
tikimo rezultatais. Ten prezidentei 
bandyta įteigti mintį, kad titruoja-
mų laidų galėtų būti per naciona-
linę televiziją daugiau, jei vertėjų 
paslaugos būtų apmokamos vien iš 
Vilniaus AGKVC biudžeto. 

LRT televizijos vadovo R. Pa-
leckio  mintis buvo paneigta. „Jūs 
esate klaidinama, prezidente, – sa-
kė vienas posėdžio dalyvis. - Nau-
jienų tarnyba, rengianti informa-
cines laidas, turi savo atskirą biu-
džetą. Dalies televizijoje dirbančių 
vertėjų nuo 2012 m. paslaugos yra 
apmokamos iš Vilniaus AGKVC, 
bet dėl to niekas nepasikeitė. Ne-

skaitant to fakto, kad į naujienų 
tarnybą priimti du nauji žurnalis-
tai...“ 

Be atsako lieka ir LKD prašy-
mas padidinti vertėjo „kvadratą“ 
ekrane. Esą jis atrodo neestetiškas 
girdintiems žiūrovams. Pastebėta, 
kad LRT televizija vengia bet ko-
kius įsipareigojimus ar paaiškini-
mus teikti raštu. Taip nelieka jokių 
pažadų pėdsakų. 

Apsispręsta dėl didesnio skai-
čiaus titruojamų ir verčiamų į ges-
tų kalbą per LRT televiziją laidų 
kreiptis į Seimą, Vyriausybę, Kul-
tūros ministeriją ir LRT televizijos 
tarybą. 

Suformuotas ir patvirtintas 
kasmetis LKD prezidentės prezen-
tacinių lėšų biudžetas.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vilnius
Vilniaus KRC informavo, kad 

šiemet finansavimą iš savival-
dybės biudžeto gaus jis ir šešios 
į Vilniaus teritorinės valdybos 
(TV) sudėtį įeinančios pirminės 
organizacijos: Trakų, Šalčininkų, 
Ukmergės, Alytaus, Lazdijų rajo-
nų bei Alytaus miesto. 

Pernai iš savivaldybių biudže-
tų buvo remtos 8 pirminės orga-
nizacijos. Vilniaus KRC skirta 280 
tūkst. Lt (20 tūkst. Lt mažiau nei 
pernai); veikla bus finansuojama 
visus metus. Trakų rajono pirminė 
organizacija, kaip ir pernai, gavo 
5 tūkst. Lt ir veiklą vykdys dešimt 
šių metų mėnesių. 

Šalčininkams dešimt mėne-
sių atseikėta 9,9 tūkst. Lt (tai yra 
1 tūkst. Lt daugiau nei 2012 m.). 
Ukmergės rajono pirminė ten-
kinsis 0,5 tūkst. Lt mažesne suma 
negu pernai – 8 tūkst. Lt ir vei-
klą vykdys 11 mėn. Atitinkamai 
Alytaus miestas gaus 13 tūkst. Lt 
(9 tūkst. Lt mažiau nei pernai) ir 
Alytaus rajonas - 12,2 tūkst. Lt 
(3,2 tūkst. Lt daugiau), Lazdijų – 5 
tūkst. Lt (0,5 tūkst. mažiau). 

Tad Rytų Lietuvos regionas 
šiemet tenkinsis 50 tūkst. Lt ma-
žesne suma.

Kaunas
Kauno KRC džiaugiasi geru 

šiųmečiu jam pavaldžių pirminių 
organizacijų finansavimu. Iš viso 
kurtiesiems lėšų skyrė 9 savival-
dybės: Prienų rajonui skirta 33 
tūkst. Lt, Kaišiadorių – 33,1 tūkst. 
Lt, Raseinių – 17,7 tūkst. Lt, Ma-
rijampolės – 31 tūkst. Lt, Kauno 
– 35,6 tūkst. Lt, Vilkaviškio  – 13 
tūkst. Lt, Jonavos – 30,1 tūkst. Lt, 
Šakių – 11 tūkst. Lt, Kėdainių – 17 
tūkst. Lt. Vilkaviškio ir Šakių pir-
minėms organizacijoms finansavi-
mas šiek tiek sumažėjo, o visoms 
kitoms pirminėms išaugo, kai ku-
rioms vos ne dvigubai.

 Tačiau dėl neargumentuotų 
priežasčių labai sumažintas finan-
savimas pačiam Kauno KRC – iki 
310 tūkst. Lt, tai yra 73 tūkst. Lt 
mažiau negu pernai. Visos išvar-
dytos įstaigos veiklą vykdys visus 
metus. 

Apibendrinant Kauno TV 
bendruosius rezultatus matyti, 
kad šiemet regionui teko kiek ma-
žesnis finansavimas (apie 4 tūkst. 
Lt mažiau), bet skaudžiai gali at-
siliepti prastesnis centrinės orga-
nizacijos finansavimas, nes Kaune 
buriasi gausiausia kurčiųjų ben-
druomenė.

Panevėžys
Turimais duomenimis, Pane-

vėžio KRC šiemet skirta 79 tūkst. 
Lt, Panevėžio rajono pirminei or-
ganizacijai – 8,3 tūkst. Lt, Anykš-
čių – 6,5 tūkst. Lt, Biržų – 20 
tūkst. Lt, Kupiškio – 5,25 tūkst. Lt, 
Molėtų – 4,4 tūkst. Lt, Pasvalio – 
6 tūkst. Lt, Rokiškio – 9,9 tūkst. 
Lt, Utenos – 28 tūkst. Lt. Trupu-
tį padidėjo tik Panevėžio miesto, 
Pasvalio, Anykščių, Kupiškio ir 
Utenos rajonų kurčiųjų bendruo-
menių biudžetai. Galima tvirtinti, 
kad ir šiemet Panevėžio TV finan-
sinė padėtis yra itin prasta (regi-
onui skirta suma sumažėjo dar 3 
tūkst. Lt). 

Šiauliai
Šiaulių KRC informavo, kad 

šiemet iš savivaldybės biudžeto 
jam skirta 60 tūkst. Lt, Šiaulių ra-
jono savivaldybė biudžetą papil-
dys 14,5 tūkst. Lt suma (5 tūkst. 
Lt mažiau nei pernai), Pakruojo 
rajono kurtieji gyvens iš 11 tūkst. 
Lt (2 tūkst. Lt daugiau), Kelmės 
gaus 21,64 tūkst. Lt (šiemet skir-
ta vos ne dvigubai daugiau lėšų), 
Joniškio – 4 tūkst. Lt (3 tūkst. Lt 
mažiau nei pernai). Ši TV šiemet 
gaus apie 16 tūkst. Lt daugiau.

Telšių kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų draugijai „Tyla“ skirta 
25,3 tūkst. Lt (12,9 tūkst. Lt ma-
žiau negu pernai). Nepatvirtintais 
duomenimis, gerokai sumažėjo 
Mažeikių rajono kurčiųjų draugi-
jos finansavimas. Kaip teigiama, 
šiemet organizacijai bus skirta tik 
apie 23,2 tūkst. Lt (pernai – 84,46 
tūkst. Lt).

Klaipėda
Klaipėdos KRC informavo, 

kad šiemet jo biudžetą sudarys 
Klaipėdos m. savivaldybės skirta 
64,89 tūkst. Lt suma (pernai 85,6 
tūkst. Lt), Klaipėdos rajono – 69,5 
tūkst. Lt (pernai - 41,4 tūkst. Lt). 

Taip pat Klaipėdos TV paval-
džioms pirminėms organizacijoms 
finansavimą skyrė Šilalės rajono 
savivaldybė – 13,5 tūkst. Lt (šiek 
tiek mažiau nei pernai), Kretingos 
– 25,3 tūkst. Lt (mažiau 2,75 tūkst. 
Lt), Šilutės – 24 tūkst. Lt (0,9 tūkst. 
Lt daugiau). 

Šiemet šis regionas apie 5,34 
tūkst. Lt turtingesnis, bet naudos, 
kaip ir Kauno TV, iš to mažai - pa-
grindinės organizacijos biudžetas 
gerokai apkarpytas.   

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Mirus Povilui Stanevičiui, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Valeriją, sūnų Vidmantą, seserį  
Janiną Auželienę.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro kolektyvas
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Viceprezidentė išėjo iš darbo kurčiųjų 
sistemoje

Sausio 16 d. LKD pro-
jektų koordinatorė ir vice-
prezidentė Svetlana Litvi-
naitė išėjo iš darbo. 

Korespondentė Nijolė 
Krasniauskienė parengė 
atsisveikinimo interviu su 
vadovaujamą darbą dirbu-
sia darbuotoja.  

Kiek metų išdirbote kurčiųjų 
švietimo sistemoje ir LKD? 

Su kurčiaisiais pradėjau dirbti 
nuo 2001 m. Vilniaus kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų reabilitaciniame 
profesinio mokymo centre. Vėliau 
dirbau Vilniaus kurčiųjų reabili-
tacijos centre, pastaruosius pen-
kerius metus - Lietuvos kurčiųjų 
draugijoje. Štai ir susidaro 11,5 
metų patirtis.

Kiek iš to laiko jūs dirbote 
komandoje su LKD prezidente 
Roma Klečkovskaja?

Su Roma kartu dirbome 10 
metų. Pirmosios kartu įsteigėme 
socialinio darbuotojo pareigybę 
kurčiųjų reabilitacijos centruose. 
Aš buvau pirmoji visoje sistemoje 
socialinė darbuotoja. Kartu dir-

bome Vilniaus KRC, kartu ėjome 
į LKD rinkimus ir labai palaikėme 
viena kitą. Visą šį laiką buvome ti-
kra komanda. Žinojome, kuri už 
ką atsako, kuo galime pasitikėti. 
Niekad nekildavo klausimų, daryti 
ar nedaryti. Reikia, ir darome. Pel-
niau 100 proc. Romos pasitikėjimą 
ir, manau, mano darbas leido jai 
jaustis stipresnei.

Kiek per tą laiką parengėte ir 
įgyvendinote nebiudžetinių pro-
jektų? 

Na, dabar visų net nepame-
nu. Per pastaruosius penkerius 
metus jų buvo apie 10. Projektai 

- įvairių fondų, tikslų. 
Skirtingo biudžeto: nuo 
kelių tūkstančių iki vi-
siems gerai žinomo „3 
milijonų" projekto (įdar-
binimo projektas „Darbo 
link“ – red. past.). Bet jų 
paskirtis buvo viena: su-
stiprinti LKD kaip orga-
nizaciją - tiek specialistus, 
tiek veiklas, tiek įstaigos 
infrastruktūrą. Nemažai 
pasaulio pamatėme, daug 
ko išmokome. Augo visas 
kolektyvas. Į projektus 

įtraukėme visos LKD sistemos 
darbuotojus. Norėjosi, kad plėstų-
si akiratis, gausėtų žinių.

Ką jums davė kurčiųjų siste-
ma? Kokius įspūdžius išsinešate? 

Tai buvo pirmoji mano rimta 
darbovietė. Į kurčiųjų pasaulį ir 
sistemą tiesiog pasinėriau. Perėjau 
daugumą jos pakopų - nuo profe-
sinio mokymo iki bendruomenės 
reikalų. Teko išmokti be galo daug 
apie švietimą, socialinę politiką, 
teisę, vertimo paslaugas... Kuo tik 
nesidomėjau ir kur tik nedalyva-
vau. Manau, daug kas mane siste-
moje spėjo pažinti ir mano vardas 

buvo linksniuojamas. Tiek gerąja, 
tiek ir blogąja prasme. (Šypsosi.) 
Bet kaip profesionalė aš užaugau 
kurčiųjų sistemoje. Čia visko iš-
mokau: ir darbo, ir bendradarbia-
vimo, ir savarankiškumo.

Džiaugiuosi pažinusi kurčiųjų 
bendruomenę iš vidaus. Tikiuosi 
nepamiršti gestų kalbos ir kartais 
ją vartoti, jos pasimokyti. Tai di-
džiulis turtas, jo negaliu prarasti!

Išsinešu šilumą, džiaugsmo ir 
malonumo akimirkas. Nuostabi 
gyvenimo mokykla.

Į kokį darbą einate? 
Netapau ministre ar kokia 

nors įžymybe. Tiesiog susiradau 
kitą darbą, kur galėsiu pritaiky-
ti daug savo žinių ir toliau augti. 
Gyvenime reikia pokyčių, ir man 
jų laikas atėjo. Dirbsiu Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijoje, 
Europos Sąjungos struktūrinės pa-
ramos departamente. Įgyvendintų 
projektų patirtis pravertė ir leido 
man pretenduoti į struktūrinės 
paramos valdymo skyriaus vyr. 
specialistės pareigas. Nelaikau to 
pasiekimu, tiesiog eiliniu gyveni-
mo posūkiu ir nauja patirtimi.

