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Vasario pabaigoje jau pa-
tys klausos negalios žmonės 
galėjo išsikviesti skubią pagal-
bą numeriu 112. 

Vasario 27 d. apie trisde-
šimčiai Vilniaus kurčiųjų ben-
druomenės narių buvo įdiegta 
mobilioji aplikacija „GPIS 112“. 
Po savaitės tokią galimybę įgijo 
dar apie 30 kauniečių, o dar po 
savaitės – vėl maždaug tiek vil-
niečių. Ši aplikacija ir suteikė 
galimybę kurčiajam išsikviesti 
skubią pagalbą numeriu 112 
susirašinėjant be girdinčiųjų 
talkos. 

Plačiau skaitykite 4-5 psl. 

Kurtiesiems jau prieinama skubi pagalba 112 numeriu 

Vilniečiai įdėmiai klausėsi Bendrosios pagalbos centro atstovų pasakojimo apie sku-
bios pagalbos numeriu 112 naujoves.

Kurtieji veržiasi būti virėjais

Skaitykite 13-14 psl.

Girdinčiųjų visuomenei 
„Akiratis“ - langas į kurčiųjų pasaulį

Skaitykite 10 psl.
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Trumpai apie mus
KAUNO KURČIŲJŲ IR NE-

PRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO 
CENTRO 75-METIS. Balandžio 
16 d. 10.30 val. Kauno pedagogų 
kvali�kacijos centre (Vytauto pr. 
44) vyks respublikinė konferencija 
„Sutrikusios klausos vaikų ugdy-
mas: dabartis ir perspektyvos“. 
Renginys skirtas Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
75-mečiui. Jo organizatoriai: Kau-
no miesto savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo, kultūros, turizmo 
plėtros reikalų valdybos Švietimo ir 
ugdymo skyrius, Kauno pedagogų 
kvali�kacijos centras, Lietuvos 
surdopedagogų asociacija, Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centras.

ViKJO TURI NAUJĄ VA-
DOVĄ. Vilniaus kurčiųjų jaunimo 
organizacija (ViKJO) nuo kovo 1 d. 
turi naują pirmininką. Dėl objekty-
vių priežasčių ankstesniam pirmi-
ninkui Karoliui Simaičiui grąžinus 
savo įgaliojimus, teko šaukti neeilinį 
visuotinį susirinkimą. Buvo išrinkta 
šeštoji ViKJO taryba ir nauja pir-
mininkė - Ada Zabulionytė. Šiuo 
metu ji savo laiką dalija tarp dvi-
ejų šalių – Danijos (ten studijuoja 
viename koledžų) ir Lietuvos, kur 
nuo šiol vadovaus sostinės kur-
čiųjų jaunimo organizacijai. Be 
jos, ViKJo tarybą sudaro: Ramū-
nas Bukeika, Arnoldas Matulis, 
Ramunė Triušytė, Rasa Buikaus-
kaitė. Sostinės kurčiųjų jaunimo 
organizacijoje - 55 nariai.

APTARTAS KLAUSOS APA-
RATŲ KOMPENSAVIMAS. Kovo 
5 d. Sveikatos apsaugos ministe-
rijoje surengtas posėdis, kuriame 
buvo aptarta medicininių klausos 
prietaisų skyrimo, išdavimo ir jų 
įsigijimo išlaidų kompensavimo 
tvarka. Posėdyje dalyvavo minis-
tras V.Andriukaitis.

Nauja tvarka buvo rengiama 
nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio, 
darbo grupėje nevyriausybi-
nėms organizacijoms atstovavo 
bendrijos PAGAVA pirmininkė 
Rima Sitavičienė. Projekte nu-
matyta pakeitimų. Pvz., vaikams 
iki 7 metų gali būti išduodami du 
kompensuojamieji klausos apara-
tai abiem ausims vieną kartą per 
trejus metus, individualūs ausies 
įdėklai kompensuojami vieną 
kartą per penkerius metus, o vai-
kams iki 7 metų - kartą per trejus 

metus. Per susitikimą R. Sitavičie-
nė atkreipė dėmesį, kad numatyta 
mums nepriimtinų pakeitimų 
– klausos aparatų neskirti esant 
kurtumui, kai girdimi garsai, stip-
resni nei 90 dB. Be to, visai neuž-
simenama apie kompensuojamą 
sumą, kuri bus skirta klausos 
aparatui įsigyti. Ministras pabrė-
žė, kad reikia pirkti geros kokybės 
klausos aparatus, ir siūlė sudaryti 
naują darbo grupę, kuri tobulintų 
tvarkos aprašo projektą.

ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS 
INICIATYVĄ IŠGARSINO TV3 
TELEVIZIJA. TV3  kovo 3 d. 
pavakare per „Žinių“ laidą sudarė 
LKD prezidentei Romai Klečkovs-
kajai galimybę kreiptis į visuomenę 
ir dviem kalbomis padėkoti bei 
pagarsinti Vilniaus miesto Šeškinės 
poliklinikos iniciatyvą. Jos esmė 
– LKD padovanota planšetė (ši 
dovana vieno poliklinikos darbuo-
tojo), ja naudodamiesi šioje polik-
linikoje kurtieji gali gauti nuotolinę 
vertimo paslaugą jau dabar. Dėl to 
jie privalo turėti asmens dokumen-
tą, kurį kaip užstatą palieka regis-
tratūroje, kol planšetę nešiojasi po 
gydytojų ir procedūrų kabinetus. 
R. Klečkovskaja tikisi, kad geroji 
patirtis paskatins ir kitų šalies po-
liklinikų administracijas greičiau 
sekti geruoju pavyzdžiu.

TARPTAUTINĖS MOTERS 
DIENOS MINĖJIMAS.  Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro mo-
terų klubas ir vėl džiugino savo 
nares. Kovo 8-ąją jos sugužėjo ne 
tik priimti sveikinimų, bet ir pa-
sveikinti vienos kitų, pasidžiaugti 
tarpusavio bendrumu. Be to, 
moterys daugiau sužinojo, kokiu 
ritmu gyvena kaimynės Latvijos, 
ypač Rygos, kurčiųjų saviveikli-
ninkų bendruomenė. Tai padėjo 
skaidrės, kuriose įamžinta pernai 
rugsėjį Rygoje vykęs Vilniaus ir 
visos Latvijos saviveiklininkų susi-
tikimas. Ypač moterims patiko Ra-
munės Buikauskienės pranešimas.  
Aktyvi bendruomenės narė šįkart 
pasirinko bičiules supažindinti su 
dramatiška Austrijos-Vengrijos im-
peratorienės Elžbietos (dar kitaip 
vadintos Sisi) gyvenimo istorija. 
Ši moteris XIX a. viduryje buvo 
tituluojama kaip viena gražiausių 
Europos aristokračių. Vėliau pra-
nešimą keitė žaidimai, vaišių stalas. 
Renginio pabaigoje klubo narės 
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pradžiugintos specialiai šiai progai 
kurtomis dovanėlėmis ir gėlėmis.

VELYKŲ ŠVENTĖ. Balan-
džio 26 d. 12 val. Vilniaus KRC 
aktų salėje rengiama vaikų vely-
kinė šventė. Mažųjų dalyvių laukia 
susitikimas su Velykų bobute. Taip 
pat jie bus pradžiuginti pasaka 
apie pupą, žaidimais ir dovanėlė-
mis. Paskubėkite, vaikų nuo 2 iki 
10 metų registracija jau prasidėjo.

SUSITIKIMAS SU GRAI-
KIJOS KURČIŲJŲ SPORTO 
KLUBO ATSTOVAIS. Kovo 25 d. 
17.15 val. Vilniaus sporto klubas 
„Gestas“ organizuoja susitikimą 
su Graikijos kurčiųjų sporto 
klubo atstovais. Jis vyks Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro 
salėje (Šv. Kazimiero g. 3). Svečiai 
iš Graikijos D. Dimopoulas ir K. 

Papadiamantis papasakos apie 
savo klubo veiklą ir pabendraus 
su kurčiųjų bendruomene.

ŽAIDYNĖS. Kovo 13-15 d. 
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas 
organizavo 44-ąsias Baltijos šalių 
kurčių moksleivių žaidynes. Šįkart 
jos surengtos Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centre. 
Dalyvavo vien  per šimtą jaunųjų 
sportininkų, taip pat jų mokytojai, 
treneriai, varžybų teisėjai, orga-
nizatoriai, žiūrovai. Apie žaidynių 
rezultatus informuosime kitame 
„Akiračio“ numeryje.

AEROBIKA KAUNE. Pad-
velkus pavasario vėjams kaunietės 
susirūpino savo sveikata ir 
grožiu. Kovo 6 d. Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centre vyko moterų 
aerobikos užsiėmimai. Kadangi dėl 

Kauno kurčiųjų sporto 
klubo „Tyla“ pirmininkas Al-
girdas Jurkša apdovanotas II 
laipsnio Santakos garbės žen-
klu. Tai vienas garbingiausių 
miestiečių apdovanojimų.

Iškilminga Santakos garbės 
ženklų įteikimo ceremonija vyko 
Kauno rotušėje Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo dienos išvakarė-
se. Garbingiausi miestiečių apdo-
vanojimai buvo įteikti aštuoniems 
kauniečiams. Dar penki miestiečiai 
apdovanoti Kauno miesto burmis-
tro J. Vileišio atminimo pasidab-
ruotais medaliais. 

Apdovanojimus įteikė Kau-
no miesto meras A. Kupčinskas. 
A. Jurkša II laipsnio Santakos 
garbės ženklu apdovanotas už 
nuopelnus Kaunui, ypač uolų, 
sąžiningą darbą ir visuomeninę 
veiklą. Akcentuota, kad jis svariai 

A. Jurkša gavo garbingą apdovanojimą

Garbingą apdovanojimą A. Jurkšai įteikė Kauno miesto meras A. Kupčinskas.

prasto �nansavimo nėra sportinių 
gebėjimų vadovo, aerobikos treni-
ruotes veda centro darbuotoja 
Laura Šaikuvienė. Susitarta į kitą 
užsiėmimą atvykti po savaitės. 

EKSKURSIJA. Į dvi vilniečių 
grupes vėl netilpo visi norintys 
aplankyti LR prezidentūrą. Todėl 
Vilniaus KRC administracija su-
teikia dar vieną galimybę tiems, 
kurie į sąrašus nepateko anksčiau. 
Trečios grupės ekskursija numatoma 

kovo 29 d. 12.45 val. Registracija 
vyks centre iki kovo 25 d. 

SVEČIAI. Kovo 15 d. sostinės 
kurčiųjų klube lankėsi du kurtieji 
prancūzai. Jaukioje mažojoje 
Vilniaus KRC salėje vilniečiams 
jie pasakojo apie savo gyvenimą, 
Prancūzijos kurčiųjų sportą, kul-
tūrą, dalijosi naujienomis.

VASAROS LAIKAS. Šio mėne-
sio paskutinį sekmadienį, kovo 30 d., 
Lietuvoje septyniems mėnesiams bus 
įvestas vasaros laikas. Vasaros laikas 
įvedamas kasmet - paskutinį kovo 
sekmadienį trečią valandą nakties 
laikrodžių rodyklės pasukamos vieną 
valandą į priekį. Vasaros laikas 
atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį 
sekmadienį ketvirtą valandą nakties, 
tada laikrodžio rodyklės sukamos 
vieną valandą atgal. 

prisidėjo prie Lietuvos kurčiųjų 
vyrų krepšinio rinktinės, tapusios 
olimpinių žaidynių, Europos ir 
pasaulio čempionatų prizininke; 
jo kaip žaidėjo ir kaip trenerio 
nuoširdus darbas pelnė ne vieną 
apdovanojimą; jis, negailėdamas 
jėgų, Kauno ir Lietuvos vardą gar-
sina visame pasaulyje.

Pasveikinti reikšmingo įvy-
kio proga atvyko A. Jurkšos žmo-
na Daiva ir sūnus Mindaugas. 