Aktualijos

Geriausia pasaulio gamtos dokumentika - per LRT 
prieinama ir kurtiesiems

Nuo vasario 3 d. titruo-
jama geriausi pasaulio do-
kumentikos pavyzdžiai, 
kuriuos LRT televizija rodo 
sekmadienio popietėmis. 

Titruotas dokumentinis fil-
mas, pritrenkiančio grožio britų 
serialas „Planeta Žemė“, rodomas 
sekmadienį 12.30 val. 

2006 m. britų sukurtas gamtos 
dokumentikos perlas iki šiol ne-
turi lygių. Penkerius metus kurtas 
serialas apie gamtą turėjo neįtikė-
tinai didelį dokumentiniam filmui 
– 16 mln. svarų sterlingų – biu-
džetą, kuris leido naudotis naujau-
sia filmavimo technika ir samdytis 
aukščiausios klasės profesionalus, 
siekiant atskleisti tai, kas Žemėje 
gražiausia. 

„Planetos Žemės“ kūrybinė 
grupė, vadovaujama režisieriaus 
Alastairo Fothergillo, aplankė 62 
šalis. 

Filme įamžintos 204 vietovės 
– nuo aukščiausių kalnų iki gi-
liausių vandenynų, tolimiausiuo-
se, žmogaus rankos nepaliestuose 
kampeliuose, kuriuose Žemė, pa-
sak kūrėjų, atskleidžia slapčiau-
sias savo paslaptis. Gyvybė atveria 
nuostabiausias savo formas.

Primename, kad LRT eteryje 
jau keli mėnesiai titruojami ir se-
kmadienio vakarais rodomi me-
niniai filmai (21.15 val.).

Nuo 2012 m. gruodžio mėnesio 
titruojamos laidos „Gustavo enci-
klopedija“ (sekmadienį 10 val.), 
„Popietė su A. Čekuoliu“ (sekma-
dienį 16.10 val.). Klausos negalią 
turinčius žiūrovus kviečiama ne-
pamiršti ir „Elito kino“ rubrikos 
per televizijos kanalą LRT Kultūra 
(trečiadienį 22.40 val.). 

Titruojamos laidos per TV3 
televiziją: TV3 vakaro žinios 
21.35 val. ir Penktadienio filmas 
19.20 val. 

Į gestų kalbą verčiamos laidos:
LRT televizija: aktualijų laida 

„Šiandien“ darbo dienomis 18.15 
val., „Žinios“ šeštadieniais ir se-
kmadieniais 16 val. 

Draugijos reikalavimai
Lietuvos kurčiųjų draugija Sei-

mui, Vyriausybei, Kultūros minis-
terijai ir LRT televizijos tarybai iš-
siuntė pakartotinį laišką, kuriame 
nurodė, kad nacionalinio trans-
liuotojo per savaitę dvi verčiamos 
į gestų kalbą ir penkios titruoja-
mos laidos yra per mažai. 

Sunkmečiu išsivysčiusiose ES 
šalyse per valstybinę televiziją bu-
vo titruojama 60-80 proc. laidų.

Todėl Draugija, remdamasi 
JT neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatomis šia informacija, pa-
reikalavo sekti jų pavyzdžiu. 

Be to, pasiūlė dabartinės ka-
dencijos Seimui įstatymu regla-
mentuoti per LRT televiziją ti-

truojamų ir verčiamų į gestų kalbą 
laidų kvotas. 

Taip pat prašoma, kad būsi-
mos kvotos nuo pat pirmų jų pa-
tvirtinimo metų būtų įgyvendina-
mos taip: ne mažiau kaip 30 proc. 
titruotų laidų ir 30 proc. verčiamų 
į gestų kalbą laidų, kasmet šį pro-
centą pamažu didinant. 

Projektas sustabdytas
Nuo vasario mažiausiai mėne-

siui stabdomas bendras LKD, TV3 
televizijos ir Vilniaus AGKVC 
projektas, pagal kurį tris TV3 te-
levizijos transliuojamas populia-
rias laidas per „TV3 Play“ kurtieji 
galėjo matyti su įrašu gestų kalba. 
Kaip paaiškino Vilniaus AGKVC 
direktorius D. Jakutis, „projektas 
mažiausiai mėnesiui yra  stabdo-
mas dėl lėšų ir žmogiškųjų išteklių 
stokos“. 

„Akiračio“ inf.

Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentė  
S. Litvinaitė.
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Slovakijoje vykusiame 
tarptautiniame kurčiųjų 
kultūros festivalyje EFFE-
TA („Atsiverk“) dalyvavo ir 
Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centro (KKRC) kino ir 
fotobūrelio vadovė, panto-
mimos ir dramos kolektyvo 
narė Rūta Mingailaitė. 

Tarptautinį kurčiųjų kultū-
ros festivalį organizavo Slovakijos 
mieste Nitra įsikūręs Švento Pran-
ciškaus Selezo centras EFFETA. 

Tai organizacija, siekianti 
klausos negalią turintiems žmo-
nėms lygių galimybių ir teikianti 
visapusišką paramą, padedanti 
sparčiau integruotis į visuomenę.  
Pavyzdžiais įrodyta, koks aukštas 
barjeras tarp kurčių ir girdinčių 
visuomenės narių. 

Ši organizacija ir buvo įkurta 
tam, kad padėtų klausos negalią 
turinčiam žmogui išspręsti jo pro-
blemas kasdieniame gyvenime. 
Lygiateisiškumo visuomenėje sie-
kianti organizacija veiklą grindžia 
istorija, Šventuoju Raštu. 

Kilnų darbą dirbdama ji sau 
vardą pasirinko pagal Kristaus 
pasakytus žodžius jam darant ste-
buklus. „Ten atvedė jam kurčią ir 
prašė uždėti ant jo ranką. Jis pa-
sivedė jį nuošaliau nuo minios, 
įkišo savo pirštus į jo ausis, palietė 
seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dan-
gų, atsiduso ir tarė jam: „Effeta!“, 
tai yra „Atsiverk!“ Ir tuojau atsi-
vėrė jo klausa, atsipalaidavo liežu-
vio ryšys ir jis kalbėjo kaip reikia“ 
(MK 7, 32 – 35). 

Kristus ir šiomis dienomis da-
ro stebuklus mūsų žmonių širdyse. 

Organizacijos veikla prasidėjo 
1994 m. Ji turi specialius centrus: 
Socialinių paslaugų,Veiklos, Dva-
sinio gyvenimo, Kultūros, Švieti-
mo ir kt. 

Pagrindinė veikla daugiausia 
sutelkta Nitros regiono teritori-
joje, bet iš dalies apima visą Slo-
vakiją. O pastaruoju metu tiesia 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
tiltus į visas Europos valstybes. 

Tą rodo ir organizuojami 
Tarptautiniai kurčiųjų kultūros 
festivaliai, plačiai propaguojama 
savanorystė šalyje ir kitose Euro-
pos valstybėse. 

Tarptautiniai kurčiųjų  
kultūros festivaliai EFFETA

Šio festivalio idėja gimė nau-
jojo tūkstantmečio sandūroje, 
popiežiui 2000-uosius deklaravus 
kaip meilės, atlaidumo ir supra-
timo metus. Nuo 2000 m. pagal 
projektus reguliariai organizuo-
jamas festivalis vykdavo kas dveji 
metai, sausio mėnesiais. 

Kiekviena tauta, kiekviena pa-
saulio mažuma turi savo amžiais 
kurtą, saugotą kultūrą. Su kurčių-
jų bendruomenių kultūra lig šiol 
visuomenė buvo supažindinta la-
bai ribotai. Esant poreikiui plėtoti 
klausos negalią turinčių žmonių 
kultūrinį ir dvasinį paveldą buvo 
nuspręsta vystyti ir remti tarptau-
tinių ir nacionalinių kultūrinių 
renginių, teatrų, ansamblių bei ki-
tų meninių gebėjimų klubų steigi-
mą ir veiklą. 

Tad pagrindinė festivalio mi-
sija - kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
kultūros paveldo ir kultūros ver-
tybių visoje Europoje išsaugojimas 
ir plėtojimas. 

Neetatinė „Akiračio“ korespon-
dentė Aldona Gema Stankevičie-
nė kalbina Rūtą Mingailaitę, kuri 
dalyvavo tarptautiniame kurčiųjų 
kultūros festivalyje EFFETA 2012. 

Rūta, turbūt sutiksi, kad kie-
kviena kelionė praturtina?

Taip. Daug išmokau, radau 
daug bendraminčių ir daug pama-
čiau. Kiekvienas švintantis rytas 
dovanojo neįprastą dieną, naujo-
vių, žinių, mokiausi iš kitų ir pati 
mokiau. 

Kas Tave pakvietė į festivalį?
Dėkinga vengrui Mate Vargai. 

Jis mane rekomendavo organiza-
toriams. Su M. Vargu susipažinau 
praėjusią vasarą Tarptautinėje jau-

nimo stovykloje Olandijoje. Čia 
jis atkreipė dėmesį į mano sukur-
tą poeziją gestų kalba. Pradžioje 
iš organizatorių gavau pranešimą 
– nuorodą. Užsiregistravau, o po 
mėnesio man pranešė, kad mane 
pasirinko, galėsiu atvykti į festiva-
lį. Iš Lietuvos važiavau viena.

Gal papasakotum, su kokio-
mis problemomis susidūrei prieš 
kelionę? Kaip sekėsi pasiekti Ni-
trą? Kur teko apsistoti?

Finansinių problemų nebuvo, 
nes visas išlaidas padengė organi-
zatoriai. Kelionės bilietais pati pa-
sirūpinau iš anksto, vėliau Slova-
kijoje pinigai man buvo grąžinti. 
Skridau lėktuvu maršrutu Vilnius 
– Briuselis, vėliau taip pat lėktuvu 
Briuselis - Viena. Iš Vienos maž-
daug per valandą autobusu pa-
siekiau Bratislavą. O Bratislavoje 
organizatoriai atvažiavo mašina 
manęs pasitikti. 

Didelio renginio dalyvius iš-
skirstė į tris viešbučius, maitino 
ten pat restoranuose. Gyvenau 
viena labai gražiame kambary-
je. Darbui, veiklai, kūrybai buvo 
sudarytos palankiausios sąlygos. 
Bendravome tarptautine gestų kal-
ba. Pradžioje susipažinome. Vėliau 
prasidėjo darbinė veikla: semina-
rai, konferencijos, susirinkimai, 
repeticijos, parodos. Paskutinę 
dieną vyko festivalis. Festivalyje 
demonstravome tai, ką turėjome 
sukūrę geriausio.

Kokių Europos valstybių 
klausos negalią turintys atstovai 
dalyvavo? Ar narių skaičius buvo 
ribojamas?

Neatrodė, kad labai ribojamas. 
Pavyzdžiui iš kaimyninės Lenkijos 
atvyko 6 atstovai. Festivalyje daly-
vavo Austrijos, Vokietijos, Italijos, 

Čekijos, Vengrijos, Olandijos, Slo-
vėnijos, Slovakijos, Lietuvos, La-
tvijos, Lenkijos atstovai. Visiems 
dalyviams išlaidos buvo paden-
giamos, nes šio festivalio projektas 
buvo pakankamai finansuotas.

Kokiu principu buvo telkia-
mi veiklai ir užsiėmimams festi-
valio dalyviai? Ką pati pasirinkai 
ir kokie asmeniniai atsiliepimai?

Kiekvienas mūsų galėjo rink-
tis, tai, kas mus domina, kokioje 
srityje norime pasimokyti, įgauti 
patirties. Aš pasirinkau dramos 
ir teatro užsiėmimus. Per poe-
zijos gestų kalba pamokėles kū-
riau tarptautine gestų kalba ir su 
vokiečiu. Bandėme kurti ir pagal 
tapytus paveikslus. Buvo malonu, 
kad mokė puikūs mokytojai, pa-
tys mėgstantys poeziją, išmanan-
tys mimikos, judesio meną. Pati-
ko, nes įgavau patirties, ypatinga 
atmosfera nuteikė kūrybiniam 
darbui. Išvykau iš namų lapkričio 
26 d., grįžau gruodžio 2 d. Turė-
jome laiko atsipalaiduoti ir gilin-
tis į pačią kūrybą bei siekti gerų 
rezultatų. 

O kaip sekėsi finaliniame pa-
sirodyme – festivalyje?

Buvo labai įdomu stebėti kitų 
šalių atstovų pasirodymus, buvo iš 
ko mokytis. Pristačiau savo kurtą 
poeziją gestais. Renginiu domėjosi 
Slovakijos spaudos atstovai.

Ar turėjai galimybę susipa-
žinti su Nitra, miestu, kuriame 
gyvenai, pasigrožėti slidininkų 
pamėgtais Slovakijos kalnais?

Nitra – vienas seniausių Slo-
vakijos miestų, turintis per 85 000 
gyventojų. Nuo 1918 m. iki 1993 
m. priklausė Čekoslovakijai. Per 
miestą teka graži Nitros upė. Šis 
miestas laikomas Slovakijos krikš-
čionybės židiniu. Su istorija supa-
žindino ir žymesnes miesto vietas 
aprodė slovakas. Taip pat teko 
grožėtis šalia miesto esančiais, tie-
siog pro langus matomais kalnais, 
miško masyvu. 

Kas buvo artimiausi draugai?
Prisiminimui liko ir bendros 

nuotraukos, ir su artimiausiųjų 
komanda. Draugiškos paramos 
sulaukdavau iš čekės M. Kosie-
covos. Mano užrašuose liko daug 
adresų, susitarėme palaikyti drau-
giškus ryšius per feisbuką. 

Dėkoju už pokalbį.

Įspūdžiai iš tarptautinio kurčiųjų kultūros 
 festivalio EFFETA

Kultūra
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Gestų kalbos vertėjų centrui vadovauja 
kalbotyros specialistė

Nuo praėjusių metų 
rudens Marijampolės aps-
krities gestų kalbos vertėjų 
centrui vadovauja Giedrė 
Eidukevičienė. 

Šis centras įkurtas  2008 m. 
spalio 23 d. Šiuo metu jis yra Kau-
no apskrities gestų kalbos vertėjų 
centro padalinys. 

G. Eidukevičienė yra baigusi 
Vilniaus pedagoginio universiteto 
kalbotyros magistrantūros studi-
jas. 

Naująją centro vadovę kalbina 
neetatinė „Akiračio“ korespondentė 
Aldona Gema Stankevičienė. 

Sėkmės istorija, atsitiktinu-
mas ar kiti motyvai lėmė, kad 
pasirinkote su kurčiųjų bendruo-
mene, o tiksliau – su lietuvių ges-
tų kalba susijusį darbą? 

Dar studijuodama pradėjau 
dirbti korektore-stiliste vienoje 
Kauno leidyklų. Vėliau, persikėlu-
si gyventi į Marijampolę, beveik 
penkerius metus dirbau vienoje 
Marijampolės leidyklų. Dirbda-
ma tylų „užkulisinį“ darbą visada 
svajojau apie „išėjimą į žmones“ 
– jaučiau, kad turiu daug prigim-
tinės energijos ir noro dirbti su 
žmonėmis ir žmonėms (pvz., mo-
kykloje, kokioje nors socialinėje 
įstaigoje), o ne tik redaguoti teks-
tus, neduodama aplinkiniams ap-
čiuopiamos naudos. Galiu teigti, 
kad ne aš pasirinkau darbą vertėjų 
centre, o darbas mane pasirinko – 
atsitiktinai sužinojau esant laisvą 
darbo vietą, sėkmingai perėjau at-
ranką ir pradėjau čia dirbti.

Kardinalių reformų imtis gal 
netenka. Tuomet kokie buvo už-
daviniai ir sprendimai buriant ko-
mandą? Turiu galvoje, kad įstaiga 
turėtų gerą reputaciją visuomenėje, 
taip pat tenkintų  kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų poreikius.

Kardinalių reformų imtis ti-
krai nereikia – tai nepriklausy-
tų pagal mano darbo specifiką. 
Kaip sako liaudies išmintis, lašas 
po lašo ir akmenį pratašo, tad ir 
nedideli pokyčiai, patobulinimai, 
naujos nerašytos darbo ir elgesio 
taisyklės gali duoti gerų rezultatų. 
Atėjau dirbti į jau suburtą koman-
dą, tad tereikėjo ją „prisijaukinti“ 
– pasikeisti norais, pageidavimais, 
perprasti darbuotojų darbinę ir 

emocinę „sveikatą“.
Padalinyje dirba vertėjos: Gi-

tana Juodienė, Eglė Keidošiūtė 
ir Agnė Tvarijonaitė. Visos turi 
darbo patirties. Darbai skirstomi 
kiek įmanoma po lygiai, kad nė 
viena nebūtų nuskriausta. Į kitus 
miestus versti paprastai važiuoja-
ma pramaišiui. Eglė - profesionali 
gestų kalbos vertėja, specialybę 
įsigijusi Vilniaus kolegijoje. Gita-
na augo kurčiųjų šeimoje. Būda-
ma 18 metų sužinojo, kad Kauno 
apskrities gestų kalbos centrui 
reikalingos darbuotojos. Jos žinios 
atitiko šiam darbui keliamus rei-
kalavimus. Agnė - daug bendravu-
si, dirbusi su gestų kalba kalbančiu 
jaunimu, baigusi gestų kalbos kva-
lifikacijos kursus. Visos darbuo-
tojos toliau ugdosi individualiai, 
kelia kvalifikaciją, dalyvauja semi-
naruose.

Kas suteikia darbe pasitikėji-
mo ir kas padeda tiesiogiai?

Džiaugiuosi, kad atėjusi dirbti 
į šią įstaigą jaučiuosi savo kailyje, 
savo vietoje. Iš prigimties esu op-
timistė, geros nuotaikos žmogus, 
tad jeigu nėra tikrai objektyvių 
priežasčių irzti, rodyti nepasiten-
kinimą, ieškoti teisybės, stengiuosi 
bendrauti ir spręsti darbo proble-
mas nesikarščiuodama – didesnė 
tikimybė laimėti! (Šypsosi.) Be to, 
kuo toliau gyvenu, tuo labiau įsi-
sąmoninu, kad daugeliu atvejų tu-
rėtume „nuleisti garą“, nekelti pro-
blemų, jei jos pačios nekyla (šyp-
sosi), matyti ne tik pasekmę, bet ir 
priežastį ir pan. Jei kyla klausimų 
ar randasi spręstinų problemų ne 
mano jėgoms, visada galiu kreiptis 
į savo tiesioginę vadovę ar jos pa-

vaduotojus.
Kiek žinau, Marijampolės 

kurčiųjų pirminei organizacijai 
priklauso apie 90 klausos negalią 
turinčių asmenų. Gestų kalbos 
vertėjų paslaugomis patogiausia 
naudotis mieste gyvenantiems 
žmonėms. O kokios galimybės 
yra gauti vertimo paslaugas to-
limuose kaimuose gyvenantiems 
Marijampolės apskrities kurtie-
siems?

Mūsų centro kontaktinius 
duomenis galima rasti internete, 
juos yra gavusios ir visos apskri-
ties savivaldybės – jų seniūnijos 
įspėtos, kad klausos negalią turin-
tys asmenys bet kada gali kreiptis 
į mūsų centrą pagalbos. Eidamos 
versti centro vertėjos dalija žmo-
nėms vizitines korteles. Turint 
omenyje, kad kurčiųjų bendruo-
menė yra santykinai nedidelė, 
informacija, manau, gaunama ne-
sunkiai. Kitas reikalas – kiek klau-
sos negalią turintis žmogus (jo 
tėvai, globėjai) yra suinteresuotas 
komunikuoti su išoriniu pasauliu.

Praėjusių metų lapkričio 15 d. 
Marijampolės apskrities laikraštis 
„Suvalkietis“ straipsnyje „Prigim-
tinė teisė – kalbėti gimtąja kalba“ 
pristatė mūsų padalinio veiklą ir 
koordinates. Gestų kalbos paslau-
gos visoje Marijampolės apskri-
tyje teikiamos nemokamai. Mus 
galima rasti adresu: Marijampolė, 
J. Bendoriaus g. 7 (šalia Marijonų 
gimnazijos), galima rašyti SMS ži-
nutes tel. 8 620 41 060 arba laiš-
kelį el. paštu marijampolesgvc@
gmail.com. 

Klausos negalią turintys žmo-
nės bet kokios pagalbos gali kreip-

tis ir į Marijampolėje, Bažnyčios g. 
19, įsikūrusią Marijampolės kur-
čiųjų pirminę organizaciją, kurios 
pirmininkė Ala Grigoriana. Rašyti 
SMS tel. 8 653 39 845 arba laišką 
el. paštu ala.grigoriana8@gmail.
com.

Reikalui esant jūsų vadovau-
jamo padalinio vertėjos teikia 
vertimo paslaugas ir Šakių, Vil-
kaviškio, Kalvarijos, Kazlų Rū-
dos žmonėms, turintiems klau-
sos negalią. Dėl didelių atstumų 
kokie yra dažniausiai pasitaikan-
tys sunkumai? 

Turbūt vienintelis sunkumas, 
kad į kai kuriuos miestus autobu-
sai kursuoja ne taip dažnai, kaip 
norėtųsi. Be to, kelionė į Šakius 
per kaimus kaimelius trunka net 
1,5 valandos.

Gestų kalba bendraujančiam 
žmogui gestų kalbos vertėjas – 
pagrindinė jungtis su girdinčių-
jų pasauliu. Kokie reikalavimai 
šiandien keliami šios kalbos ver-
tėjui?

Pagal profesinį etikos kodeksą 
vertėjai privalo laikytis konfiden-
cialumo, nenaudoti gautos infor-
macijos siekdami naudos sau arba 
žalos kitam. Jie turi būti objekty-
vūs (nešališki), versti kiek įmano-
ma išsamiau, nekeisdami turinio 
esmės, likti neutralūs situacijo-
se (t. y. nereikšti savo asmeninės 
nuomonės), neduoti patarimų.

Kokie pagrindiniai padalinio 
veiklos tikslai?

Pagrindiniai padalinio vei-
klos tikslai – koordinuoti ir teikti 
kokybiškas gestų kalbos vertimo 
paslaugas Marijampolės apskrities 
kurčiųjų bendruomenei ir visuo-
menei, rūpintis, kad kuo daugiau 
apskrities kurčiųjų sužinotų apie 
teikiamas paslaugas ir jomis nau-
dotųsi kuo dažniau. Kartu tai ir 
mano, kaip vadovės, tikslas. Juk 
kurčias (neprigirdintis) žmogus 
su vertėja gali nueiti ne tik reikalų 
tvarkyti, bet ir tobulintis, šviestis 
– į parodą, mugę, paskaitą ir pan. 
Mano asmeninis noras – kad kuo 
daugiau tokių žmonių kreiptųsi 
iš atokių kaimų, vienkiemių (gal 
užguitų, nevertinamų, atsitvėrusių 
tylos siena tikrąja to žodžio pras-
me ar niekada taip ir neišėjusių į 
žmones).

Dėkoju už pokalbį.

Mūsų žmonės

Marijampolės apskrities gestų kalbos vertėjų centro vadovė Giedrė 
Eidukevičienė.
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Pažintis su naująja KKRC psichologe  D. Miknevičiūte
Vasarą Kauno kurčiųjų 

reabilitacijos centre (KKRC) 
psichologe pradėjo dirbti 
Donata Miknevičiūtė. 

Vytauto Didžiojo universitete 
psichologijos bakalauro studijas 
baigusiai specialistei - tai pirma 
darbovietė, bet ne pirma pažintis 
su klausos negalią turinčiais žmo-
nėmis. Studijuodama universitete 
Donata vienus metus mokėsi gestų 
kalbos, teko lankytis Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre, bendrauti su centro moki-
niais, dalyvauti keliuose kurčiųjų 
bendruomenės renginiuose. Ta-
čiau dar anksčiau ji jokio ryšio su 
kurčiųjų bendruomenės nariais 
neturėjo.

 Naująją KKRC darbuotoją 
kalbina neetatinė „Akiračio“ kores-
pondentė Aldona Gema Stankevi-
čienė.

Gerb. Donata, KKRC – tai jū-
sų pirma darbovietė. Ar nespon-
taniškas žingsnis pradėti darbą 
su neįgaliaisiais – labiausiai pa-
žeidžiama ir galbūt jautriausia 
visuomenės grupe? O jeigu dar 
pridurtume - visuomenės mažu-
ma, bendruomene, turinčia sa-
vo kalbą. Kas paskatino tokiam 
žingsniui?