Apie A. Jurkšos nuopelnus ša-
lies kurčiųjų sportui ir reikšmin-

giausius pasiekimus plačiau rašyta 
jo gražaus jubiliejaus proga praeitų 
metų „Akiratyje“ (Nr. 12 (340). 

Lietuvos kurčiųjų krepšinio 
rinktinei Algirdas atstovavo nuo 
1970 m. Nuo 2004 m. su vyriau-
siuoju treneriu A. Šatu treniruoja 
Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio 
rinktinę. 2013 m. vasarą olimpinė-
se žaidynėse Bulgarijoje rinktinė 
laimėjo aukso medalius. 

Už nuopelnus ugdant Lietu-
vos sportininkus A. Jurkša 2006 
m. apdovanotas Lietuvos nusipel-

niusio trenerio garbės ženklu. 2010 
m. Lietuvos prezidentė D.Grybaus-
kaitė įteikė ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Riterio kryžių, 2012 m. 
- sidabrinį atminimo medalį. 

Sveikiname gavus garbingą 
apdovanojimą. Linkime, kad daug 
jėgų atidavusį sportui Algirdą lydė-
tų kurčiųjų bendruomenės dėmesys 
ir pagarba, gera sveikata, sėkmė ir 
stiprybė. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Aktualijos
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Atkelta iš 1 p.

Įsidiegti mobiliąją aplikaciją 
galima tik į išmaniuosius tele-
fonus bei planšetes su iOS 6.0 ir 
Android 2.3 ir jų vėlesnėmis ope-
racinių sistemų versijomis. Kitaip 
tariant, reikalingi atitinkami iš-
manieji telefonai arba planšetės. 
Paprasti mobilieji telefonai ne-
tinka. Iki kovo 20 d. ją įsidiegusių 
kurčiųjų buvo prašoma pagalbos: 
teikti siūlymus „GPIS 112“ to-
bulinti. Pagal gautus pasiūlymus 
mobilioji aplikacija apie metus 
bus testuojama ir tobulinama.

Asmenys, įsidiegę „GPIS 
112“, galimybę išsikviesti skubią 
pagalbą turi ir bandomojo pro-
jekto metu. Kaip informavo Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas (toliau – PAGD) 
(jam pavaldus Bendrasis pa-
galbos centras), klausos negalią 
turintiems asmenims yra parengta 
10 tūkst. mobiliųjų aplikacijų (8 
tūkst. kurčiųjų  bendruomenės 
narių ir suplanuota atsarga at-
eičiai). Jos saugomos PAGD, ir nė 
vienas mobiliojo ryšio operatorius 
jų neturi. Taip sugalvota dėl to, kad 
nebūtų nė menkiausios galimybės 
išsiųsti melagingo skambučio, 
prisidengiant kurčiųjų vardu. Klai-
dinantys skambučiai kasmet mūsų 
biudžetui brangiai atsieina.

Vartotojo vadovas
Kad eiliniai aplikacijos 

vartotojai nesutriktų nelaimės 
atveju ir neprarastų brangaus 
laiko, išsikviesti skubią pagalbą 
pasirengiama iš anksto. Kaip tai 
daroma? PAGD atstovai vyksta 
pas kurčiuosius ir padeda įsi-
diegti „GPIS 112“. Taip pat kur-
čiųjų bendruomenėms išplatintas 
mobiliųjų aplikacijų tekstinis 
vartotojo vadovas. Juos tarp na-
rių paskleidžia reabilitacijos 
centrų darbuotojai. Vadove yra 
pateiktos instrukcijos Android ir 
Apple (iOS) operacinių sistemų 
vartotojams. Kiekvieną jų sudaro 
3 dalys: įdiegimas, aplikacijos 
naudojimas, išinstaliavimas.

Kai kuriuos vadovo punktus 

reikėtų aptarti išsamiau. Abiejų 
operacinių sistemų vartotojams 
nurodoma, iš kur ir kaip „GPIS 
112“ galima atsisiųsti, taip pat 
kurias piktogramas  ir mygtukus 
reikia spausti, kaip elgtis norint 
apsisprendimą už�ksuoti ir kaip 
– norint jį atšaukti.  Svarbu žinoti, 
kad pirmąkart aplikaciją palei-
džiant reikia sutikti su Galutinio 
vartotojo sutarties sąlygomis. Kol 
klausos negalios asmens sutikimo 
nėra, tol „GPIS 112“ naudotis 
negalima. Nesutikus su reikalau-
jama sąlyga, naudojimasis paslau-
ga atsideda, kol vartotojas prie 
aplikacijos atsisiuntimo grįš ir 
pasirinks funkciją „sutinku“. Nu-
spaudus mygtuką „sutinku“, bus 
atidarytas asmeninės informaci-
jos pildymo langas. Ši informacija 
yra kon�denciali, ja niekas negali 

pasinaudoti, nes BPC operatoriui 
ji nėra matoma tol, kol kurčiasis 
paskambina tyliuoju skambučiu 
(susirašinėjimas) į Bendrąjį pa-
galbos telefono numerį 112. In-
formacija apie asmenį operatoriui 
prieinama, kol vyksta susirašinė-
jimas su paslaugos gavėju.

Vadove glaustai paaiškinta, 
kodėl reikalingi tokie asmens 
duomenys kaip vardas, pavardė, 
gyvenamoji vieta, telefono nume-
ris, gimimo metai, kraujo grupė, 
kontaktinis asmuo (vardas, pa-
vardė, telefono numeris asmens, 
iš kurio galima būtų gauti papil-
domos informacijos apie skam-
binantįjį), svarbi informacija (čia 
reikia nurodyti, kokiomis ligomis, 
keliančiomis pavojų gyvybei, ser-
gama, ir pan.). Taip yra dėl to, 
kad nelaimės atveju operatorius 

turėtų svarbiausią informaciją 
apie asmenį ir galėtų be mažiau-
sių klaidų greitai ir dėmesingai, 
atsižvelgdamas į papildomas 
aplinkybes, užsakyti  reikiamą 
paslaugą. Pvz., jeigu asmuo serga 
cukriniu diabetu ir prašo skubios 
medicinos pagalbos, operatorius 
medikus informuos, kad pagalbą 
reikia teikti diabetininkui. Taip pat 
bus prašoma sutikti, kad aplikacija 
galėtų nustatyti naudotojo buvimo 
vietą. Mat „GPIS 112“ veikia jos 
naudotojų buvimo vietos prin-
cipu. Su šiuo sutikimu atsiranda 
galimybė taip pat gauti Gyventojų 
perspėjimo ir informavimo siste-
mos pranešimus. Pvz., apie prastas 
oro sąlygas ir pan.

Atlikus šiuos privalomus 
veiksmus, mobilioji aplikacija varto-
toją „veda“ toliau. Ji prašo pasirinkti 
kalbą, skambinimo būdą (skam-
butis ar žinutė). Mūsų atveju pasi-
rinkus susirašinėjimą, taip pat yra 
dvi galimybės: arba atsivėrusiame 
žinučių rašymo lange nieko nelau-
kiant rašyti laisvos formos žinutę, 
arba pasitelkti į pagalbą funkciją 
„vedlys“. Pasirinkus „vedlį“, teks 
atsakyti į iš anksto parengtus ap-
likacijos sumanytojų klausimus. 
Jie labai paprasti. Paprasti ir at-
sakymai. Beveik visada vartotojui 
užteks pasakyti „taip“ arba „ne“, 
„sutinku“ arba „nesutinku“ ir pan. 
Į anketos klausimus įmanoma at-
sakyti labai greitai. Dažniausiai jų 
pakaks, kad būtų galima nustatyti 
asmens buvimo vietą ir tuo adresu 
išsiųsti reikiamą pagalbą. 

Vartotojo vadove aptartos 
funkcijos, kaip baigti tylųjį skam-
butį arba suprasti, kad pokalbį 
baigė operatorius; kaip atnaujinti 
asmeninę informaciją; pakeisti 
bendravimo kalbą;  išinstaliuoti 
įsidiegtą aplikaciją. 

Jeigu kurtieji išklausė PAGD 
instruktažą, turi atsisiuntę varto-
tojo vadovą ir išbandė funkcijas 
iki tyliojo skambučio piktogra-
mos iš anksto, vadinasi, išsikviesti 
skubią pagalbą jie jau pasiruošę. 
Aplikacijos sumanytojai viską  
parengė taip, kad būtų visai pa-
prasta vadovu naudotis.

Kurtiesiems jau prieinama skubi pagalba 112 numeriu

Ir Vilniuje, ir Kaune susidarė eilutė, norinčių įdiegti programas į išmaniuosius 
telefonus. 
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Kiek tylusis skambutis 
kainuos?

Vieno atsakymo į šį klau-
simą nėra. Pokalbis kainuos 
priklausomai nuo pasirinkto po-
kalbių plano, interneto tipo ir pan. 
Kaip sakė Vilniaus KRC darbuo-
tojai, tai gali atsieiti ir visai pigiai, 
ir pobrangiai. Bet juk kasdien 
skubios pagalbos nesikviečiame, 
tiesa? O jos prireikus, centų jau 
neskaičiuojama. Belieka palin-
kėti, kad mūsų skaitytojams kuo 
rečiau prireiktų BPC pagalbos, ir 
priminti paprastą tiesą: kas ne-
laimei ruošiasi, toji dažniausiai jį 
aplenkia.

Lietuvos kurčiųjų draugija, 
be kita ko, ragina: kam baigiasi 
per Techninės pagalbos neįgalie-
siems centrą įsigytų su nuolaida 
mobiliųjų telefonų naudojimo 
laikas, kitą ten pat įsigykite iš-
manųjį. Kompensuojamoji suma 
– 600 Lt. 

„GPIS 112“ 
pristatymas Kaune

Kovo 6 d. Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centre Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departa-
mento (PAGD) Bendrosios pagal-
bos centro  atstovai skubios pagal-
bos numeriu 112 naujoves pristatė 
Kauno miesto, Kauno, Kėdainių ir 
artimesnių rajonų nariams. 

PAGD Operatyvaus val-
dymo valdybos Informacinių 
technologijų ir ryšių skyriaus 
specialistai paaiškino, kad įgy-
vendinant projektą „Gyventojų 
perspėjimas ir informavimas, 
naudojant viešųjų judriojo tele-
fono ryšio paslaugų teikėjų tinklų 
infrastruktūrą“ įdiegta gyventojų 
perspėjimo ir informavimo siste-
ma (toliau – GPIS). Ji užtikrina 
gyventojų informavimą tiesiogiai 
į mobiliuosius telefonus apie gre-
siančią ir susidariusią ekstremalią 
situaciją. 

Vykdant tolesnę plėtrą ši 
programa leidžia gauti ne tik per-
spėjimus grėsmės metu, bet ir už-
tikrina klausos negalią turintiems 
asmenims išsikviesti telefonu 112 
pagalbą (RAŠTU!), kurios iki šiol 
neturėjo. 

„GPIS“ veikia visų trijų 
judriojo telefono ryšio tiekėjų 

(„Bitė“, „Omnitel“, „Tele2“) 2G, 
3G tinkluose. 

Naudodami labai gerai 
paruoštą vaizdą specialistai su-
pažindino su programos „GPIS 
112“ įdiegimo taisyklėmis. Spe-
cialistai visiems, kas į susitikimą 
atsinešė turinčius interneto ryšį 
išmaniuosius telefonus, planšetes, 
įdiegė programą „GPIS 112“. Pa-
dedami gestų kalbos vertėjų jie 
kantriai aiškino, atsakė į visus 
klausimus. 

Projektas sulaukė kurčiųjų 
kritikos. Mat yra nemažai žmo-
nių, kurie kalba tik gestų kalba, 
jiems rašyti žinutes sunku, todėl 
buvo pageidaujama vaizdo per-
davimo - kad informacija būtų 
perduodama gestų kalba. 