Kadangi universitete metus 
mokiausi gestų kalbos, liko min-
tyse, kad norėčiau kur nors panau-
doti tai, ką moku. Tačiau praėjo 
keleri metai, ir nevartojama kalba 
pasimiršo. Visgi sužinojusi, kad 
KKRC ieško psichologo, nuspren-
džiau pabandyti. Tai ne iššūkis, 
ir ne tik dėl gestų kalbos, man 
svarbiausia - noras dirbti darbą 
pagal specialybę ir būti naudin-
gai. Tikiuosi, kad čia dirbdama 
sugebėsiu geriau suprasti kurčiųjų 
pasaulį (tiek išorinį, tiek vidinį) ir 
padėti žmonėms.

Gal dar toliau studijuojate ar 
tam ruošiatės?

Baigiau universitete psicho-
logijos bakalauro studijas, o šiuo 
metu studijuoju magistrantūroje.

Kiek suprantu, gestų kalba 
patiko, ją mokytis jums sekėsi. 
Bendraujant su žmonėmis žinių 
pakaks?

Man gestų kalba yra įdomi, 
vaizdi, bet nėra labai lengva. Tam, 
kad išmokčiau ją laisvai vartoti, 
reikia nuolat bendrauti. Kol kas 
nesijaučiu tvirtai mokanti ir galin-

ti su visais susikalbėti. Visgi džiau-
giuosi, kad žmonės, su kuriais 
tenka bendrauti, yra geranoriški, 
sutinka kalbėti su manimi lėčiau, 
paprasčiau, paaiškina, ko nesu-
prantu. Taip kasdien ir mokausi.

Su savo problemomis pas jus 
žmones ateina, ar dažniau nau-
dojasi elektroniniu paštu, rašo 
trumpąsias žinutes?

Aš dirbu centre, žmonės daž-
niausiai čia ateina, taip pat yra 
tekę vykti į jų namus, jei patiems 
atvažiuoti yra sunku. Kitais būdais 
teko konsultuoti, kai su žmogu-
mi esame jau ne kartą susitikę ir 
problemos yra daugmaž žinomos. 
Visgi keliomis žinutėmis problema 
nebus išspręsta, dažniausiai reikia 
susitikti ir spręsti ją ne vieną kar-
tą.

Kaip manote, ar kurčiųjų 
bendruomenės nariai pasitiki 
psichologo pagalba? 

Į psichologą nedrąsu kreiptis 
kiekvienam žmogui, nesvarbu, 
ar jis yra girdintis, ar ne. Žmogui 
neaišku, ką daro psichologas, kas 
vyksta susitikimo metu. Svarbu, 
kad žmogus žinotų, jog psicholo-
gas padeda suprasti jo problemą, 
rasti jos galimus sprendimus, bet 
negali visko padaryti už patį žmo-
gų. Kiekvienas turi imtis atsako-
mybės už save. Taip pat reikia ži-
noti, kad viskas, apie ką kalbama 
su psichologu, niekam kitam nėra 
pasakojama, nebent pats žmogus 
to norėtų. Tai žinodamas žmogus 
labiau pasitiki psichologu.

Kokio amžiaus žmonės daž-

niau kreipiasi? Ar psichologo 
pagalba naudojasi jaunimas, at-
vedami vaikai, susirenka žmonės 
grupėmis?

Dažniausiai konsultuoju su-
augusius ir vyresnio amžiaus 
žmones, vedu užsiėmimus pagy-
venusių žmonių grupei. Per užsi-
ėmimus žmonės mokosi atsiverti 
vieni kitiems, kartu spręsti kilusias 
problemas, dalijasi patirtimi. Kie-
kvieno - sava gyvenimo istorija, 
kuri gali pamokyti kitus, o ir pats 
žmogus papasakojęs ir aptaręs 
gyvenimo įvykį jame randa vis ką 
nors naujo. Tuo tokia grupė yra 
naudinga – kiekvienas gali pasi-
justi svarbia grupės dalimi, kažką 

gaunantis ir duodantis kitiems.
Šiek tiek teko bendrauti ir su 

tėvais, auginančiais vaikus, nes čia 
kyla kitokių problemų vyresnio 
amžiaus žmonėms, tačiau jas taip 
pat svarbu spręsti. Su grupe gali 
būti drąsiau aptarti tai, kas nesise-
ka, lengviau pasitarti, galima daly-
tis patirtimi, ką patys darė, kad jų 
šeimoje būtų geriau. Tokios gru-
pės organizuojamos pagal šeimų 
poreikį.

Jaunimas į mane kreipiasi re-
čiau, bet nemanau, jog dėl to, kad 
turi mažiau klausimų. Pati būda-
ma jauna žinau, kiek problemų iš-
kyla beveik kiekviename žingsny-
je. Džiaugiuosi, jei patys šias pro-
blemas išsprendžia, tačiau ieškoti 
sprendimų su kito žmogaus pagal-
ba taip pat yra gerai. Nereikia to 
bijoti. Psichologas gali padėti ki-
taip pažvelgti į situaciją,  pamaty-
ti platesnį ar kaip tik konkretesnį 
vaizdą, o tada net didelės proble-
mos pasirodo išsprendžiamos.

Kiek laiko galite skirti vieno 
asmens, šeimos, grupės konsul-
tacijai?

Konsultacijos trukmė būna 
skirtinga, priklauso nuo konkre-
taus atvejo. Dažniausiai susitiki-
mas trunka apie 1 valandą, o gru-
pės gali trukti nuo 1 iki 3 valandų, 
nes kartais per susitikimą turime 
svečių arba mokomės naujų ben-
dravimo ar užimtumo būdų.

Nukelta į 10 p.

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro psichologė D. Miknevičiūtė. 

Jonai Gudeli, 

Tikėk – neamžina tyla.
Širdim išmok girdėti. 

Gyvenki, džiaukis šia diena
Ir pasaka tikėki...

(A. Stankevičienė)

70-mečio proga Tave sveikina Palangos 
ir Kretingos kurčiųjų bendruomenė
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Paskutinį praeitų metų 
mėnesį vyko Kauno kurčių-
jų jaunimo organizacijos 
(KKJO) jubiliejinis renginys, 
kuris subūrė klausos nega-
lią turintį jaunimą iš visos 
Lietuvos. Pasveikinti jaunos 
organizacijos penkerių metų 
sukakties proga atvyko daug 
svečių.

KKJO kūrimosi ištakos
Šventinį vakarą prisimintos 

kurčiųjų jaunimo būrimosi išta-
kos, siekiančios 1995 – 1999 m. 
Tuo metu prie organizacijos vairo 
stovėjęs Kęstutis Slabada trumpai 
supažindino su kūrimosi istorija ir 
nuveiktais darbais. 1999–2000 m. 
Kauno jaunimui vadovavo Arūnas 
Bražinskas. 

Dabartinės organizacijos pir-
mininkas Mykolas Balaišis tvirti-
no, kad KKJO kurtis impulsą davė 
jo išvyka pagal projektą į Angliją 
(dar mokykliniais metais). Ten jis 
susipažino su kitų valstybių jau-
nimo organizacijų vadovais. Tad 

grįžęs namo turėjo ambicijų imtis 
panašios veiklos ir Lietuvoje. Tam 
reikėjo komandos, ir nedelsdamas 
ją subūrė. Tai buvo drąsiausi jau-
nimo nariai: Agnė Žegytė, Kazys 
Bražinskas, Otilija Kolodenskytė, 
Ieva Poškutė, Monika Kumžaitė, 
Kęstutis Vaišnora. 

Visuotiniame susirinkime 
išrinktas tinkamiausias logoti-
pas, kurį sukūrė A. Žegytė. UAB 

„Atropoje“ gavus patalpas 2007 
m. kovo 14 d. KKJO įregistruota. 
Išnagrinėję įstatus ir pagrindinius 
tikslus, nauji nariai telkėsi darbui. 
Įsitvirtinti padėjo Kaune su jauni-
mu dirbanti organizacija „Actio 
Catholica Patria“.

Trumpa penkerių metų 
darbų apžvalga

Kauno apskrityje yra apie 300 

jaunų žmonių, turinčių klausos 
negalią. Jų amžius - nuo 14 iki 29 
metų. KKJO siekia padėti inte-
gruotis į girdinčiųjų visuomenę, 
organizuoja jaunimui skirtus ren-
ginius bei seminarus, dalyvauja 
mainų programose Lietuvoje ir 
užsienyje. 

Tarybos nariai, projektų vado-
vai semiasi žinių iš kitų nevyriau-
sybinių organizacijų, dalyvauja ir 
patys organizuoja mokymus, ku-
riuose įgyta patirtimi dalijasi su 
klausos negalią turinčiu jaunimu 
gestų kalba.

KKJO pirmininkas Mykolas 
pasidžiaugė, kad atsirado žmonių, 
pasiryžusių dirbti kartu. Tai Rūta 
Mingailaitė, Monika Banytė, Agnė 
Krikštaponytė, Deividas Sinkevi-
čius, Dovilė Eskertaitė. 

Šiuo metu taryboje dirba Agnė 
Tvarijonaitė, Dovilė Vaserienė, 
Kęstutis Slabada.

Pagalbą, paramą geranoriškai 
teikia LKD, KKRC, Kauno apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centras. 

Pirmininkas supažindino su 
per penkerius metus nuveiktais 

Atkelta iš 9 p.

Ar yra pasitikėjimas? Juk 
žmogus dažnai gręžiasi į praeitį, 
bijo arba kartoja negatyvią pra-
eitį ir pats uždaro duris į nuošir-
dų dialogą.

Atrodo, kokia čia psicholo-
go pagalba – pokalbis? Tačiau tai 
- jau laimėjimas, jei žmogus gali 
laisvai kalbėti apie savo proble-
mas, kurių turi kiekvienas. Būtent 
todėl susitikimas trunka gana il-
gai, kad žmogus galėtų apsiprasti 
su psichologu, jo klausimais, kad 
pasijustų laisvai ir galėtų atsiver-
ti, pats giliau pažvelgti į save. Ne 
visada kitas žmogus išklausys ne-
prieštaraudamas ir nuoširdžiai su-
sidomėjęs, o psichologas tai pada-
rys ir stengsis, kad tas kalbėjimas 
būtų naudingas pačiam žmogui.

Reikia pripažinti, kad am-
žinos tylos pasaulis sudėtingas. 
Bet gal iš šalies žiūrint kitaip at-
rodo?

Su problemomis susiduria kie-
kvienas žmogus, ir kiekvieno vidi-
nis pasaulis yra skirtingas bei su-
dėtingas. Žinoma, kurtieji gali tu-

rėti tokių sunkumų, apie kuriuos 
girdintieji nesusimąsto, bet ir čia 
nėra neišsprendžiamų problemų, 
yra tokios, kurių žmogus nenori 
spręsti, o tada ir psichologas yra 
bejėgis.

Čia norėčiau paprieštarauti. 
(Pritariu, kad kai kurios aplinky-
bės gali sušvelninti padėtį.) Ne-
pagydoma liga, sunki negalia kol 
kas yra neišsprendžiama proble-
ma. Pateiksiu tik vieną pavyzdį: 
net didžiausios nelaimės atveju 
mes, negirdintys, negalime prisi-
šaukti skubios pagalbos telefonu. 
Stresiniai sukrėtimai neretai su-
kelia ir šalutines ligas. 

Taip, fiziniai sunkumai nere-
tai yra susiję ir su psichologiniais. 
Turbūt didžiausias darbas – nu-
spręsti, ar tu gali ką nors pakeisti, 
o jei ne, kaip gali iš esamos situa-
cijos pasiimti viską, kas geriausia. 
Turiu galvoje, jei negalia nėra pa-
gydoma, galima rasti kažkokių bū-
dų, kaip susitaikyti su ja ir padary-
ti taip, kad gyvenimas kuo mažiau 
dėl to nukentėtų - atsisakant vienų 
dalykų, galbūt galima rasti naujų. 
Deja, yra dar daug sričių, kurios 

galėtų būti labiau pritaikytos ne-
įgaliesiems, bet, manau, situacija 
nuolat gerėja.

Kokie pagrindiniai užduo-
dami klausimai? Ar jie susiję 
su klausos negalia, šeimos pro-
blemomis, sava ar šeimos na-
rių sveikata, tiesioginiu darbu, 
mokslu ar kita?

Klausimus dažniau užduodu 
aš pati, o žmonės ateina turėda-
mi savo temų, kurios dažniau yra 
šeima, užimtumas, bet gali būti ir 
kitokių. 

Matau, jog jūs pradedate 
dalyvauti bendruomenės rengi-
niuose, rūpinatės mažamečių už-
imtumu. Vaikai, ko gero, imliau-
si gėriui, jų nereikia įtikinti, kas 
akivaizdžiai yra teigiama.

Su vaikais dirbti man patinka. 
Jiems įprasta save išreikšti jei ne 
žodžiais, tai piešiniais, žaidimais. 
Augant toks gebėjimas neretai 
dingsta dėl užgriuvusių darbų, 
kasdienių rūpesčių. Pamirštama 
kalbėti apie save, priprantama 
sakyti, kad man viskas gerai arba 
vėliau viskas bus gerai. O reikė-
tų nuolatos paklausti savęs, kaip 

jaučiuosi šiandien, ko noriu šiuo 
metu. Darbas, mokslai ar kitos 
veiklos tikrai suderinamos su gera 
vidine savijauta.

O vaikai moka aiškiai paro-
dyti, kas jiems patinka arba nepa-
tinka. Jie svajoja ir, atrodo, tiksliai 
žino, ko nori. Tačiau labai svarbu 
dar mažus vaikus mokyti siekti 
savo tikslų, nepamiršti savo no-
rų. Todėl aš dirbu su vaikais ir jų 
tėvais. Vaikai gyventi mokosi iš 
tėvų, o tėvai, žinoma, linki vaikui 
tik paties geriausio, bet kartais 
pritrūksta žinių, kaip tai padary-
ti. Tai normalu, nes dabar vaikai 
auga kitokioje aplinkoje, nei augo 
tėvai ar seneliai. Pasimokyti iš jų 
yra ko, bet šiandien naujienų irgi 
nemažai. Todėl, mano manymu, 
bet kokia pagalba iš šalies yra nau-
dinga. Psichologas tikrai nesikiša 
į šeimos gyvenimą, nes neieško 
problemų ten, kur šeima jų ne-
mato. Be to, žmonės moka atmesti 
viską, kas jiems netinka ir nereika-
linga. Tačiau jei šeima nori ką nors 
keisti, psichologas gali padėti.

Ačiū už žinias ir malonų po-
kalbį. 

KKJO jubiliejinis renginys ir 
veiklos apimtis

   Jaunimo 
   žingsniai

Jaunimo lyderiai pjausto G. Labanausko labdaros ir paramos fondo 
dovanotą didžiulį tortą.
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darbais:
2007 m. surengta 2–oji Pabal-

tijo jaunimo stovykla. Joje dalyva-
vo jaunimas iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Lenkijos. Tikslas – kul-
tūrinio gyvenimo mainai. Per sa-
vaitę kurta: šokis, vaidinimas ir 
poezija gestų kalba, fotografuota ir 
filmuota, o paskui kūryba prista-
tyta visuomenei. 

Su entuziazmu jaunimas daly-
vavo dažasvydžio renginyje. Vaiš-
vydavoje apsirūpinę specialia ap-
ranga, jėgas neįprastame žaidime 
išbandė V forte. Jaunimo įspūdžiai 
buvo nepakartojami. 

Entuziazmo netrūksta ir kas-
met organizuojamuose Valentino 
dienos renginiuose.

Per 40 jaunuolių dalyvavo IX 
forte surengtame renginyje „Mu-
ziejų naktis“, minint Lietuvos 
tūkstantmetį. 

Kino centre „Forum Cinemas“ 
Kaune žiūrėtas filmas „Metų eks-
ponatas 1927“. Jį sukūrę Čekijos 
aktoriai, kūrybinė grupė ir pro-
diuseriai – kurtieji. Istorija pasa-
kojama gestų kalba. Iš giminaičio 
sužinojęs unikalią naujieną Myko-
las rūpinosi ir premjera Lietuvoje. 
Sumanymą palaikė ne tik kurčiųjų 
bendruomenė, bet ir komercinio 
kino teatro vadovai. Filmas buvo 
ir su lietuviškais subtitrais, jis de-
monstruotas Kaune ir Vilniuje. 

KKJO nariai padėjo organi-
zuoti šeimų stovyklą Viešvilėje. 
Joje pravestos meninių gebėjimų 
lavinimo pamokos, pasirūpinta 
turiningu laisvalaikiu, teikta infor-
macija.

Stovykloje „Jaunieji kino kūrė-
jai 2010“ klausos negalią turintys 
jaunuoliai, studentai kūrė filmus. 
Neabejotina, kad ši kūrybingo jau-
nimo stovykla davė idėją vėliau 
VKJO suburtam festivaliui „Kinas 
gestų kalba“.

2010 m. spalio mėn. geriau-
sio ir aktyviausio Kauno miesto 
jaunimo pagerbimo ceremonijoje 
rotušėje miesto meras A. Kupčins-
kas pirmininkui M. Balaišiui įteikė 
nominaciją „Jaunimo lyderis Kau-
ne“.

2011 m. pravestas informa-
cinis seminaras „Kurkime kartu 
jauno žmogaus ateitį“. Jame daly-
vavo Kauno, Vilniaus, Klaipėdos 
kurčiųjų jaunimo organizacijų pir-
mininkai, tarybos nariai, garbūs 
svečiai ir aktyviausi bendruome-
nės nariai. 

Diskutuota apie socialinio 
darbuotojo, informanto – konsul-

tanto, gestų kalbos vertėjo darbo 
specifiką, jo vaidmenį kurčiųjų 
bendruomenės gyvenime, vyko 
filmavimai, tarė žodį ir svečiai. 
Pritrūkus laiko diskusijų plėtrai 
numatyta rengti panašius semina-
rus ir toliau.

2011 m. pavasarį dalyvauta 
renginyje „Gestai vertėjų rankose“ 
Kauno lėlių teatre.

2011 m. KKJO dalyvavo šau-
niausios Kauno nevyriausybinės 
organizacijos (NVO) rinkimuose. 
Rungdamasi su devyniomis jau-
nimo komandomis KKJO laimėjo 
šauniausios NVO titulą, prizus 
ir teisę ateinančiais metais orga-
nizuoti šauniausios Kauno NVO 
rinkimus. 2012 m. pabaigoje rin-
kimai sėkmingai surengti.

Dirbta pagal projektą „Leisk 
tobulėti pačiam“. Pagrindiniai 
tikslai: informacijos sklaida gestų 
kalba, visuomenės informavimas 
apie kurčiųjų kultūrą, istoriją. 

Ugdant mokinių savarankiš-
kus įgūdžius su Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų centro (KKNUC) 
mokiniais kurtas spektaklis „Ba-
tuotas katinas“, kuris prieš Kalėdas 
buvo pristatytas mokyklos ben-
druomenei.

Glaudžiai bendradarbiaujant 
su KKRC organizuotas projektas 
„Dainuojančios rankos“, kuriame 
dalyvavo Lietuvos, Ukrainos ir 
Slovėnijos atstovai. Renginio tiks-
las – kultūrinio gyvenimo mainai. 
Projekto metu buvo sukurtas šo-
kis ir imituojamos dainos, o visa 
programa pristatyta per Tarptau-
tinę kurčiųjų dieną, interneto pus-
lapiuose. Visuomenė informuota 
apie kurčiųjų kultūrą, istoriją.

Surengtas baidarių žygis. Jis 
subūrė Kauno, Vilniaus ir Klaipė-
dos jaunimo organizacijų atstovus. 

2012 m. vasarą septyni Lie-
tuvos kurčiųjų jaunimo atstovai 
dalyvavo tarptautinėje jaunimo 
stovykloje „Ar jūs matote, kad tai 
veikia?“ Olandijoje.

Bėgant metams plėtėsi pažin-
čių koordinatės: bendradarbiauja-
ma su Kauno miesto socialinės pa-
ramos skyriumi, Kauno jaunimo 
sąjunga „Apskritas stalas“, Seimo 
nariais, mokymo įstaigomis, fir-
momis .

Organizacija vykdė 2012 m. 
projektą „Žadintuvas“. Tikslas - 
supažindinti „miegantį“ jaunimą, 
turintį klausos negalią, pažinti sa-
ve ir kitus, būti aktyviam, mokytis 
dirbti su komanda, sužinoti apie 
savanorystę.

Per šį jubiliejinį renginį A. Že-
gytė apdovanojo projekte „Žadin-
tuvas“ dalyvavusius aktyviausius 
organizacijos narius.

Jubiliejinėje šventėje KKJO 
pirmininkas M. Balaišis už nuola-
tinį palaikymą ir paramą per visus 
penkerius metus simbolinėmis 
statulėlėmis „Ačiū, kad esate su 
mumis“ ir padėkos raštais bei gė-
lėmis apdovanojo LKD preziden-
tę R. Klečkovskają, Lietuvos gestų 
kalbos asociacijos prezidentę R. 
Leonavičienę, KKRC direktorę J. 
Pugačiauskienę. 

Padėkos raštai už bendradar-
biavimą skirti: Seimo narei V. V. 
Margevičienei, G. Labanausko 
labdaros ir paramos fondui, Kau-
no jaunimo reikalų tarybos pirmi-
ninkei G. Skaistei, UAB „Neveres-
ta“ direktoriui K. Zybartui, Kau-
no jaunimo sąjungos „Apskritas 
stalas“ pirmininkui M. Jurgučiui, 
UAB „Atropa“ direktorei D. Ku-
činskienei, Kauno visuomeninės 
organizacijos „Vieningas Kaunas“ 
direktoriui P. Mačiuliui, LKJO 
prezidentui V. Pivorui ir septy-
niems atvykusiems svečiams iš 
Baltarusijos.

Padėkos raštai už savano-
riavimą įteikti: I. Krikščiūnaitei, 
V.Eskertienei, D. Miknevičiūtei,  
M. Ivanauskaitei, R. Kainauskie-
nei, A. Grabauskaitei, G. Šidlaus-
kienei. 

Na, o jubiliatus su padėkomis, 
suvenyrais, gražiausiais žiedais 
sveikino visi svečiai, Lietuvos kur-
čiųjų jaunimo atstovai iš visų Lie-
tuvos kampelių. 

Renginio pabaigoje pjaustytas 
G. Labanausko labdaros ir para-
mos fondo dovanotas didžiulis 
tortas, keliami tostai už jaunos or-
ganizacijos ateitį, šventės pabaigo-
je visi galėjo pasidžiaugti P. Rugio 
įmonės dovanotais fejerverkais. 

Ateities planai
Atskirame pokalbyje KKJO 

pirmininkas atskleidė organizaci-
jos planus 2013 metams. Projektai 
parengti. Veikla priklausys nuo jų 
finansavimo. 

Pavyzdžiui, 2012 m. projekte 
„Žadintuvas“ iškelti tikslai buvo 
įgyvendinti, tačiau tik dalis jauni-
mo įsitraukė į savanorišką veiklą. 
Dėl to kilo poreikis tęsti veiklą. 

Tad 2013 m. panašia kryptimi 
bus dirbama pagal numatytą pro-
jektą „Mes nemiegame“.

Planuojama, jog apie 30 pro-
jekto dalyvių turės galimybę da-

lyvauti susitikimuose su kitomis 
kurčiųjų ir girdinčiųjų organiza-
cijomis, o įgytas žinias ir patirtį 
galės taikyti vėlesniuose projekto 
vykdymo etapuose. 

Taip pat savanoriai galės pa-
tys organizuoti tokius susitikimus 
svarbiomis temomis, parodydami 
gebėjimą dirbti su komanda.

Išvažiuojamajame seminare 
bus suformuota jaunimo koman-
da, mokomasi save išbandyti neti-
kėtose situacijose.

Organizuojant susitikimus su 
kitomis NVO bus siekiama pasi-
semti gerosios patirties, išsiaiškin-
ti, kokia veikla gali užsiimti klau-
sos negalią turintis jaunimas.

Gavus finansavimą pagal pro-
jektą „Tylos spalvos“ būtų siekia-
ma sudaryti sąlygas klausos ne-
galią turinčiam jaunam žmogui 
aktyviai dalyvauti tinkamą erdvę. 
Organizacija norėtų susiremon-
tuoti patalpas UAB „Atropoje“, 
surengti piešinių konkursą, orga-
nizuoti paskaitas ir kt.

Projekto „Langas į pasaulį“ 
- tikslas padidinti informacijos 
prieinamumą, paruošiant ir pritai-
kant ją klausos negalią turintiems 
žmonėms.