Be to, klausos negalią tu-
rinčiam asmeniui reikia rasti pa-
pildomų �nansų interneto ryšiui 
telefone. Tuo tarpu girdinčiai 
visuomenės daliai Nr. 112 – ne-
mokamas. Todėl kurtieji siekia 
lygių galimybių! 

Prasidėjo debatai: jeigu už 
interneto ryšį reikia mokėti, vadi-
nasi, kurtiesiems ši paslauga bus 
mokama. Kol kas mobiliuosiuose 
telefonuose interneto ryšį turi 
tik nedidelė dalis bendruomenės 
narių. 

Žmones reikėtų suprasti, visi 
žinome, nuo kurių metų neįgalie-
siems pensijos nejuda iš vietos,  o 
išlaidos būtiniausioms kompen-
sacinės technikos reikmėms tik 
auga (jau turimas brangus 3G 
vaizdo ryšys susisiekiant su gestų 
kalbos vertėjomis ir kt.).

Susitikime klausta, ar buvo 
tartasi su kurčiųjų bendruome-
ne? Tvirtinta, kad buvo tartasi ir 
derinta su LKD atstovais. Kaunie-
čiai akcentavo, kad informacijos 
perdavimą vaizdu kurtieji turi 
Prancūzijoje.

Visiems rūpėjo, kiek kai-
navo šis projektas. Atsakyta, jog 
metams – 120 tūkst. Lt. 

PAGD atstovai argumenta-
vo, kad norint susisiekti su „GPIS 
112“ reikalingi tik 2 paspaudimai 
ir bus gauta informacija apie pa-
vojingus įvykius: pvz., jei būtų 
blokuojami keliai, kiltų uraganai 
ir kt. O tam , kad būtų supa-
prastintas pagalbos prašančiojo 

kreipimasis nelaimės atveju 
(kuriems sunku rašyti), buvo su-
kurta „Vedlio“ funkcija. Pabrėžta, 
jog čia reikalinga pačių kurčiųjų 
pagalba, kad ši procedūra būtų 
ištobulinta. Patikslinta, kad ins-
taliavus programą ji jau veikia ir 
galima susisiekti su Bendrosios 
pagalbos centru.

Bendruomenės nariai prašė, 
kad tvirtinant šią programą būtų 
atidžiau atsižvelgta į kurčiųjų pa-
siūlymus. 

Pateiktas kurčiųjų pasiūly-
mas, kad būtų pasirinkimas: 1) 
galimybė apie nelaimę pranešti 
vaizdo skambučiu (vaizdinė in-
formacija gestų kalba), 2) SMS( 
raštu) ir 3) balso skambučiu, pvz., 
tuo atveju, jeigu šalia staiga atsi-
rastų girdintis žmogus. 

Projekto kūrėjai aiškino, kad 
ši paslauga sunaudos labai mažai 
internetinio ryšio, o vaizdo skam-
butis naudoja daug megabaitų, 
todėl už internetą reikėtų mokėti 
daug brangiau. 

Specialistai buvo kiek nuste-
bę, kad dar neturėdami šios pro-
gramos ir jos neišbandę kurtieji ją 
jau kritikavo. 

Aiškinta, kad bandant per-
teikti vaizdą kol kas yra techninių 
problemų. Tam tikslui reikėtų 
modi�kuoti esamas sistemas, o 

tai brangiai kainuoja. Sprendimai 
yra tobulinami. Anksčiau Lietu-
voje šiuo konkrečiu klausimu iš 
viso nebuvo jokio sprendimo. Šis 
bandymas yra pirmas. 

Patikslinta, kad vaizdui per-
duoti reikalingas 3G ryšys. Vadi-
nasi, realiai įvertinus, tokia paslau-
ga galėtų naudotis daugiausia tik 
miestų ir rajonų centrų žmones, o 
atokiose vietose ji tiesiog neveiktų. 

Pamažu įdiegiant programas 
į išmaniuosius telefonus, žmonėms 
kantriai buvo atsakyta į visus rūpi-
mus klausimus. Specialistai išvyko 
tik bendruomenei išsiskirsčius. 

Bendruomenės dėmesiui: 
1.Kas dar neįsigijo naujų 

telefonų, turi žinoti, kad įdiegti 
„GPIS112“ programą galima į iš-
maniuosius telefonus su Android 
arba iOS operacine sistema (iOS 
operacinę sistemą turintys „Ap-
ple“ telefonai itin brangūs).

2.Būtinas interneto duome-
nų ryšys.

3.Telefonui turi būti LEISTA 
naudoti vietos nustatymą (GPS/
WiFi).

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
Aldona Gema 

STANKEVIČIENĖ

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite
 „Akiratį“ 2014 metams!

Laikraščio „Akiratis“  (indeksas 0002) 
prenumeratos kaina:

8 mėn. – 14,00 Lt,
6 mėn. – 10,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose 
„Lietuvos pašto“ skyriuose. 
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Kovo 6 d. Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centre (KKRC) 
vyko LKD Kauno teritorinės 
valdybos 2013 m. ataskaitų ir 
rinkimų susirinkimas.

Jam pirmininkavo LKD Kau-
no teritorinės valdybos prezidiumo 
narys K. Vaišnora. 2013 m. darbo 
ataskaitą pateikė teritorinės valdy-
bos pirmininkė J. Pugačiauskienė. 
Per šiuos metus netekta net 9 narių. 
Anapilin palydėti: A. Vilimienė, 
E. Kepenis, L. Bagdonienė, J. A. 
Naujokas, R. Žibinskienė, V. Ka-
takinas, J. Taroza, A. Petrošius, T. 
Zinkevičius. Jie buvo pagerbti tylos 
minute.

 Pagal statistiką šiai teritorinei 
valdybai priklausančiose Kauno 
miesto, Kauno rajono, Prienų, Jo-
navos, Kaišiadorių, Raseinių, Šakių 
rajonų organizacijose užregistruoti 
1304 klausos negalios asmenys. Iš 
jų – 855 yra draugijos nariai (814 
kurtieji arba turintys klausos ne-
galią ir 41 girdintis). Iš pastarųjų 

657 nariai gyvena Kauno mieste 
(633 kurtieji arba turintys klausos 
negalią ir 24 girdintys). 2013 m.  
priimti 5 nauji nariai. 

Kartą per metų ketvirtį vyks-
ta prezidiumo posėdžiai, apie po-
sėdžių nutarimus draugijos nariai 
informuojami. Platinamas kurčių-
jų mėnraštis „Akiratis“. Teikiama 
informacija, išrašyti kelialapiai į 
poilsio namus „Varpelis“ Šventojo-
je. Išnagrinėjus kurčiųjų skundus, 
parašyti pareiškimai Kauno polici-
jos komisariato viršininkui, Kauno 
klinikų vadovui. Neįgaliųjų tarybai 
pateikti pasiūlymai ir gautas prita-
rimas bei sutikimas, kad poliklini-
kose užsiregistravus pas gydytojus 
būtų priimami kurtieji kartu su 
gestų kalbos vertėju (pagal talone 
nurodytą laiką). Organizuotas 
bendruomenės narių dalyvavimas 
miesto renginiuose. Interneto 
svetainėje www.kkrc.weebly.com 
nuolatos skelbiama įvairi infor-
macija. Ją rengia negailėdami laiko 
savanoriai gestų kalba. Šioje sve-

Ataskaitinis susirinkimas Kaune
tainėje pateikiamos ir svarbiausių 
renginių nuotraukos. Balsavimu 
ataskaita patvirtinta.

 Revizijos komisijos narės  
V. Tadaravičienė, R. Kainauskienė 
ir R. Mykolaitienė supažindino su  
revizijos komisijos patikrinimo 
aktu. 

Išsamiai išsiaiškinus pajamų 
ir išlaidų kiekį, ataskaita buvo 
patvirtinta. Į naujus draugijos 
narius vienbalsiai priimtas trisde-
šimtmetis Aurimas Gricius.

Vieni svarbiausių susi-
rinkimo dalyvių klausimų - vis 
prastėjanti draugijos �nansinė 
padėtis, titrų, reklamos trūkumas. 
Dėmesio vertas siūlymas – drąsiau 
skirti 2 proc. gyventojų pajamų 
mokestį. 

Iš ilgų diskusijų buvo maty-
ti, kad pagaliau baigiasi žmonių 
kantrybė dėl netolygaus lėšų pa-
skirstymo. Draugijos nariams 
nesuprantamos jų proporcijos, kai 
vienus gelbėjant kiti paliekami 
nuošalyje. Pavyzdžiui, kokiais 

prioritetais remiantis surandama 
didelių lėšų implantams, o likimo 
valiai palikti žmonės, kuriems 
reikia klausos aparatų? Anksčiau 
įsigyti klausos aparatai jau sudi-
lo, sugedo, o valstybės skiriama 
kompensacija 5 m. net nesiekia 
300 Lt. 

Nesibaigiantys debatai dėl 
titrų televizijoje - tai ne pagalba, 
ne darbai, tik jų stumdymas... 
Reikia pasakyti, kad negirdintys 
žmonės (net jeigu jie nekalba) 
moka padėtį įvertinti ir mato, kas 
daroma konkrečiai. 

Vis dar trūksta informaci-
jos, reklamos spaudoje, televizi-
joje, miesto viešajame transporte, 
įstaigose – visur, kur būtina pa-
galba negirdinčiam žmogui. 

Dėl lėšų stokos nuo šių metų 
pradžios KKRC darbo laikas buvo 
sutrumpintas. Į ankstesnį darbo 
ritmą grįš balandžio 1 d.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Aktualijos

LKD Kauno teritorinės 
valdybos Raseinių kurčiųjų 
pirminė organizacija (p. o.) 
vasario 13 d. dalyvavo Rasei-
nių neįgaliųjų dienos užim-
tumo centro organizuotame 
renginyje „Gyvenimo ratu su 
Kristijonu Donelaičiu“. 

Vieningi rajono neįgalieji 
iškilmingai paminėjo Lietuvos 
valstybės atkūrimo dieną ir taip 
pat  lietuvių grožinės literatūros 
pradininko, evangelikų liuteronų 
kunigo K. Donelaičio 300-ąsias 
gimimo metines. 

Jau antrus metus iš eilės 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos proga Centre vyksta lietu-
viškų šventinių atributų parodėlė 
„Pasitikime Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną pasipuošę“. Cen-
tro užimtumo būrelį lankančios 
moterys, su meile VARDAN TOS 
LIETUVOS pagaminusios ir eks-
ponavusios įspūdingus šventinius 
atributus, kvietė apžiūrėti, įsigyti ir 
pasipuošti jais vasario 16 dieną.

Rajono neįgalieji iškilmingo 
renginio programą vykusiai suderi-

no su Raseinių Viktoro Petkaus pa-
grindinės mokyklos moksleiviais. 

Raseinių kurčiųjų p. o. nariai 
parodė ištrauką - „Žiemos rū-
pesčiai“(iš K. Donelaičio poemos 
„Metai“). Be Julijono Eidukevi-
čiaus ir Vidmanto Vitkausko čia 
dar vaidino: Ona Vitkauskienė, 
Edvardas Baltrušaitis, Ligita Jana-
vičiūtė, Edvinas Tamutis. 

Kiti rajono neįgalieji suvai-
dino ištrauką „Vasaros linksmy-
bės“. Neprigirdintis E. Tamutis 
prisidėjo ir prie šio vaidinimo. 

Renginio programą kur-
tiesiems „išgirsti“ padėjo orga-
nizacijos pirmininkė Genutė 
Eidukevičienė, nuolatinė kurčiųjų 
padėjėja Centro sveikatingumo 
organizatorė Irena Perminienė.

Naujos patalpos
Pasak Raseinių kurčiųjų p. o. 

pirmininkės G. Eidukevičienės, per 
gerą pusmetį organizacijoje buvo 
nemažai gerų poslinkių. Ji dėkojo 
centro direktorei A. Cicėnienei ir 
pavaduotojai J. Garliauskienei, kad, 
vykdant 2014 m. socialinės rea-

bilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą, pasiūlė 
kurtiesiems patogesnes patalpas. 
Paskirtas kabinetas yra daug erd-
vesnis, jame - du langai ir net du 
radiatoriai, tad kurtieji džiaugiasi 
šiluma, vadovių supratingumu.