Ugdant, palaikant ir atkuriant 
klausos negalią turinčio jaunimo 
savarankiškus įgūdžius 2013 m. 
projekto planuose numatyta: ug-
domasis paskaitų ciklas: „Gestų 
kalba – mano gimtoji kalba“; se-
minaras kurtiesiems ir girdintiems 
„Tylos pasaulio kalba ir kultūra“; 
neformalaus ugdymo principais 
organizuoti susitikimus, pade-
dančius kurtiesiems integruotis į 
girdinčiųjų visuomenę; informan-
to-konsultanto paslaugos gestų 
kalba; susitikimas-diskusija su at-
stovais iš aukštųjų mokyklų, tema: 
„Aplinkos aukštosiose mokyklose 
pritaikymas klausos negalią tu-
rinčiam jaunimui“; konsultacijos 
gestų kalba stojimo į mokymosi 
įstaigas klausimais (dokumentų 
tvarkymas, socialinė stipendija ir 
kt.); informacinis seminaras „Sa-
vo gyvenimo kelią renkuosi pats“; 
informacijos jaunimui aktualiais 
klausimais rinkimas, sisteminimas 
ir skelbimas lankstinukuose bei 
interneto tinklalapyje 

www.kkjo.weebly.com; asme-
ninio asistento pagalba stojantie-
siems į mokymosi įstaigas.

Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ
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Šiaulių sutrikusios klau-
sos vaikų ugdymo centras 
kartu su partneriais iš Ki-
pro, Maltos, Italijos, Bul-
garijos ir Slovakijos vyk-
do Comenius daugiašalės 
partnerystės projektą ,,It‘s 
fun to be IN and GREEN!“ 
(„Smagu ŽALIAISIAIS būti 
KARTU!“). 

Projekto veikla finansuojama 
iš Mokymosi visą gyvenimą pro-
gramos, kurią Lietuvoje adminis-
truoja Švietimo mainų paramos 
fondas (ŠMPF). Projekto trukmė 
- 2 metai. Projekto vertė -  24 000 
eurų.

Spalio mėnesį centro direk-
torė Aurelija Čepukienė ir moky-
toja Jolita Uljanovienė dalyvavo 
pirmajame partnerių susitikime, 
kuris vyko Prešovo mieste Slova-
kijoje. Susitikimo tikslas – suda-
ryti darbų, kuriuos šalys partnerės 
turės atlikti, planą. Vizito metu 
centro atstovės susipažino su Slo-
vakijos švietimo sistemos ypatu-
mais, kultūra, tradicijomis, stebėjo 
muzikos, gamtos pamokas, vaikų 
parengtą programėlę, susitiko su 
Prešovo miesto meru, dalyvavo 
pažintinėse ekskursijose. 

Iš pirmojo vizito Slovakijoje 
grįžusios centro atstovės surengė 
spaudos konferenciją, kurioje pri-
statė kelionės įspūdžius, atliktus 
darbus ir numatomas veiklas.

Lapkričio mėnesį projekto 

dalyviai kūrė projekto emblemas. 
Centro mokinių sukurti logotipai 
dalyvavo Kipre vykusiame tarp-
tautiniame logotipų konkurse. 
Projekto logotipu išrinktas mūsų 
mokinio Karolio Morkūno sukur-
tas logotipas.

Lapkričio 29 d. Šiaulių su-
trikusios klausos vaikų ugdymo 
centre vyko edukacinis užsiėmi-
mas „Rūšiuokime atliekas“. Moks-
leiviams buvo aiškinama, kas yra 
atliekos, kaip jos teršia aplinką, 
kokie yra svarbiausi atliekų tvar-
kymo principai, demonstruojama 
mokomoji medžiaga, kaip rūšiuoti 
popierių, plastiką, stiklą, į kokios 
spalvos konteinerį kokias antrines 
žaliavas mesti. Išklausę teorinę 
paskaitą, moksleiviai rūšiavo atlie-
kas į maišus, skirtus plastikui, po-
pieriui, stiklui. 

Šiuo edukaciniu užsiėmimu 
Šiaulių sutrikusios klausos vaikų 
ugdymo centre prasidėjusi akci-
ja „Rūšiuokime atliekas“ vyks iki 
2013 m. gegužės.   Centro ben-
druomenės nariai vykdys praktinę 

aplinkosaugos veiklą (rinks ir rū-
šiuos atliekas, parengs informaci-
nius stendus bei lankstinukus apie 
atliekų rūšiavimą). Dalyvaudami 
šioje akcijoje vaikai supras atliekų 
rūšiavimo svarbą ir problemas, 
kylančias dėl netinkamo atliekų 
tvarkymo, ugdys kompetenciją 
gamtosaugos srityje ir vietos ben-
druomenėse populiarins atsakingą 
elgesį gamtoje.

Gruodžio mėnesį Šiaulių cen-
tro mokiniai Šarūnas Karneckas (2 
kl.), Monika Daukšaitė (6 kl.), pe-
dagogės Jolita Uljanovienė ir Rūta 
Markauskienė dalyvavo Comenius 
daugiašalio projekto „It‘s fun to be 
IN and GREEN!“ antrajame par-
tnerių susitikime, kuris vyko Ki-
pre. Centro atstovai lankėsi Agros 
pradinėje mokykloje, susipažino 
su Kipro švietimo sistemos ypa-
tumais, kultūra, amatais, susitiko 
su miestelio meru bei bendruo-
mene, stebėjo mokinių parengtą 
koncertą. Projekto dalyviams buvo 
surengtos  pažintinės ekskursijos 
į kaimus Kyperountą, Kokopetrią 

ir į Nikosiją – vienintelę pasaulyje 
sostinę, padalytą į dvi dalis: šiauri-
nę – turkiškąją ir pietinę – graikiš-
kąją. Ekskursijos dalyviai aplankė 
įspūdingus muziejus, bažnyčias, 
amatininkų dirbtuves, susipažino 
su garsiąja Nikosijos architektūra: 
miesto simboliu – Selimiye mečete 
(iki XVI a. buvusi Šv. Sofijos kate-
dra), senamiestį supančia veneci-
jiečių statyta gynybine siena.

Vizito metu daugiausia dėme-
sio buvo skirta mokinių veiklai 
daugiatautėmis grupelėmis. Vaikai 
turėjo pademonstruoti savo šalies 
tradicinius žaidimus ir šokius.

Projekto dalyviai įgijo nau-
jų gebėjimų ir praktinių įgūdžių, 
keliaudami įvairiomis transporto 
priemonėmis.

Šarūnas ir Monika džiaugėsi, 
kad jiems buvo suteikta galimybė 
pažinti kipriečių papročius, ragau-
ti nacionalinių patiekalų, tobulin-
ti bendravimo įgūdžius, išmokti 
naujų angliškų žodžių, susirasti 
draugų iš kitų šalių.    

Iš susitikimo grįžę mokiniai ir 
mokytojos sukūrė filmą apie Co-
menius daugiašalio projekto „It's 
fun to be IN and GREEN!“ par-
tnerių susitikimą Kipre. Jį galima 
peržiūrėti mokyklos YouTube ka-
nalu.

Visi centro bendruomenės 
nariai aktyviai rengiasi trečiajam 
projekto partnerių susitikimui, 
kuris vyks šių metų balandį Itali-
joje. 

Jolita ULJANOVIENĖ, 
Rūta MARKAUSKIENĖ

Ši medžiaga atspindi dotaci-
jos gavėjo, bet ne ŠMPF, Europos 
Komisijos ar jos institucijų po-
žiūrį.

 Projektas plečia šiauliečių akiratį

Renginių ciklas, skirtas mokinių prevencijai stiprinti

Projekto dalyviai Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro mokiniai 
Šarūnas Karneckas ir Monika Daukšaitė džiaugėsi susipažinę su Kipro 
gamta, šios šalies papročiais. 

Ugdymas

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje (PKNPM) 
pradėtas išsamus susitikimų 
ir renginių ciklas, skirtas 
mokinių prevencijai. 

„Ugdymo įstaiga jau nebėra ta 
vieta, kur ugdytiniai įgyja tik ži-
nių. Mūsų tikslas, kad baigę mo-
kyklą vaikai turėtų daugiau kom-
petencijų, žinotų, kokie pavojai jų 

gali tykoti pradėjus savarankišką 
gyvenimą. Stengiamės, kad apie 
įvairias visuomenės problemas jie 
sužinotų ne iš pašalinių žmonių, 
interneto ir t. t., bet  iš tam skirtų 
institucijų bei tos srities kompe-
tentingų specialistų. Mokiniai turi 
žinoti, kur kreiptis ir ieškoti pagal-
bos, ištikus bėdai ar susidūrus su 
problema“, – aškino PKNPM di-
rektorė Danutė Kriščiūnienė.

Tam, kad renginiai, paskaitos, 

susitikimai būtų informatyvūs, 
efektingi, sujaudintų mokinius, 
daug energijos ir  širdies įdeda 
PKNPM socialinė pedagogė Ge-
novaitė Kazlauskienė. Jos idėjas ir 
iniciatyvą visada palaiko ir skati-
na mokyklos direktorė. Vykdant 
šį projektą, į pagalbą pasitelkiami 
policijos pareigūnai, medikai, so-
cialiniai pedagogai ir kiti specia-
listai. 

Renginyje, skirtame Tarptauti-

nei kovos prieš moterų prievartą 
dienai paminėti, mokiniai įdėmiai 
stebėjo Panevėžio policijos komi-
sariato vyresniosios specialistės 
Astos Railienės rodomą filmą apie 
prekybą moterimis, merginomis, 
pamatė, kokias kančias joms ten-
ka patirti sekso vergijoje. Ta pa-
čia proga kalbėta bei parodytas 
ir aptartas filmas apie tragiškas 
pasekmes, kai prie vairo sėdama 
išgėrus. 
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KKNUC mokiniai  kuria savo verslą
Šių mokslo metų pradžio-

je Kauno kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro 
(KKNUC) 8-10 klasių moki-
niai startavo su nauju tarptau-
tiniu Comenius daugiašalės 
mokyklų partnerystės projektu 
„Finansinio raštingumo tobu-
linimas. Mano klasės verslas“ 
(The Education of Financial 
Literacy. My Class Business). 

Pagrindinis projekto siekis - 
ugdyti mokinių finansinį raštin-
gumą. Projekto partneriai - Liu-
blianos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų mokykla (Slovėnija) ir Don-
kasterio komunikacijos specialistų 
koledžas (Jungtinė Karalystė). 

Projektui vadovauja KKNUC 
direktorė Laimutė Gervinskienė, 
jo veiklas koordinuoja ir organi-
zuoja anglų kalbos mokytoja Lela 
Nikitina, Neformaliojo švietimo ir 
švietimo pagalbos skyriaus vedėja 
Renata Valaitytė-Ramuckienė. 

Pagrindinės veiklos susijusios 
su mokinių asmeninio ir šeimos 
biudžeto planavimo ir valdymo 
įgūdžių tobulinimu, bendradar-
biavimo gebėjimų stiprinimu, at-
sakingo elgesio su pinigais, gam-
tos, mokyklos ištekliais formavi-
mu. 

Projekto veiklos orientuotos 
į mokyklos ir mokinių tėvų ben-

dradarbiavimo stiprinimą. Jos in-
tegruojamos į pamokinę ir popa-
mokinę veiklas.

Jau spalio pradžioje 8-10 kla-
sių mokiniai su klasių pedagogais, 
tėvais diskutavo ir pasirinko savo 
verslo sritį, kūrė verslo planą, ren-
gė jo sąmatą. 

Projekto dalyviai pasirinko 
tris verslo sritis: konditerinių ga-
minių bei atvirukų ir dekoracijų 
įvairioms šventėms gamyba. Tam, 
kad pasirinktų ir sėkmingai reali-
zuotų savo verslo produktą, pro-
jekto dalyviai mokosi planuoti 
asmeninį ir šeimos biudžetą, ren-
gia mokyklos elektros energijos ir 

vandens išteklių taupymo akcijas. 
Taip pat savo asmeninio verslo 
sukūrimo patirtimi planuojama 
dalytis su centro mokinių tėveliais 
ir buvusiais mokiniais. Galbūt jų 
idėjos bei sėkmingas jų realiza-
vimas padės ir šio projekto daly-
viams apsispręsti dėl savo ateities. 

Projekto metu bus surengtos 
dvi tarptautinės mokinių ir mo-
kytojų konferencijos, sukurtos 
sutrikusios klausos mokiniams 
pritaikytos mokymo priemonės: 
pratybų sąsiuviniai ir kompiuteri-
nės mokomosios programos „Ma-
no biudžetas“, „Mano šeimos biu-
džetas“, aiškinamasis finansinių 

terminų žodynėlis lietuvių gestų 
kalba. 

Pirmas planuojamas susitiki-
mas vyks Anglijos Donkasterio 
komunikacijos specialistų koledže. 
Čia susitiks partnerinių institucijų 
komandos: pedagogai ir mokiniai, 
vyks konferencija, kurioje moki-
niai pristatys savo pasirinkto vers-
lo sėkmės istoriją, demonstruos 
vaizdo medžiagą apie vykdomas 
veiklas.

  Prieš Kalėdas Tėvų dienos 
šventėje „Augu mylimas“ centre 
buvo surengta mugė. 

Projekto dalyviai pristatė ir 
sėkmingai realizavo produkciją. 
8a klasės mokiniai su auklėtoja 
Vida Olbergiene kepė kalėdines 
meduolių eglutes, devintokai siūlė 
šieno, šiaudų bei eglišakių deko-
ruotus kalėdinius vainikus, kve-
piančias žvakides, dekoruotas ci-
namonų lazdelėmis, dailius auksu 
purkštus angeliukus iš makaronų, 
dešimtokai ir 8 b klasės mokiniai 
prekiavo įvairia technika atliktais 
kalėdiniais atvirukais. 

Dalis produkcijos buvo užsa-
kyta jau iš anksto ir turėjo didelį 
pasisekimą tėvelių darbovietėse. 
Taigi pelno jaunieji verslininkai 
tikrai turėjo!

Lela NIKITINA
 projekto koordinatorė

Projekto dalyvės gamina dekoruotus kalėdinius vainikus.

Minint Pasaulinę AIDS die-
ną, mokykloje viešėjo Panevėžio 
„Aušros“ pagrindinės mokyklos 
mokiniai. Ta proga salėje simbo-
liškai  uždegtos žvakutės, PKNPM 
socialinė pedagogė G. Kazlauskie-
nė visiems mokyklos bendruome-
nės nariams ir svečiams prisegė 
po raudoną kaspinėlį. Parodytas 
filmukas apie tai, kaip šia liga už-
sikrečiama vartojant narkotikus, 
privertė mokinius susimąstyti. 
Paskaitą skaičiusi gydytoja der-
matovenerologė Birutė Jasionienė 
priminė, kokiais būdais užsikre-
čiama šia mirtina liga.

Sausio 24 dieną mokykloje 
viešėdama Panevėžio vyskupijos 
„Carito“ socialinė darbuotoja Ne-
ringa Orlonė mokyklos bendruo-
menei pristatė „Lietuvos Carito“ 
projektą „Pagalba prostitucijos ir 
prekybos moterimis aukoms“.  Pa-
sak jos, į projekto  globą kasmet 
patenka per 100 moterų ir mergi-
nų, kai kurios nuo 12 metų am-

žiaus. Projektas vykdomas Kauno, 
Telšių, Vilkaviškio, Šiaulių, Pane-
vėžio vyskupijose. Nuo 2001 m. 
pagalba suteikta 620 moterų. Vie-
nam užfiksuotam prekybos žmo-
nėmis atvejui reikėtų priskirti dar 
bent dešimt neužfiksuotų. Sociali-

nė darbuotoja teigė, kad Panevėžys 
yra vienas sėkmingiausiai su pros-
titucija kovojančių šalies miestų.  
N. Orlonė parodė filmuotą me-
džiagą, kaip merginos pasitiki 
draugais, pažįstamais ir patenka 
vergijon. Pasak jos, keistas į pros-

titucijos pinkles patekusios moters 
įvaizdis – seksuali vilioklė, intri-
gantė, lengvų pinigų ieškotoja. 
Tačiau su nukentėjusiomis mergi-
nomis dirbančios „Lietuvos Cari-
to“ socialinės darbuotojos ir sava-
norės susiduria su visiškai kitokia 
realybe. Merginos būna pažeidžia-
mos, jautrios, nepasitikinčios sa-
vimi, užguitos, augusios skurdžiai, 
dažnai nepatyrusios tėvų meilės, 
kentusios seksualinę, emocinę, fi-
zinę prievartą.

Mokyklos direktorė pažymė-
jo, jog yra numatytas šių renginių 
tęstinumas. Jie bus perkeliami  ir į 
tėvų  (globėjų, rūpintojų) plotmę. 
„Sieksime, kad apie šias skau-
džias ir aktualias problemas būtų 
kalbama ne tik mokykloje, bet ir 
namie. Tik kartu sutelkus jėgas ga-
lima tikėtis rezultatų“, – patikino  
D. Kriščiūnienė.

Eglė GENIENĖ

„Carito“ socialinė darbuotoja N. Orlonė pristatė projektą apie pagalbą 
prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms.
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PKNPM dailės mokytojo ekslibrisai įvertinti 
diplomu

Panevėžio G. Petkevi-
čaitės-Bitės viešosios bibli-
otekos antro aukšto eks-
pozicijų erdvėse atidaryta 
tarptautinė ekslibrisų par-
oda-konkursas „Kristijonui 
Donelaičiui – 300“. Čia 
eksponuojami Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinės mokyklos 
(PKNPM) dailės mokytojo, 
Lietuvos dailininkų sąjun-
gos nario Povilo Šiaučiūno 
ekslibrisai. 

Artėjančiam lietuvių grožinės 
literatūros pradininko Kristijono 
Donelaičio jubiliejui skirti me-
no kūriniai, kuriuos  dailininkas 
dedikavo žymiam Lietuvos kny-
gotyrininkui, bibliofilui Domui 
Kaunui, K. Donelaičio draugijos 
Panevėžio skyriaus pirmininkui 
Rimgaudui Baniui ir PKNPM 
mokytojai Laimai Lapėnienei, yra 
įvertinti diplomu. 

Parodoje-konkurse, kurį rengė 
Lietuvos dailininkų sąjungos Gra-

fikos skyrius ir Vilniaus grafikos 
centras, dalyvavo  29 dailininkai iš 
šešių šalių: Baltarusijos, Belgijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Ukrainos. 

Pasak P. Šiaučiūno, žmonės, 
kuriems sukūrė šiuos ekslibrisus, 
jam yra gerai pažįstami. „Su kny-
gotyrininku D. Kaunu prieš ke-
letą metų teko susitikti Vydūnui 
skirtame renginyje Šilalėjė. Paskui  
G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bi-
bliotekos direktorė buvo užsakiusi 
nupiešti jo eskizinį, šaržuotą por-
tretą. Šis ekslibrisas – tarsi tolesnė 
mūsų gražios pažinties raiška“, – 
pasakojo dailininkas. 

Kurdamas R. Baniui skirtą 

ekslibrisą, P. Šiaučiūnas teigė no-
rėjęs savo senam bičiuliui išreikšti 
padėką už pasiaukojimą Lietuvos 
kultūrai. Dailininkui dar svarbu ir 
tai, kad R. Banys pats labai verti-
na grafikos meną.  Šiam kultūros 
žmogui  P. Šiaučiūnas yra sukūręs 
net tris ekslibrisus. 

Mokytoją L. Lapėnienę daili-
ninkas sakė pažįstantis jau daugelį 
metų. Pirmiausia, ją pažinojo kaip 
žurnalistę, kuri rašė apie kultūros 
renginius, menininkus, jų kūry-
bą, dabar – kaip kolegę. „L. Lapė-
nienė yra daug rašiusi apie mano 
kūrybą, surengtas parodas, tad šį 
ekslibrisą dedikavau jai kaip savo 
padėkos ženklą“, –  sakė P. Šiau-

čiūnas. 
Per parodos atidarymą kalbė-

damas dailininkas pasižiaugė, kad  
jo kuklūs klasikiniai meno kūri-
niai buvo įvertinti autoritetingos 
komisijos. Tai, anot jo, skatina to-
liau užsiimti kūrybine veikla.  

Be šios parodos-konkurso,   
P. Šiaučiūnas 2012 m. dar dalyva-
vo dviejose solidžiose ekslibrisų 
parodose-konkursuose, skirtose 
poeto Vladislavo Sirokomlės (Liu-
dvikas Vladislavas Kondratovi-
čius, 1823-1862) 150-osioms mir-
ties metinėms ir tautos dainiaus 
Maironio 150 metų jubiliejui pa-
minėti.   

Eglė GENIENĖ

Diplomu įvertinti P. Šiaučiūno ekslibrisai dedikuoti knygotyrininkui D. Kaunui, kultūrininkui R. Baniui, PKNPM 
mokytojai L. Lapėnienei.

Podiumas, rampų šviesos, 
madingi rūbai, fotografų dėmesys 
– šiandien turbūt nėra mergaitės, 
kuri bent jau svajonėse nenorėtų 
būti modeliu. Tačiau mados pa-
saulyje pirmuosius laurus skinanti 
Panevėžio J. Balčikonio gimnazi-
jos moksleivė Evelina Žlibinaitė 
tvirtino, kad niekada nebūtų tuo 
susidomėjusi, jei ne jos ydinga lai-
kysena ir močiutės paskatinimas 
nueiti į modelių agentūrą. 

Dėl sveikatos problemų prieš 
pusantrų metų pradėjusi lankyti 
agentūrą Evelina kaip modelis ats-
tovavo Lietuvai -  pirmiausia Lie-
tuvoje ir Latvijoje, o dabar ir Kini-
joje, kur sulaukė šios srities žinovų 
pripažinimo.

„Mėgaujuosi ta veikla, esu sa-
vimi, žmonės turbūt jaučia tą nuo-
širdumą, todėl ir būnu pastebėta“, 
– sakė mergina. Ji neslėpė, jog 
norint ko nors išmokti ir pasiekti 
reikia įdėti labai daug darbo. Anot 
jos, tik sudėjusi tai, ką turi „nuo 
Dievo“, ir dideles savo pastangas ji 

sulaukė įvertinimo.
Pasak Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos (PKNPM)  direktorės Da-
nutės Kriščiūnienės, susitikimas 
su modeliu E. Žlibinaite buvo su-
rengtas neatsitiktinai. Jau ketvirti 
metai mokykla vykdo sveikos gy-

vensenos ugdymo 
programą bei pro-
jektą „Siekiu būti 
kaip jie“. „Atrodo, 
kuo siejasi sveikos 
gyvensenos ugdy-
mo programa ir 
modelio karjera? 
Tačiau norėjome, 
kad  mūsų moki-
niai ne iš vadovė-
lio, bet akivaizdžiai 
išgirstų, kiek reikia 
pastangų ir darbo 
įdėti, norint ištaisyti 
netaisyklingą laiky-

seną ir pasiekti 
norimų rezulta-
tų“, – sakė direk-
torė.

Per susitikimą mokinius la-
biausiai domino, kaip Evelina bu-
vo pakviesta į Kinijoje, Šenženo 
mieste, vykusį tarptautinį konkur-
są. Mergina pasakojo, jog norint 
dalyvauti konkurse reikėjo atitikti 
keletą reikalavimų: būti ne žemes-

nei kaip 174 centimetrų ūgio ir  
ne jaunesnei kaip 17 metų, turė-
ti modelio darbo patirties ir būti 
įvertintai trimis nominacijomis 
per vienus metus. Evelina  buvo 
pakviesta, nes atitiko visus šiuos 
reikalavimus. 

Ji prisipažino, jog kelionė į to-
limą šalį, kurioje reikės praleisti 
net tris savaites, ją gąsdino, tačiau 
galimybė patobulėti, pamatyti šią 
egzotišką šalį, susipažinti su įdo-
miais žmonėmis buvo stipresnė už 
baimę. Ir tai,  ką pamatė ir patyrė, 
mergina sakė nepamiršianti visą 
gyvenimą. Jai teko galimybė vaikš-
čioti pasaulinio lygio podiumu, 
susipažinti su 70 pretendenčių iš 
įvairių žemynų, patobulinti anglų 
kalbos žinias, aplankyti gražiau-
sias Kinijos vietas, artimiau pažin-
ti  šios šalies kultūrą.  

Jau dvidešimt ketvirtą kartą 
Šenžene vykstančiame tarptauti-
niame modelių konkurse Evelina 
turėjo 5 pasirodymus. Su ja dirbo 
pasaulinio lygio kirpėjai ir visažis-

Mes ir visuomenė

Sveikatos problemos nesutrukdė siekti pripažinimo

Modelio karjeros siekianti Evelina Žlibinaitė su 
PKNPM mokinukais S. Grincevičiūte ir K. Janikūnu. 
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tai. Mergina anglų kalba pristatė 
savo šalį, demonstravo talentus. 
Iš 70 pretendenčių  lietuvaitė iš 
Panevėžio  užėmė 15 vietą. Beje, 
konkurse ji buvo pati jauniausia 
ir pati aukščiausia. Jos ūgis – 186 
centimetrai.