Pirmininkei sudarytos sąlygos 
priimti iš karto daugiau žmonių, yra 
erdvės eksponuoti savų auksarankių 
darbams, sportininkų pasiekimams, 
iškabinti naujausią informaciją. 

Raseinių kurčiųjų p. o. pir-
mininkė, vadovaujanti žmonėms, 
išsibarsčiusiems po rajono mies-
telius ir kaimus, iš tiesų turi turėti 
ne vien pinigų, bet ir plaukiančių 
idėjų. Tada jau galima prašyti pa-
ramos. Taigi tikrasis jos kapitalas 
– idėjos. 

Saviveiklininkai
G. Eidukevičienė pačius ak-

tyviausius „savus artistus“ pradėjo 

Raseiniškių šventės, naujienos ir problemos

Raseinių kurčiųjų p. o. nariai J. Eidukevičius (dešinėje) ir V. Vitkauskas suvaidi-
no K. Donelaičio poemos „Metai“ ištrauką „Žiemos rūpesčiai“.
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burti senokai. Paskui ją žmonės 
eina, nes moka visus išklausyti, as-
meniškai žino kiekvieno lūkesčius. 
Ji ir pati vaidina, gamina įvairius 
rankdarbius. Tačiau vadovė yra 
visiškai negirdinti, negali pasitelkti 
muzikos, žodžio meno įtaigos. 

Pastaraisiais metais su jos 
paruoštais sceniniais vaizdeliais 
Raseinių rajono kurtieji dalyvavo 
Raseinių neįgaliųjų dienos užim-
tumo centro, Kauno teritorinės 
valdybos Vilkaviškio, Kėdainių, 
Kaišiadorių kurčiųjų p. o. rengi-
niuose. 

Pasak G.Eidukevičienės, buvo 
labai malonu, kad kurtieji buvo pa-
stebėti ir pakviesti į „Talentų šou 
2013“, kuris vyko lapkričio mėnesį 
Raseinių neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centre. Šiame šou kurtieji pasi-
rodė kaip stiprūs ir charizmatiški 
atlikėjai, jų pantomimos grupei 
įteiktas padėkos raštas. 

Šiuo metu G. Eidukevičienė 
džiaugiasi turinti scenos pagal-
bininkę, projekto vykdytoją Ilmą 
Garšvienę. Ji yra baigusi Klaipėdos 

universiteto Menų fakultete teatro 
ir renginių režisūrą. Palyginti leng-
vai įsitraukė į kurčiųjų kolektyvą, 
susikalbėti bando judesiais, o į 
gestų kalbą gilinasi savarankiškai. 

Suvaidintoje ištraukoje „Žie-
mos rūpesčiai“ skambėjo pritaiky-
ta muzika, pasitelkta pantomima. 
Negirdintys ir nekalbantys artis-
tai nenuvylė, jie sugebėjo įsijausti 
į patikėtus vaidmenis. 

Darbinga pradžia, geri po-
slinkiai vaidyboje (juos jau paste-
bėjo ir žiūrovai) verčia galvoti ir 
apie naujus sceninius darbus.  

Poreikis mokytis 
gestų kalbos

Tačiau yra kita aktuali ir 
spręstina problema: šiuo metu 
Raseinių neįgaliųjų dienos užim-
tumo centre dirba nemažai naujų 
darbuotojų, ir jie nemoka gestų 
kalbos. Centre yra daug įvairių 
paslaugų, kuriomis naudojasi ir 
rajono kurtieji. Pastaruoju metu 
teikiama trumpalaikė ir dienos 
socialinė globa, čia glaudžiasi ir 

kurčias draugijos narys Aloyzas 
Antanavičius iš Alėjų kaimo (jis 
yra pensininkas ir nebesugeba sa-
vimi pasirūpinti, tad Centro globa 
yra labai patenkintas). 

Pribrendo reikalas ir rasei-
niškiams mokytis gestų kalbos. 
Tuo tikslu Raseinių neįgaliųjų 
dienos užimtumo centro direktorė 

žada siųsti prašymą LKD Surdolo-
gijos centrui.

G.Eidukevičienė mano, kad 
norinčiųjų išmokti gestų kalbą 
gali dar atsirasti ir iš policijos, 
medicinos bei kitų įstaigų. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Raseinių kurčiųjų pirminė organizacijos nariai renginyje „Gyvenimo ratu su 
Kristijonu Donelaičiu“. 

Ištikima tradicijai Kauno 
kurčiųjų bendruomenė kovo  
1 d. rinkosi į Užgavėnes ir žie-
mos sporto šventę. Linksmomis 
šėlionėmis iš savo bendruo-
menės kiemo išvarė žvarbius 
žiemos likučius ir išbandė 
savo gebėjimus įvairiose sporto 
rungtyse. 

Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centro (KKRC) kieme susi-
rinkusius sveikino ir su renginio 
programa supažindino direktorė 
Jūratė Pugačiauskienė, socialinė 
darbuotoja Vida Eskertienė, sporto 
klubo „Tyla“ pirmininkas Algirdas 
Jurkša. 

Nauja kauniečių meninė 
programa su švelniu erotiniu prie-
skoniu ir žaviomis kaukėmis kėlė 
nuotaiką. „Žieminis striptizas“, 
komiški vaizdeliai apdovanojo 
visus smagaus juoko doze (pa-
grindiniai atlikėjai KKRC panto-
mimos ir dramos būrelio nariai, 
vadovė Jūratė Viničenkienė). 

Pilkas kiemas, apniukusi, 
žvarbi diena nuo spalvų, gražuo-
lių šokėjų šypsenų prašvito. Nors 
dangus iki vakaro taip ir nepasiuntė 

nė vieno saulės spindulio, šildė 
giedri žmonių veidai, o besirenkan-
čiųjų vis gausėjo.

Kadangi šių metų šventė - be 
mažiausio lopinėlio sniego, ati-
tinkamai parinkti žaidimai. Jiems 
vadovavo A. Jurkša, atskiroms 
rungtims teisėjavo Lina Agintaitė, 
Gintautas Jančiauskas, bendruo-
menės mažuosius globojo ir žai-
dimus pravedė centro psichologė 
Donata Miknevičiūtė. 

Užgavėnių pabaigą skelbė 
tradicinis Morės deginimas. 

Laužui užgesus vakarop 
šventės dalyviai buvo sukviesti į 
šiltas centro patalpas. Direktorė 
J. Pugačiauskienė pasveikino ir 
išdalijo apdovanojimus sporto 
rungčių bei žaidimų nugalėto-
jams. 

Buvo pagirtos aktyviausios 
šeimos, apdovanoti bendruomenės 
mažiausieji, rungčių teisėjai, kolek-
tyvinėmis dovanėlėmis džiaugėsi 
čigonės (tautinių šokių kolektyvo 
moterys) bei kaukėti pantomimos 
būrelio artistai ir kiti dalyviai, pa-
dėję kurti visos šventės nuotaiką. 

Beveik visos dovanos buvo 

Tradicinės Užgavėnės ir žiemos sporto šventė Kaune

susijusios su kalorijų gausinimu 
prieš ilgą gavėnią. 

Pasidžiaugus dovanomis, 
gausi bendruomenė pakviesta 
prie Užgavėnių stalo vaišintis 
riebia miežine koše. Košės recep-
tūros autorės - KKRC personalo 
moterys. 

Už gražią ir sočią šventę 
bendruomenė dėkinga organiza-

toriams ir pagrindiniams renginio 
rėmėjams - UAB „Rimi Lietuva“ ir 
UAB „Omnivitus“. 

Plačiau skaitykite LKD in-
ternetinės svetainės www.lkd.lt 
rubrikoje „Kurčiųjų kultūros 
aktualijos“.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Visus žavėjo ir kaitino vyrų širdis ryškiaspalviais apdarais plieskiančių čigonių 
šokiai.
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Projektai

VšĮ Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centras 2012-
2015 metais įgyvendina Eu-
ropos Sąjungos �nansuojamą 
2007–2013 m. Žmogiškųjų iš-
teklių plėtros veiksmų progra-
mos 1 prioriteto „Kokybiškas 
užimtumas ir socialinė ap-
rėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K 
priemonės „Socialinės rizikos 
ir socialinę atskirtį patirian-
čių asmenų integracija į dar-
bo rinką“ projektą KARTU 
MES GALIME DAUG.

Projekto tikslas – didinti 
kurčiųjų ir neprigirdinčių asmenų 
įsidarbinimo galimybes, teikiant 
kompleksines paslaugas, siekiant 
išvengti jų socialinės atskirties.

Projekte daugiausia dėmesio 
skiriama kurtiesiems, kurie ieško 
darbo, nori įgyti naują specialybę 
arba persikvali�kuoti. Projekto 
metu teikiamos kompleksinės so-
cialinės ir profesinės reabilitacijos 
paslaugos, kurios padeda kurtie-
siems ir neprigirdintiesiems ge-

riau pažinti save, savo gebėjimus, 
įgyti profesiją. Projekte dirbantys 
įdarbinimo tarpininkai tikslinės 
grupės nariams padeda ieškoti 
laisvų darbo vietų, susirasti darbą, 
įsidarbinti ir adaptuotis darbo vie-
toje, tarpininkauti su darbdaviais 
ir bendradarbiais užtikrinant kuo 
ilgesnį darbą pasirinktoje vienoje 
vietoje. Projekto metu numatoma 
83 tikslinės grupės narių: 75 kur-
tieji asmenys iš Vilniaus miesto ir 
8 - iš Tauragės miesto.

Projektas dalyviams naudin-
gas tuo, kad jie gali įgyti bendrųjų 
įgūdžių: išmokti naudotis kom-
piuteriu arba tobulinti darbo su 
juo įgūdžius, išmokti tvarkyti 
savo �nansus ir sudaryti nesu-
dėtingas kompiuterines lenteles, 
išmokti taisyklingos lietuvių kal-
bos ir žodžių, reikalingų darbe, iš-
mokti anglų kalbos arba pagilinti 
savo žinias. Be to, vyksta ir kursai 
/ mokymai –  projekto dalyviai 
turi galimybę analizuoti savo ge-
bėjimus ir profesinius poreikius. 

Jūsų vertinimą (ką geba 
projekto dalyvis ir atsižvelgiant į 
šiuos gebėjimus kuo galėtų dirbti 
ateityje) atlieka profesionalūs psi-
chologai ir profesinio orientavimo 
specialistai. Projekto dalyviams 
organizuojamos savigalbos gru-
pės: susitikę kurtieji gali dalytis 
įgytomis žiniomis, aptarti įsidarbi-
nimo problemas, teikti savo pasiū-
lymus, kaip efektyviau integruotis 
į darbo rinką. 

Įgyvendinamas projektas su-
teikia galimybę persikvali�kuoti bei 
surengti keturių krypčių profesi-
nius mokymus šioms specialybėms 
įgyti: viešbučio tarnautojų (valymo 
ir aptarnavimo);  apželdinimo di-
zaino-želdinių prižiūrėtojų; veido 
ir kūno priežiūros specialistų; biuro 
administravimo-IT specialistų. 
Profesinių mokymų trukmė - nuo 
1,5 iki 4 mėnesių. Kiekvienas daly-
vis, baigęs šiuos mokymus, gauna 
pažymėjimą, patvirtinantį, kad jis 
baigė profesinius mokymus ir geba 
dirbti pagal įgytą specialybę, taip 
pat turi galimybę atlikti praktiką 
projekto partnerių organizacijose, 
kur sėkmingai atlikę praktiką turės 
galimybę įsidarbinti. Taip sudaro-
mos sąlygos įgyti atitinkantį rinkos 
poreikius išsilavinimą ir užtikrinti 
galimybę pasirinkti kurtiesiems 
tinkančią mokymosi formą bei 
priemonę. 

Projekto metu efektyviai 
organizuotas profesinių įgūdžių 
mokymo procesas, kurtiesiems 
nereikia gaišti daug laiko infor-
macijos paieškai, tuo pačiu metu 
realizuoti savo naujai įgytas kom-
petencijas. 

Asmenims, turintiems klau-
sos negalią, reikalinga nuolatinė 
pagalba motyvuojant dirbti, ke-
liant savivertę, ugdant darbinius 
ir profesinius įgūdžius, organizuo-
jant bendruomenėje savigalbos 
grupes. Jiems reikalingi tarpinin-
kai bendraujant su darbdaviais 
ir darbo vietoje, ieškant darbo 
ir įdarbinant bei pagalba darbo 
vietoje. Tam, kad ši pagalba pro-
jekto dalyviams būtų profesionali, 
ir projekto darbuotojai (socialiniai 
ugdymo specialistai, profesinio 
orientavimo specialistai, psicho-
logai, įdarbinimo tarpininkai ir jų 
asistentai) turėtų aukštą kvali�ka-
ciją, mokėtų pristatyti tikslinę gru-
pę darbdaviui ir bendradarbiams, 
gebėtų padėti kurčiajam kuo ilgiau 
išsilaikyti darbo vietoje, vyko 
darbuotojų kvali�kacijos kėlimas 
Didžiojoje Britanijoje kurčiųjų 
įdarbinimo organizacijoje „Deaf-
Plus“. Ji specializuojasi ir dirba 
kurčiųjų profesinio orientavimo 
bei įdarbinimo srityse. 

Tokia priemonių visuma 
sustiprina tikslinės grupės narių 
motyvaciją įgyti specialybę ar įsi-
darbinti, o įsidarbinus kuo ilgiau 
išsilaikyti vienoje darbo vietoje. 
Ši veikla prisidės prie lygių gali-
mybių darbo rinkoje didinimo ir 
įgyvendinimo. Projektas kurčiųjų 
bendruomenės nariams suteikia 
galimybę kelti savo kvali�kaciją, 
ugdyti bendruosius įgūdžius, pa-
deda ieškoti darbo ir įsitvirtinti 
darbo vietoje. 

Projektas įgyvendinamas 
kartu su partneriais: Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrija 
PAGAVA, Tauragės tėvų su ne-
galinčiais girdėti vaikais bendrija 
„Prasmė“, Vilniaus technologijų 
mokymo ir reabilitacijos centru, 
UAB „BSS grupė“ ir UAB „Vika-

Kartu mes galime daug

Projekto tikslinės grupės nariai su Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro direktore A. Vainiene (viduryje).
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da“, viešąja įstaiga Psichosociali-
nės ir darbo integracijos centru. 
Jų patirtis ir indėlis siekiant 
projekto pagrindinio tikslo su-
teikia projektui pridėtinės vertės. 
Bendradarbiaujant visiems part-
neriams siekiama, kad kurtieji 
turėtų geresnes galimybes įsi-
darbinti bei dirbti ir nebūtų dis-
kriminuojami dėl savo negalios. 
Projektui vadovauja Inga Min-
kevičienė, projektą koordinuoja 
Rūta Mackanienė, administruoja 
Reda Bukelienė.

 
Marija MARKINA

Klausimas projekto ad-
ministratorei Redai Buke-
lienei:

Kiek planuojama įtraukti 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų į 
projekto veiklas? Ir kokie pla-
nuojami rezultatai? 

Mes norėtumėme įtraukti kuo 
daugiau bendruomenės narių. Pla-
nuota, jog suteiksime paslaugas 83 
asmenims, ir įsipareigojome, kad 
23 asmenims padėsime integruotis 
į darbo rinką ilgiau negu 6 mėne-
sius. Šiuo metu veiklose dalyvauja 
67 asmenys, o dirba ilgiau negu 
planuota apie 18 tikslinės grupės 
narių. Taip pat šiuo metu jau 14 
asmenų baigė profesinius moky-
mus (viešbučio tarnautojo ir biuro 
administravimo-IT specialisto), 
o 8 jaunuoliai jau pradėjo lankyti 
apželdinimo dizaino-želdinių pri-
žiūrėtojo profesinius mokymus. 
Artimiausiu metu planuojami dar 
vieni profesiniai mokymai - veido 
ir kūno priežiūros specialistų, labai 
kviečiame registruotis į juos, nes 
turime galimybę apmokyti tik 8 
bendruomenės narius.

Teikiamos paslaugos padeda 
kurtiesiems ir neprigirdintiesiems 
geriau pažinti save, pažadinti savo 
gebėjimus, geriau save vertinti, 
įgyti profesiją. Tikimės, kad su-
teikta pagalba motyvuos ir kitus 
bendruomenės narius bei vi-
suomenę, padės plačiau įvertinti 
savo galimybes bei stiprins darbo 
motyvaciją.

 

Klaipėdos siuvimo ir paslau-
gų verslo mokykla (KSPVM) nuo 
2012 m. rugsėjo vykdo dvejų metų 
trukmės Leonardo da Vinci pro-
jektą „Efektyvūs kurčiųjų / sutri-
kusios klausos profesinio mokymo 
būdai“. Minėta įstaiga yra projekto 
koordinatorė, o partneriais sutiko 
būti ispanai, airiai ir anglai.

Vasario 10-13 d. projekto 
partneriai bei dalyviai iš Airijos, 
Lietuvos ir Ispanijos rinkosi 
Londone. Prieš tai buvusiuose 
susitikimuose Ispanijoje, Airijoje 
dalyvavo tik projekto partneriai 
ir profesijų mokytojai. Šioje pro-
jekto dalyje buvo numatytas Lie-
tuvos ir Airijos kurčiųjų mokinių 
susitikimas, jie atliko bendrą kū-
rybinę užduotį. Į Londoną važia-
vo keturi KSPVM mokiniai: Jolita 
Žiautytė, Deimantė Niunavaitė, 
Eligijus Galinskis ir Kazimieras 
Tičkus. Juos lydėjo surdopeda-
gogė Kristina Rimkienė, lietuvių 
kalbos mokytoja Žydra Šmitienė, 
kartu vyko projekto moderatorė 

Rasa Birutė Uselienė, KSPVM 
direktorė Violeta Petrušienė.

Užduoties medžiaga, reika-
lingos priemonės ir atlikimo bū-
dai jau buvo aptarti per ankstesnį 
partnerių susitikimą Dubline. 
Prieš išvyką mokinius profesijų 
mokytojai supažindino su numa-
toma praktine užduotimi, jos atli-
kimo technika bei galimybėmis.

Užduočiai atlikti buvo skirtos 
dvi dienos. Pirmąją dieną kiekviena 
komanda piešė plakatus, kuriuose 
turėjo atsispindėti kiekvienos šalies 
pagrindiniai kultūriniai, etniniai ar 
tautiniai elementai. Antrąją dieną 
plakato turinys buvo perkeliamas į 
kompiuterį ir toliau redaguojamas, 
papildomas pačių mokinių už-
�ksuotais Londono vaizdais, ma-
ketuojamas Photoshop programa. 
Užbaigus darbą, reikėjo pristatyti jo 
idėją, papasakoti apie darbo eigą. 

Pradžioje mokiniai drovėjo-
si bendrauti, tačiau suskirsčius į 
dvi mišrias komandas ir pradėjus 
pirmąją dalį bendravimo baimė ir 

nejaukumas greitai išgaravo. Pro-
jekto partnerius sužavėjo tai, kad 
greitai kalbos barjeras buvo pra-
laužtas ir vyko šiltas, gyvas bendra-
vimas. Nežinomus gestus tuoj pat 
išsiaiškindavo, o jei ko nesuprasda-
vo, kiti stengdavosi padėti. 

Kol mokiniai atliko užduo-
tį, projekto partneriai  taip pat 
neleido laiko veltui – aptarė pa-
skutinę projekto dalį – baigiamąją 
konferenciją, kuri vyks KSPVM 
gegužės 7-10 d. 

Buvo numatyta ir pažintinė 
Londono programa. Gidas Pa-
trikas supažindino su sostinės 
centru, pateikė įdomių istorinių 
detalių, faktų apie žmones, pasta-
tus. Žinoma, negalima nepaminėti 
ir Londono miesto išskirtinumo: 
ypač visus sužavėjo naktinis 
Tauerio tilto vaizdas, kai kuriems 
dalyviams tikras išbandymas buvo 
apžvalgos ratas „Londono akis“, 
kur pakilta net į 135 metrų aukštį. 

Kristina RIMKIENĖ

Efektyvūs kurčiųjų profesinio 
mokymo būdai

Mieloji Rasa Norkute,
Daug daug dešimtmečių praėjo,
Širdy gerumo neužgniaužė.
Ir jis, išsaugotas tarp vėjų,
Visus dar šildo tarsi laužas.

Jubiliejaus proga Klaipėdos kurčiųjų reabilitaci-
jos centro senjorų pirminės organizacijos „Ramy-
bė“, bendruomenės bei darbuotojų vardu sveikina 
direktorė Nijolė Kaminskienė. Linkime Rasai dar 
aštrios plunksnos ir neblėstančios energijos.

Donatai,
Metus ne mes gyvenime skaičiuojam,
Jie patys krinta žemėn žiedlapiais baltais,
Jie lekia vėju, niekad nesustoja...

Tad šio Jubiliejaus proga linkime,
Kad Jus lydėtų nuostabiausi prabėgusių metų prisiminimai,
Linkime puikios sveikatos, daug džiaugsmingų dienų, artimųjų meilės.

Buvusį sportininką ir aktyvų kurčiųjų bendruomenės 
narį Donatą Gedgaudą 70-mečio proga Sveikina visa Klaipėdos 
kurčiųjų bendruomenė.

Gerbiamas Mykolai, 
Teauš Jums giedras jubiliejus
85 - tą kartą perlą nešdamas delnuos, 
Sumynęs taką per gyvenimo alėją, 
Priskynęs puokštę atminimo šilumos...
Lai skamba džiaugsmo dainos laimės natomis,
Lai žydi Jūsų dienos, šypsosi širdis...

Su brandžiu jubiliejumi LKD literatų būrelio 
narį Mykolą Kručą nuoširdžiai sveikina kūrybos 
draugai.
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Pasaulį kasdien vis labiau 
užvaldo internetas, tačiau iš-
spausdinta informacija visada 
nuteikia maloniau ir šilčiau. 
Tokią spausdintos informa-
cijos sklaidos misiją kas mė-
nesį atlieka Lietuvos kurčiųjų 
draugijos leidžiamas mėnraštis 
„Akiratis“. Šis svarbus informa-
cijos šaltinis, pateikiantis kur-
tiesiems aktualią informaciją, 
yra ta vienintelė gija, jungianti 
visą Lietuvos kurčiųjų ben-
druomenę.  

Tačiau klausos negalios žmo-
nės nėra atsiskyrę nuo visuomenės. 
Jie dirba, mokosi, augina vaikus, 
įgyvendina savo svajones kartu su 
girdinčiaisias. Kad kurtieji gerai 
jaustųsi visuomenėje, girdintieji 
turi žinoti apie juos. Tik žinant, 
pažįstant – paprasčiau vieniems 
kitus suprasti, priimti, nuoširdžiai 
bendrauti. Ta linkme daug daro Pa-
nevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos (PKNPM) 
bendruomenė. Ji jau kelerius metus 
vykdo svarbią ir reikalingą veiklą 
– įvairiais būdais platina „Akiratį“ 
visuomenei. Mokyklos direktorė 
Danutė Kriščiūnienė kiekviena 
o�cialia proga (per renginius, 
šventes, susitikimus ir t. t.) Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenės gyvenimą 
atspindintį mėnraštį pristato ir do-
vanoja garbiems svečiams: įvairių 
šalių ambasadoriams, šalies politi-
kams, žymiems žmonėms, įstaigų 
ir įmonių vadovams. Kas mėnesį 
pagal sudarytą sąrašą mokyklos 
darbuotojai „Akiratį“ išnešioja po 
miesto medicinos, švietimo bei 
kitas paslaugas teikiančias įstaigas 
ir įmones.  