PKNPM mokiniams Evelina 
papasakojo savo įspūdžius, paro-
dė ir pakomentavo nuotraukas iš 
pažintinių ekskursijų. Ji sakė, jog 
nėra drąsi, tačiau  norint pasiek-
ti tikslą reikia turėti atkaklumo ir 
rasti savyje jėgų nugalėti įvairias 
baimes. Ji davė mokiniams patari-

mų, kaip gražiai vaikščioti, stovėti 
scenoje. 

Susitikimo pabaigoje Evelina 
kvietė vaikus nebijoti svajoti ir 
siekti savo tikslų. Tiesa, ji pabrėžė, 
kad siekiant gerų rezultatų reikia 
turėti daug noro, įdėti daug pa-
stangų ir darbo.

Pats smagiausias momentas 
vaikams – tai fotosesija su Evelina. 
Mažieji ne tik fotografavosi, bet ir 
matavosi iš konkursų parsivežtas 
juostas.

Vienuoliktoje klasėje besimo-
kanti E. Žlibinaitė sakė, kad dabar 

savo modelio karjerą pristabdė, 
nes nenori atsilikti moksle. Vie-
noje geriausių miesto gimnazijų 
besimokanti mergina teigė, jog 
ateityje planuojanti stidijuoti me-
dicinos mokslus. Dėl to modelio 
karjeros ji atsisakyti nežada, nes ta 
veikla teikia daug džiaugsmo bei 
naujos patirties. 

„Manau, kad susitikimas su šia 
drąsia ir atkaklia mergina, nuo ku-
rios veido per visą susitikimą ne-
dingo nuoširdi šypsena bei šiltas 
žvilgsnis, pagarba ir dėkingumas 
ją palaikiusiai šeimai ir gerada-

riams, klausos negalią turintiems 
mokiniams suteikė be galo daug 
naudos. Vaikai pažino ją kaip as-
menybę, suvokė sveikos gyven-
senos reikšmę, praplėtė geografi-
jos  žinias, sustiprino  mokymosi 
motyvaciją. Džiugu, kad Evelina 
atskleidė ne tik stipriąsias, bet ir 
silpnąsias savo savybes,  o tai – jau 
daug pasako apie jauną žmogų“, 
– pažymėjo direktorė D. Kriščiū-
nienė. 

Eglė GENIENĖ

Kaunas
Ištikima tradicijai Kau-

no kurčiųjų bendruomenė 
vasario 9 d. rinkosi į Už-
gavėnių ir žiemos sporto 
šventės renginį, kuris vyko 
Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centre (KKRC).

Nebijodami gripo, gerai nu-
siteikę visi būrėsi vyti iš kiemo 
žiemą, rinko velniui nuotaką, 
linksmai šėliojo su kaukėmis, 
draugiškai varžėsi keturiose mė-
gėjų sporto rungtyse.

Pasveikinusi susirinkusius, 
KKRC direktorė Jūratė Puga-
čiauskienė pakvietė šventės nuo-
taiką kiekvienam pradėti kurti 
nuo savęs - būti aktyviems.

Bandant įtraukti visus į 
linksmą renginį, bendruomenės 
motiną suvaidinusi Marytė Va-
liulienė išrinko velniui (vaidi-
no Albertas Žalionis) nuotaką. 
Marytė ir per Užgavėnes buvo 
nepakartojama! Akcentuojant 
valdingą charakterį nemažai 
prisidėjo spalvingi apdarai. Iki 
centro tvoros vartų nusidrieku-
sios moterų eilės bendruomenės 
motina išrinko pačią gražiausią, 
šauniausią, nurungusią kitas 
savu įvaizdžiu ir šmaikščiais at-
sakymais damą (vaidino Roma 
Linkevičiūtė). Ji tuoj pat buvo 
papuošta nuotakos apdarais. 
Motinai paskelbus: „Tegyvuoja 
vestuvės, tegyvuoja meilė!“, pra-
sidėjo „pragariškos“ iškilmės.

Po kiemą „varlinėdamas“ 
vaikščiojo parskridęs gandras, 
išburti ateitį ir padėti meilės rei-
kaluose siūlė čigonė, saldainiais 
viliojo jaunieji velniukai, dirbo 
skubios medicinos pagalbos sto-
tis, daugumos akys krypo į šių 
metų Morę, turintys „pinigėlių“ 

bandė laimę loterijoje...

Sporto šventė
Vėliau visi renginio dalyviai 

(su kaukėmis ir be jų) vieningai 
įsitraukė į žiemos sporto šven-
tę. Jai vadovavo (kartu buvo ir 
vyriausioji teisėja) KKRC spor-
tinių gebėjimų lavinimo būrelio 
vadovė Agnė Žegytė. Agnė pa-
siūlė išbandyti 4 rungtis: rąstų 
kilnojimą, žiedų mėtymą į kartį, 
bato metimą į tolį, virvės trauki-
mą (3 komanda). Visose rungty-
se vyrai, moterys, vaikai varžėsi 
atskirai. 

Žvarbią, apniukusią dieną 
sportinės rungtys pritraukė vos 
ne visus – taip buvo galima ne 
tik išbandyti naujovę, bet ir besi-
mokant apšilti. 

Kilnojant rąstus vyrų gru-
pėje (teisėjai - Remigijus Ba-
laišis ir Gintautas Jančiauskas) 
nepralenkiamas buvo Vidman-
tas Strumskis. Greitai perpratęs 
techniką jis surinko 100 taškų. 
Iš moterų pirmavo Laima Moc-
kienė (50 tšk.), tačiau nemažos 

minios akivaizdoje gražuolei 
čigonei pavyko visiems akis ap-
dumti įtikinus, kad rastą iškėlė 
1000 kartų! Jai teko specialusis 
prizas. Vaikų grupėje geriausiai 
sekėsi Simui Bobinui (32 tšk.)

Mėtant žiedus į kartį (teisė-
jas Julius Zagorskis) vyrų gru-
pėje taikliausias buvo senjoras 
Jonas Zabotka, moterų – Rau-
donuke šventėje praminta Jolan-
ta Milišauskienė, vaikų – Simas 
Bobinas.

Bato metimo į tolį rungtyje 
(teisėjas R. Balaišis) vyrų grupė-
je 1–oji vieta teko Juliui Zagors-
kiui, moterų – Vidai Eskertienei, 
vaikų – Austėjai Motiejūnaitei.

Stipriausi bendruomenės 
vyrai rinkosi grupėmis po tris 
traukti virvę (teisėjas G. Jan-
čiauskas). Tai - bene sunkiausia 
rungtis, nes buvo slidu. Po kelių 
susitikimų tarp grupių paaiškėjo 
nugalėtojų komanda: Vidmantas 
Švedas, Audrius Vaigauskas ir 
Linas Urbonas. Šmaikštūs kau-
niečiai Vidmantas Strumskis ir 
Vitas Kirvaitis mėgino kelti nuo-
taiką į komandą pasikvietę vel-
nią (A. Žalionį).

Vaikai virvės traukimo rung-
tyje nesivaržė, o moterų grupėje 
nugalėjo L. Mockienė, V. Esker-
tienė ir J. Milišauskienė.

Būtina akcentuoti bendruo-
menės narių draugiškumą, net-
gi pagalbą, teikiant patarimus, 
kaip pasiekti geresnių rezultatų, 
todėl per varžybas tvyrojo šilta 
atmosfera, o vietoj saulės ūka-
notą dieną švietė šypsenos. Kaip 
ir dera, sudeginę Morę, pasisu-
kę bendrame ratelyje prie laužo, 
šeimininkų buvome pakviesti į 
vidų išgerti karštos kavos ir pa-
ragauti grikių košės. Išalkusiems 
ir sušalusiems buvo tikra atgai-

va. Kas norėjo, kad „pilvas būtų 
kietesnis už kaktą“, galėjo porci-
jas pasidvigubinti...

Gražiausių kaukių, varžybų 
nugalėtojų apdovanojimas vyko 
salėje. Centro direktorė atkreipė 
dėmesį į gausiai šventėje daly-
vaujančias šeimas su vaikais - 
įteikti prizai, vaikai nudžiuginti 
saldainiais. Visi šventės dalyviai 
pakviesti pasižiūrėti užsienio ša-
lių imituojamų dainų įrašų, pasi-
sukti šokio sūkuryje...

O vasario 12- osios vėly-
vą popietę – Užgavėnių dieną 
– KKR centre bendruomenė 
šventė su Kauno kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro 
moksleiviais.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Vilnius 
Kaip ir kasmet,  Šv. Kazi-

miero g. 3 pastate įsikūrusias 
kurčiųjų įstaigas Užgavėnių 
dieną lankė persirengėliai. 

Šiemet jie žiemą ginė ypa-
tingai – gestų kalba skaitydami 
eiles, kuriose buvo užkoduoti 
gražiausi pavasariniai linkėji-
mai. Vėliau, per pietų pertrau-
ką, dauguma įstaigų darbuotojų 
susirado ilgų stalų ir kartu kirto 
pačių keptus blynus. Ant stalo 
nestokota ir lašinukų, dešryčių. 
Apetitu nė vienas nesiskundė, 
lapnojo, kol nieko neliko. Liau-
dies tradicijos sako, kad taip ir 
turi būti: tuomet metai bus skal-
sūs.
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Užgavėnių  
fotoreportažas – 16 p.Kauno Užgavėnių persirengėliai.
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Nusilenkė Nepriklauso-
mybės Akto signatarams

Susirinkę vasario 16-osios 
pavakarę į Šv. Kazimiero g. 
3 aktų salę jaunieji kurčiųjų 
bendruomenės nariai išklau-
sė Vilniaus KRC darbuotojos 
Jovitos Vasilevičienės sveikini-
mą Valstybės atkūrimo dienos 
proga. Iškilmingame minėjime 
pasidžiaugta, kad mūsų valstybė 
jau sulaukė brandaus amžiaus – 
šiemet nepriklausomai Lietuvai 
95-eri, prisiminti Nepriklauso-
mybės Aktą pasirašę signatarai. 
Bendruomenės atstovė Violeta 
Komarovskaja  gestais sugiedojo 
Lietuvos himną. 

Šventė Valentino dieną
Atidavę duoklę senelių ir 

prosenelių drąsai bei pasiau-
kojimui susirinkusieji gręžėsi į 
dar vieną šventę – Šv. Valentino 
dieną. Kasmet ji jiems, dar tik 
ieškantiems ar neseniai sutiku-
siems savo  meilę, yra tarsi laimės 
atskaitos taškas. Vilniaus KRC 

rado lėšų atminimo suvenyrais 
pradžiuginti Valentino ir Valen-
tinos vardu pavadintus bendruo-
menės narius.

Visą likusią vakaro dalį žen-
klino šv. Valentino meilės dvasia: 
pradedant trumpa humoristine 
„Mimikos“ teatro trupės prem-
jera „Palangos liūtas“ pagal K. 
Sajos kūrinį (režisierė J. Ma-
žeikienė) ir teminiais etiudais, 
tokiais kaip „Pasimatymas“ , 
„Apie gyvenimą“ (aktoriai Nijolė 
Karmazienė, Marijonas Karma-
za, Igoris Kulčickis), ar imituoja-
mosiomis dainomis „Lig šiol tave 
myliu“, „Tu nemylėjai“ (imitavo 
Ramunė Kirilova) ir baigiant 
gražiausios poros nuotraukų 
rinkimais.  

Paskelbė konkurso  
rezultatus

Šiemet nuotraukų konkurse 
dalyvavo dešimt porų. Savaitę 
prieš renginį porelių sustabdytas 
buvimo kartu akimirkas turėjo 
galimybę vertinti visi į Vilniaus 

KRC užsukę bendruomenės 
nariai. Tą vakarą buvo paskelbti 
konkurso rezultatai. Gražiausia 
pora nuotraukoje pripažinta  
Ieva ir  Adas Aužbikavičiai. Jiems 
atiteko prizas – 30 min. fotosesija 
studijoje „Fotolobis“, įsikūru-
sioje Vilniuje, A. Jakšto gatvėje. 
Visiems kitiems dalyviams, kad 
diena iš atminties neišsitrintų, 

prisiminimui teko paguodos 
prizai – širdelėmis puošti nuo-
traukų rėmeliai.

Šventę vainikavo diskoteka. 
Renginyje išdalyti ŽIV ir AIDS 
paveiktų moterų bei jų artimųjų 
asociacijos „Demetra“ dovanoti 
sargiai.

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Dvi šventės vieną vakarąMes ir visuomenė

Vilniaus ir Kauno Užgavėnių persirengėliai.

Gražiausia pora - Ieva ir  Adas Aužbikavičiai.