„Šios skaidos tikslas, kad 
įvairių įstaigų, organizacijų žmonės 
kuo daugiau sužinotų apie klausos 
negalią turinčius žmones ir jų veik-
lą. Kiek tenka girdėti iš žmonių, 
kurie gauna paskaityti „Akiratį“, 
visi džiaugiasi sužinoję ką nors 
naujo apie kurčiuosius. Net ir tie 
kolektyvai, kurie neturi kurčiųjų, 
domisi šių žmonių aktualijomis. 
Nėra buvę, jog nunešus žurnalą kas 
nors būtų pareiškęs, kad jų nedo-
mina informacija apie kurčiuosius“, 
– pažymėjo D. Kriščiūnienė. 

 Anot jos, daugiausia dė-

mesio platinant šį mėnraštį skiriama 
medicinos ir švietimo įstaigoms, nes 
jose daugiausia lankosi klausos ne-
galią turinčių žmonių.

 Ypač didelė akcija buvo su-
rengta platinant vasario mėnesio 
„Akiratį“. Šį kartą buvo pasirinkta 
Panevėžio Alfonso Lipniūno pro-
gimnazija. Joje pradinių klasių 
mokiniams buvo papasakota apie 
kurčiuosius, pamokyta svarbiau-
sių gestų ir pristatytas „Akiratis“ 
- svarbiausias bei vienintelis infor-
macinis kurčiųjų mėnraštis. 

Pasak pradinių klasių mo-
kytojos metodininkės Danguolės 
Kviliūnienės, girdintieji nesupran-
ta kurčiųjų, o kurtieji – girdinčiųjų 
dėl informacijos stygiaus. „Aki-
račio“ dėka galime ne tik pažinti 
kurčiųjų pasaulį, bet pasisemti 
naujų idėjų kaip iš šaltinio gaivaus 
vandens. Gaila, kad šį nuostabų 
laikraštėlį galime skaityti tik kartą 
per mėnesį.

„Lietuvos kurčiųjų draugijos 
leidžiamas mėnraštis „Akiratis“ 
yra informatyvus, naudingas ne tik 
kurčiųjų bendruomenei. Manau, 
kad kiekvienas bent kiek išprusęs 

žmogus turėtų žinoti, kas vyksta už 
jo kiemo vartų: kuo ir kaip gyvena 
šalia mūsų esantys tokie pat (nors 
ir turintys klausos negalią) smal-
sūs, kūrybingi, aktyvūs žmonės. 
Būtent šis leidinys ir suteikia tokią 
galimybę“, - po šios akcijos tvirtino 
A. Lipniūno progimnazijos direk-
torė Vilma Petrulevičienė.

Nebe pirmus metus „Akira-
tį“ skaitanti Panevėžio „Aušros“ 
pagrindinės mokyklos direktorė 

Giedrė Gruzdienė apgailestavo, 
kad dėl lėšų stokos jų mokyklos 
biblioteka negali užsisakyti šio 
mėnraščio. Tačiau egzempliorių, 
gautą iš PKNPM, ji visada su 
malonumu perskaito ir nuneša į 
mokyklos biblioteką. Čia jį gali 
perskaityti visi bendruomenės 
nariai. „Mūsų mokyklos darbuo-
tojams ir mokiniams „Akiratis“ 
yra žinomas ir jų skaitomas. 
Manau, kad negalime skirstyti 
žmonių į kurčiųjų ir girdinčiųjų 
bendruomenes – mes gyvename 
kartu tame pačiame mieste, klau-
sos negalios žmonės yra to paties 
miesto gyventojai, todėl mums 

Girdinčiųjų visuomenei „Akiratis“ - langas 
į kurčiųjų pasaulį

“Akiratį” Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje pristatė PKNPM direkto-
rė D. Kriščiūnienė.

Mes ir visuomenė

būtina žinoti jų aktualijas, pro-
blemas, rūpesčius ir džiaugsmus. 
Tai sužinome iš „Akiračio“, todėl, 
be jokios abejonės, mėnraštis yra 
labai svarbus tiek visos Lietuvos 
žmonėms, tiek mūsų miesto 
bendruomenei“, – teigė mokyklos 
direktorė G. Gruzdienė.

Lietuvos mokyklų vadovų 
asociacijos Panevėžio m. sky-
riaus pirmininkas, „Žemynos“ 

progimnazijos direktorius Ro-
mualdas Grilauskas taip pat ne-
abejoja „Akiračio“ reikalingumu 
girdinčiųjų visuomenei. Pasak jo, 
informacijos apie klausos negalią 
turinčius žmones yra labai mažai, 
apie juos nedaug žinoma. „Mums,  
pedagogams, labai aktualu žinoti, 
kaip kurtieji mokosi ir mokomi, 
kokie metodai yra naudojami, ką 
jie veikia laisvalaikiu, kokios jų 
galimybės siekti aukštojo mokslo. 
Labai svarbu žinoti apie jų integ-
raciją į visuomenę, pavyzdžiui, 
kokius darbus jie galėtų dirbti ir 
t. t. Pagaliau ir tai, kaip jie patys 
jaučiasi girdinčiųjų visuomenėje, 
ar nėra atskirti, su kokiomis pro-
blemomis susiduria. Mano įsitiki-
nimu, tokios informacijos bendro 
pobūdžio žiniasklaidoje yra labai 
mažai, todėl Lietuvos kurčiųjų 
draugijos leidžiamas mėnraštis yra 
aktualus ne tik kurtiesiems, bet ir 
girdinčiųjų visuomenei“, – aiškino 
R. Grilauskas.

Laima LAPĖNIENĖ
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Mūsų žmonės

Atėjusi į susitikimą Klai-
pėdos kurčiųjų reabilitacijos 
centre su rašytoja, žurnaliste 
Rasa Norkute, radau ją be-
vartančią tos dienos spaudą. 
„Stengiasi išnaudoti kiekvie-
ną minutę. Beprasmis laiko 
švaistymas – ne šiam žmogui“, 
– šmėstelėjo man tokia mintis.

Kai susėdome pasikalbėti, 
Rasa iškart paklausė, apie ką 
norėčiau parašyti. Atsakiau, kad 
apie ją, kaip asmenybę, jos gyve-
nimą. Tačiau ji patikino, kad daug 
svarbiau yra kalbėti žmonėms 
apie gyvenimo tiesas, sveikatos 
saugojimą, žmonių santykių psi-
chologiją, ryšį su gamta. 

Dviejų valandų pokalbio lai-
kas praėjo stulbinamai greitai. Taigi 
mėginsiu kuo aiškiau pateikti šios 
be galo įdomios moters gyvenimo 
portretą. Nors sulaukusi garbaus ir 
gražaus amžiaus, ji tebeturi aštrų 
protą, puikią atmintį ir didelį po-
tencialą.

Vaikystė, jaunystė
R. Norkutė gimė Lenkimų 

kaime (Skuodo r.) ūkininkų šei-
moje prieš Antrąjį pasaulinį karą. 
Save apibūdina kaip karo vaiką, jo 
metu neteko klausos – vėlų rude-
nį, krintant padegamosioms bom-
boms ir liepsnojant viskam aplin-
kui, nuo ugnies trimetei kartu su 
porą metų vyresne seserimi Ema 
teko slėptis šaltame vandenyje. 
Toks įvykis nepraėjo be pasekmių 
– mergaitė susirgo ir apkurto. 

Tėvai, nors didelių mokslo 
aukštumų nepasiekė, buvo šviesūs 
žmonės – nuolat domėjosi gamta 
ir sveikata. Tokia pati buvo ir jų 
mažoji Raselė – nuo mažens kal-
bėjo, tyrinėjo, stebėjo aplinką, ją 
traukė sveikatos temos, sudėtingi 
žmonių tarpusavio santykiai. 

Kiek pamena, įvairias mintis 
pradėjo užsirašinėti nuo tada, kai 
išmoko rašyti. Pirmieji tekstukai 
buvo suraityti spausdintinėmis 
raidelėmis. 

Gimtuosiuose Lenkimuose 
Rasa baigė vidurinę mokyklą. 
Klausos negalia užkirto kelią ga-
bios merginos vaikystės svajonei 
tapti gydytoja, tad ji pasirinko 
žurnalistikos studijas Vilniaus 
universitete. Gyvenime išbandė 

Žmonių sielų gydytoja 
daugybę veiklų, bet visos jos buvo 
susijusios su rašymu, žinių pertei-
kimu, mokymu. Dirbo mokytoja, 
žurnalistų būrelio vadove, bib-
liotekos vedėja, Kultūros namų 
meno vadove, dėstytoja, konsul-
tante, patarėja, parašė daugybę 
straipsnių, kurie išspausdinti ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Ka-
nadoje, JAV). 

Kūryba
Nemažai publikuotų straips-

nių sugulė į išleistas jos knygas. 
Pats pirmas rašytojos kūrinys 
– „Mažasis nusikaltėlis“ (2000), 
paskui išleistos kitos knygos: „Iš-
tikimoji moteris“ (2001), „Mano 
brangiausias žmogus“ (2004), 
„Mano pirmoji Komunija“ (2006), 
„Psichoterapeuto patarimai. Iš kur 
atsiranda ligos. Kaip išgyventi be 
vaistų“ (2010). Šiomis dienomis 
knygynuose pasirodys ir šeštoji 
straipsnio herojės knyga „Tadas 
į mokyklą nebegrįžo“. Visuose 
kūriniuose rašytojos sudėtos 
mintys iš savo patirties, stebėjimų, 
apmąstymų. Ji siekia paprastais, 
kiekvienam žmogui suprantamais 
žodžiais suvirpinti skaitytojo širdį. 

R. Norkutės kūriniai nepa-
lieka abejingų – ji sulaukia ir įver-
tinimo, ir kritikos. Pasak rašytojos, 
daugiausia kritikos ji sulaukia iš 
gydytojų moterų. Pasak jų, kaip 
drįsta paprastas žmogus, netu-
rintis medicininio išsilavinimo, 
rašyti apie įvairių ligų gydymą, 
kaip elgtis vienais ar kitais atvejais. 
Visus priekaištus ir kaltinimus 
Rasa atremia pasitelkdama hu-
morą. Rašytoja žino, kad  tokiais 
dalykais ji domisi visą gyvenimą, 
daug laiko skirta savarankiškoms 
studijoms, turi daug patirties, tad 
galėtų leistis į atvirą diskusiją net 
su medicinos profesorium. O kur 
dar asmeninė patirtis – gyvenime 
mačiusi šilto ir šalto, trys santuo-
kos, pačios nestipri sveikata.  

Pagalba žmonėms
Rasa pasakoja, kiek daug 

kartų jos patarimai gelbėjo žmo-
nes, nusivylusius tradicine medici-
na, gyvenimu. Ne veltui jos požiūrį 
į šiuos dalykus geriausiai atspindi 
Honore de Balzaco mintis: „Kad 
galėtum spręsti apie žmogų, reikia 
perprasti jo minčių, jo nelaimių, 
jo sielos paslaptis.“ Kiekvieną, 

prašantį pagalbos arba patarimo, 
rašytoja išklauso, pasidomi žmo-
gaus gyvenimo aplinkybėmis, 
nes tik tada, pasak jos, galima 
rasti atsaką, kuris pateikiamas kaip 
receptas nuo negalavimų. O ieš-
kančiųjų pagalbos, patarimo, gero 
žodžio - tikrai daug. Rasa stengiasi 
nė vienam neatsakyti. Ji jaučiasi 
laiminga, galėdama padėti papra-
stais psichoterapeuto žodžiais, ir 
jai sekasi. Žodžio galia – didžiulė, 
galinti išgydyti daugybę žmonių. 
„Esu įpratusi veiduose skaityti 
žmonių gyvenimus, (...) skverbtis 
į žmonių sielų gelmes, ir kiekvie-
name jų stengiuosi suvokti, kodėl 
jie nuėjo tuo keliu“, - tai ištrauka iš 
penktosios knygos. 

Pripažinimas
R. Norkutės darbai sulaukia 

ne tik kritikos, bet ir pripažini-
mo. Už nuopelnus Klaipėdai, jos 
kraštui ir Lietuvai, už reikšmingą 
profesinę ir visuomeninę veiklą, 
už asmeninį indėlį puoselėjant 
žmogiškąsias vertybes rašytoja 
yra įtraukta į žymiausių Klaipė-
dos žmonių biogra�jų žinyną 
„Klaipėda. Kraštiečiai“. Jos pa-
vardę galima rasti kitame žinyne 
„Kas yra kas Lietuvoje. Auksinis 
tūkstantmečio leidimas“. 

2006 m. tapo Nepriklauso-
mų rašytojų sąjungos nare. Šie-
met Klaipėdoje vykusiuose Metų 
klaipėdietės rinkimuose tarp kan-
didačių į šį titulą buvo ir mūsų 
straipsnio herojė, visuomenei pri-
statyta kaip rašytoja, žurnalistė, 
knygų autorė, altruistė, padedanti 
neįgaliesiems, psichologinių pro-
blemų turintiems žmonėms.

Visų nuopelnų galbūt ir ne-
įmanoma išvardyti, tačiau pati 
Rasa to nesureikšmina. Šį kovo mė-
nesį atšventusi įspūdingą jubiliejų, 
aktyvi moteris kuria tolesnius at-
eities planus, ruošiasi išleisti dar 
kelias knygas. 

Pavydėtina energija, nesava-
naudiška pagalba jos ieškančiam, 
gyvenimiškos išminties lobynas, 
įžvalgus ir aštrus protas, žmonių 
sielų gydytoja – tokiais žodžiais 
galima apibūdinti šią nepaprastą 
asmenybę.

Kristina RIMKIENĖ
Rašytoja, žurnalistė Rasa Norkutė yra įtraukta į žymiausių Klaipėdos žmonių 
biografijų žinyną.
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Apie gražią, darnią 
kauniečių Švedų šeimą žino 
dažnas Kauno kurčiųjų ben-
druomenės narys. Užuomino-
mis apie Švedus kalbantis su 
artimesniais klausos negalią 
turinčiais kaimynais daugelis 
patikslindavo, kad iš tikro 
Švedų šeimos Kaune yra dvi 
– jaunieji Švedai ir senjorai 
Švedai. Tai puikūs, įdomūs ir 
darbštūs žmones. Turėdami 
sunkią klausos negalią, jie 
sugebėjo atsidurti veikliausių 
ir pavyzdingiausių bendruo-
menės narių gretose. 

Ilgus savo gyvenimo metus 
Kauno bendruomenės istoriją 
�ksavo fotomenininkas Rimantas 
Ramonis. Jo asmeniniame archyve 
teko aptikti, kad senjorai Valerija 
ir Bronislovas Švedai LKD narių 
gretose nuo 1960 m. Tuomet 
Valerija Sakalauskaitė (būsima 
Švedienė) pasižymėjo dviračių, 
turizmo, lengvosios atletikos 
šakose, su bendraamžėmis lankė 
kulinarijos būrelį. Bronislovui pa-
tiko čiuožimo, slidinėjimo, plauki-
mo, turizmo, lengvosios atletikos, 
stalo teniso šakos, tada buvęs labai 
populiarus tinklinis, mielai lankė 
ir Rimanto organizuotą kino ir 
fotogra�jos mėgėjų būrelį. 

Anomis dienomis energija 
tryškę žmones, o dabar jau tapę 
senjorais savęs „nenurašė“ į atsar-
ginius. Užauginę, išleidę į gyveni-
mą sūnus Vidmantą ir Ramūną, 
jie ir dabar tarp savo bendraamžių 

Graži dviejų kartų šeima
pirmose gretose. Sūnus Ramūnas 
su žmona Vilma ir sūneliu gyvena 
Vilniuje, o Vidmantas liko išti-
kimas Kaunui. Kurčiųjų senjorų 
klubo „Poilsis“ pirmininkė Danu-
tė Ramonienė džiaugiasi, kad V. 
ir B. Švedai yra vieni aktyviausių. 
Ponia Valerija yra išrinkta vieno 
iš penkių stalų seniūne, taip pat 
yra klubo tarybos narė. Aktyvūs, 
naujovėmis besidomintys žmones 
pagal galimybes dalyvauja klubo 
renginiuose, ypač Valerija mėgs-
ta ekskursijas, stengiasi perprasti 
naujoves, per senjorų susibūrimus 
moka nudžiuginti klubo draugus 
kulinariniais gebėjimais ir šiltu 
bendravimu. 

Jaunos šeimos 
pastangos 

Jų sūnus Vidmantas, baigęs 
tuometinę Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų internatinę mo-
kyklą (dabar Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centras), 
skubėjo įsigyti specialybę – „Žil-
vičio“ įmonėje išmoko pynėjo iš 
vytelių amato. Įgijęs patirties jis 
pradėjo pinti namie. Gaminius 
pristatydavo �rmai. Tačiau laikui 
bėgant rankų darbo įkainiai vis 
labiau krito, mugės taip pat tapo 
nuostolingos. Vidmantas ir dabar 
yra Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro rankdarbių būrelio narys, 
bet šio amato jis imasi daugiausia 
tik laisvalaikiu, per atostogas arba 
gavęs užsakymą. Jaunai šeimai 
reikėjo pajamų, tad vyras išmoko 

montuoti plastikinius langus. Dir-
ba vienoje �rmoje ir tvirtina, kad 
šis darbas padeda išlaikyti šeimą. 
Su panašaus likimo žmona Loreta 
augina du sūnus. Loretai buvo pa-
vykę įsidarbinti skalbykloje. Nepa-
isydama sunkios klausos negalios 
ši jauna šeima nori lygiuotis su 
savo bendraamžiais, domisi viso-
mis naujovėmis: turi kompiuterį, 
mokėsi kompiuterinio raštingu-
mo, įvaldė telefoninį 3G ryšį. Lo-
reta džiaugiasi, kad su draugais ir 
mama gestais kalbėtis jau galinti ir 
naudodamasi telefonu. 

Sportinė veikla
Kaip ir tėtis Bronislovas, 

Vidmantas dar mokykloje daug 
sportavo. Šiuo metu Vidmantas 
yra Kauno kurčiųjų sporto klubo 
„Tyla“ tarybos narys, kultivuoja  
lengvąją atletiką, žaidžia krepšinį, 
mėgsta sportinį turizmą. 

Šeimos pagrandukui Mar-
tynui - 9 mėnesiai, jis – visų 
džiaugsmas. Švedų pirmagimiui 
Giedriui - jau 13 metų. Jis yra 
KKNU centro šeštokas ir turbūt 
paveldėjo senelio bei tėčio genus 
sportui. Jau keleri metai Dainavos 
baseine lanko plaukimo treni-
ruotes. Baltijos šalių moksleivių 
žaidynėse yra užėmęs prizines 
vietas, turi tris medalius. Kaip 
plaukikas buvo pasižymėjęs ir jo 
senelis, bet tada buvo kiti laikai 
– kitos galimybės. Tačiau tikrai 
neatsitiktinai į 2013 m. kurčiųjų 
olimpiadą Bulgarijoje vyko sene-

lis. Bronislovui pavyko stebėti ir 
plaukimo varžybas, savu žvilgs-
niu vertinti ir parvežti anūkui 
Giedriui iš jų visas naujienas. 

Šeimos aistra - kelionės
Kad ir kokia būtų šeimos 

�nansinė padėtis, kelionėms pi-
nigų pasitaupo ir jaunieji Švedai. 
Pasak jų, kai negali girdėti, norisi 
bent savo akimis pamatyti, pa-
tiems įsitikinti, koks pasakiškai 
gražus, įdomus ir paslaptingas 
mus supantis pasaulis. Buities 
kasdienybė, nepritekliai prieš tai, 
ką pamatai, nublanksta. Pradžioje 
jie apvažiavo Lietuvą, susipažino 
su gražiausiais šalies kampeliais, 
žymiomis vietomis. Giedriui 
ūgtelėjus labai norėjosi išbandyti 
kalnų slidinėjimą. Ne paskutinėje 
vietoje – paslaptingu grožiu ke-
rintys kalnų peizažai, nauja patir-
tis ir neišdildomi įspūdžiai. Apie 
tai jie jau buvo girdėję iš draugų.

Pirmą kartą tikrą kalnų 
grožį išvydo Ispanijoje (Siera 
Nevada). Ten, kol išmoko slidi-
nėti, teko griuvinėti, bet norai 
buvo stipresni už nemalonias 
pasekmes. O kitais metais draugų 
šeima juos pakvietė į Slovakijos 
Alpes, ir ten sekėsi kur kas geriau. 
Tačiau kelionės autobusais vargi-
no. Tad vėliau į Austriją važiavo 
draugų Navikų mašina. Su ta 
pačia šeima lankėsi kalnuose ir 
Italijoje. Keliauti dviem šeimoms 
ir pigiau, ir saugiau. 

Palangoje Švedai jau neįsi-
vaizduoja atostogų, mat jiems rei-
kia judėti, naujų įspūdžių, vis kitos 
aplinkos, pažinimo džiaugsmo. 
Kalnuose šeimos dalyvauja ir įvai-
riose varžybose. Nesiekia prizinių 
vietų ar reikšmingų laimėjimų, o 
tik semiasi patirties, susipažįsta 
su trasomis. Kalnai juos paviliojo. 
O meilė tik stiprėja. Nors sūnui 
Martynui dar reikia ypatingos 
priežiūros, Švedai turbūt nepa-
jėgs atsispirti paslaptingai kalnų 
traukai – kovo mėnesio viduryje 
su sūnumi Giedriumi tikisi bent 
trumpam ištrūkti į Austrijos ir 
Šveicarijos kalnus. Mažąjį Martyną 
sutiko pagloboti Loretos motina. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Dviejų kartų Švedų šeima: sūnus Vidmantas, marti Loreta, jauniausias anūkas Martynas ir Giedrius bei senjorai Valerija 
ir Bronislovas.

Mūsų žmonės
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Ugdymas
Vilniaus technologijų mo-

kymo ir reabilitacijos centre 
(VTMRC) virėjo profesija yra 
viena populiariausių. Nuo 
2004 m., kai ji įdiegta, čia jau 
parengtas 71 absolventas. 

Vien šiuo metu profesijos 
mokosi 45 mokiniai. Centro 
direktorės Ernestos Konovalčik 
nuomone, mokymo programos 
sėkmę lemia bent keletas veiks-
nių. Pirmiausia tai, kad 70 proc. 
būsimų virėjų sėkmingai įsidar-
bina. Čia įgytos žinios praverčia 
namų ūkyje. 

Nuo tinkamai parinktų 
produktų, įrankių iki sveikų, es-
tetiškų, pagal amžiaus, sveikatos, 
kaloringumo, regiono, kultūrinius, 
estetinius poreikius pagamintų pa-
tiekalų ir dar daugiau – tiek apima 
centro profesijos mokytojų spe-
cialiai klausos negalią turintiems 
asmenims parengta trejų mokslo 
metų mokymo programa. 

Ne mažiau svarbu tai, kad 
profesija yra tinkama integracijai 
į visuomenę. Čia mokslus baigę 
jaunuoliai lengvai pritampa prie 
girdinčiųjų kolektyvų, per pro-
fesiją gali atskleisti visuomenei 
savo stipriąsias vietas. Dėl to, kad 
jie įvairiapusiškai parengti, draus-
mingi, paslaugūs, mandagūs, yra 
paklausūs tarp darbdavių. 

Centre dirba aukštos kva-
li�kacijos profesijos mokytojai. 
Profesinė kalvė aprūpinta moder-
nia įranga. Ši pirmiausia įsigyta 
PHARE projekto pinigais, vėliau 
atnaujinta ir tebeatnaujinama 
rėmėjų lėšomis.

Trečiakursių praktika
Nemaža dalis centro ugdy-

tinių – našlaičiai, globos namų 
auklėtiniai, vaikai iš asocialių 
šeimų. Todėl jiems trečio kurso 
praktika (už centro ribų), kuri pa-
prastai vyksta vasario–balandžio 
mėnesiais, dažnai būna pirma 
savarankiška akistata su išoriniu 
pasauliu. Per 6 praktikos savaites 
Lietuvoje ir per tiek pat užsienyje 
(tradiciškai Vokietijoje, Šverino 
mieste) jaunuoliai įgyja patirties 
ir pasitikėjimo savo veiksmais, 
patys išbando, kokių vaisių duo-
da per pustrečių metų mokytojų 
suformuoti profesiniai įgūdžiai, 
gautos elgesio kultūros pamokos.

Kurtieji veržiasi būti virėjais
„Kad mūsų vaikai visais at-

žvilgiais geri, rodo vien tai, kad 
vokiečiai jau daugelį metų tęsia 
bendradarbiavimą, kasmet jį vis 
atnaujindami“, - savo darbo vai-
siais didžiuojasi pašnekovė. 

Po praktikos grįžusius ugdy-
tinius centras sutinka dėmesingai. 
Jie su centro bendruomene dalija-
si darbo ir laisvalaikio įspūdžiais, 
skaito pranešimus, rodo nuotrau-
kų albumus. Ne vienam tai lieka 
kaip neišdildomas prisiminimas 
visam gyvenimui. Per mokymosi 
ir praktikos laiką visur juos lydi 
ir talkina gestų kalba. Tai taip pat 
dvi priežastys, kodėl jaunuoliams 
patinka studijuoti VTMRC.  

Galimybę praktiką atlikti 
užsienyje užtikrina jau keletą 
metų VTMRC nepertraukiamai 
įgyvendinamas Mokymosi visą 
gyvenimą programos Leonardo 
da Vinci paprogramės mobilu-
mo projektas. Tiesa, jau šiemet jį 
keičia Erasmus plius programa, 
pagal kurią įgyvendinami ana-
logiški projektai turėtų švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto ba-
rams sudaryti dar platesnes per-
spektyvas.

Profesijos mokytojos
Profesinį kraitį kiekvienam 

virėjui krauna keturios maisto 
ruošimo technologijos profesijos 
mokytojos. Vyresnioji mokytoja 
Irena Jankevičienė centre - nuo 
2005 m. Ji yra plataus akiračio, 
nepaprastai jautrios dvasinės 

klausos pedagogė. I. Jankevičienė 
turi daug kantrybės, tolerancijos 
ir šilumos. Kartu su kolegėmis 
savo mokiniams ji kuria artimą 
namams gyvenimo ir mokymosi 
modelį. Anot pašnekovės, reikia 
laiko ir kantrybės, bet po trejų 
metų nuoseklaus darbo ir pastan-
gų centrą palieka profesionalai, 
išmokę veikti struktūriškai, tik-
slingai, gerai išauklėti, dėmesingi 
aplinkiniams, įgiję pasitikėjimo 
aplinka. Mokytojos „arkliukas“ 
- nacionaliniai, vištienos, žuvų 
patiekalai. Ji atstovauja centrui 
šalies specializuotuose maisto 
ruošimo konkursuose. 

Vyresnioji mokytoja Edita 
Baranovska pati „augo“ centre. 
Prieš tai moteris dirbo centro 
raštinėje, todėl spėjo pramokti 
gestų kalbą, pažinti klausos ne-
galią turinčius asmenis. 2007 m. ji 
tapo profesijos mokytoja. Švelni ir 
dėmesinga savo ugdytiniams, tar-
si vyresnioji sesuo. Yra parengusi 
mokomąją priemonę, pritaikytą 
klausos negalią turintiems moki-
niams, ji vadinasi „Technologiniai 
įrengimai“. Tai pedagogės sritis ir 
per pamokas.

Profesijos mokytoja Daiva 
Kovzan – centro senbuvė, dirba 
nuo 2004 m. LEU technologijų 
edukologijos magistrė. Kolegės ją 
vadina pedagoge mokslininke. Ji 
kuria patiekalų receptus, kuriuos 
skelbia žurnalas „Šeimininkė“. 
Pasak kolegių, tai labai sudėtingas 
procesas, prilygstantis eilėraščio 

kūrybai. Na, o didžioji Daivos 
aistra – tortų puošyba. Šio meno 
ji moko ne tik centro ugdytinius. 
Jos mokinių gretose – daugybė 
vaikų ir suaugusiųjų už ugdymo 
įstaigos ribų.

Dar viena komandos narė 
- vyresnioji profesijos mokytoja 
Aušra Reinienė, čia dirbanti nuo 
2006 m. Šiuo metu centre pedago-
gė atlieka dar vieną ypatingą misiją 
– dirba karjeros konsultante. 

Nuo 2004 m. maisto ruošėjų 
profesijos mokytoja centre įsidar-
bino dabartinė ugdymo įstaigos 
vadovė. Po dvejų metų darbo E. 
Konovalčik pasuko administraci-
nės karjeros link, bet savo tikrojo 
pašaukimo širdyje neišdavė iki 
šiol.

Įdomu, kad profesijos moky-
tojos nesiskirsto kursais. Jos moko 
tų dalykų, kuriuos labiausiai mėgs-
ta ir geriausiai išmano. Visų nuo-
mone, tai duoda gerų rezultatų.

Verslumo ugdymas
Dar vieną pliusą profesi-

jos populiarumui pelno centre 
įgyjami verslumo pagrindai. Ug-
dytiniai čia sužino ne tik iš ko ir 
iš kiek galima pagaminti sveiką, 
sotų ir skanų patiekalą, bet ir 
išmoksta apskaičiuoti, kiek tai 
kainuos. Jie čia gauna verslumo 
pagrindus. Kad skaičiai netaptų 
nuobodžia dėlione, bendruomenė 
subrandino teminių kavinių idėją. 
Moliūgo, Mokytojo dienos, Kūčių 
vakaro, Šv. Valentino, Užgavėnių, 
Velykų kavinės, Cepelinų �esta ir 
daugybė kitais pavadinimais „ati-
darytų“ kavinių prototipų centre. 

Laikinųjų kavinių virėjais, 
padavėjais, vadybininkais tampa 
jaunieji virėjai. Reikia spėriai 
suktis ir gerai skaičiuoti, kad ne-
pridarytum centrui �nansinių 
nuostolių, ir būti paslaugiam, kad 
svečiai nepagailėtų arbatpinigių. 
Kaip įkainoti tokią įkvepiančią 
idėjoms pamoką? Štai todėl ir 
dar dėl daug ko kito mano sutikti 
jaunieji virėjai negalėjo atsiplėšti 
nuo virtuvės darbastalių. Ir pa-
šnekovės atviravo, kad kartais tik 
vėlyvą pavakarę joms pavyksta 
išprašyti atkakliausius maisto 
ruošėjus iš klasės.Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktorė Ernesta Kono-

valčik ir maisto ruošimo technologijos profesijos mokytojos (iš kairės): Daiva 
Kovzan, Edita Baranovska, direktorė ir Irena Jankevičienė. Nukelta į 14 psl.
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Didelio populiarumo pelno 
centre organizuojami konditerijos, 
įdomiosios kulinarijos, etnokultū-
ros papročių (čia tarp kitų dalykų 
– senovinių valgių receptai) bū-
reliai. Daugiausia juos lanko kitų 
profesijų mokiniai. Šiaip jau „ska-
nios“ pamokos patinka ir centro 
ugdytiniams, ir darbuotojams.  

Ėjimas į viešumą
Vasario pradžioje VTMRC 

dalyvavo Lietuvos parodų ir 
kongresų centre LITEXPO or-
ganizuotoje parodoje „Studijos 
2014“. Centro stendas „Profesinis 
mokymas specialiųjų poreikių as-
menims“ patraukė net preziden-
tės Dalios Grybauskaitės dėmesį. 
Ji bendravo su centro pedagogais 
ir mokiniais, kartu nusifotogra-
favo. Centro stendo įvaizdį kūrė 
visa bendruomenė. Na, o maisto 
ruošėjų komanda kartu su savo 
mokytojais lankytojus vaišino 
vieno kąsnio burnoje tirpstančio-
mis picomis, sukomponavo lan-

LITEXPO organizuotoje parodoje „Studijos 2014“ centro stendas „Profesinis 
mokymas specialiųjų poreikių asmenims“ patraukė net prezidentės Dalios 
Grybauskaitės dėmesį.

kytojų dėmesį ir apetitą žadinantį 
valgomą stendo akcentą - drugelį. 
„Šįkart pasirinkome atstovauti ne 
regiono profesinių centrų ben-
druomenei, bet savo interesams. 
Taip susikūrėme unikalią progą 
savo profesijas pristatyti „gyvai“, 
- džiaugiasi rezultatais E. Kono-
valčik.

Ateities planai
Profesijos populiarumui ne-

slūgstant, centro administracija 
ieško išeities. Nuo kitų mokslo 
metų mokinių grupės bus skai-
domos pogrupiais. Ateityje virėjų 
profesija įgys „sesę“. Ant direk-
torės darbo stalo savo valandos 
jau laukia visiškai parengta kon-

diterių mokymo programa. Liko 
žengti dar tris žingsnius: sure-
montuoti naujai profesijai klases, 
įsirengti jas „Rotary“ klubų bičiu-
lių žadėta įranga bei gauti Švieti-
mo ir mokslo ministerijos leidimą 
naujos programos mokymui.

Tradicija ir modernu-
mas – ranka rankon
Šiuolaikiškos svarstyklės, 

pjaustyklė ir tradicinė medinė 
statinaitė, į kurią sutelpa valgo-
mas gėris, Mėnulio fazės ir mato 
saikas - sauja. Kaip tai dera? Kai 
mokytojai moko savo ugdytinius 
į maisto ruošimą žiūrėti, kaip į 
visatos veiksmą, kur susijungia 
dangus, žemė ir tarp jų esantis 
žmogus, tai mistikos ankstesnia-
me vardijime nebelieka. Tiesiog 
čia mokoma suvesti draugėn 
etnokultūrinę tradiciją ir šiandie-
nos technologines galimybes ir... 
teisingai užraugti pačius skaniau-
sius pasaulyje kopūstus!  

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Panevėžio Alfonso Lip-
niūno progimnazijos 1b klasės 
mokiniams vyko netradicinė 
pamoka, kurioje mokiniais 
tapo ir mokyklos direktorė 
Vilma Petrulevičienė, sesuo 
Kristina Mikalauskaitė, socia-
linė pedagogė Vaida Imbrasie-
nė, klasės mokytoja Danguolė 
Kviliūnienė. 

Pamoką vedė Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos direktorė surdope-
dagogė Danutė Kriščiūnienė. 

Surdopedagogika - mokslas 
apie sutrikusios klausos vaikų la-
vinimą, auklėjimą ir mokymą.

Tarp savo artimųjų, pa-
žįstamų, draugų ar kaimynų 
sutinkame neprigirdinčiųjų ir 
dažnai nežinome, kartais net ne-
įsivaizduojame, kaip bendrauti 
su kurčiuoju. Šioje pamokoje visi 
mokiniai, maži ir dideli, gavo to-
kios patirties pradžiamokslį. 

Surdopedagogė Danutė mokė 

Surdopedagogo pamoka 
„Aš turiu kalbančias rankas“

pažinti kurčiųjų aplinką, kalbėti 
kurčiųjų kalba, rašyti, skaityti, 
skaičiuoti, supažindino su kur-
čiųjų gyvenimu, mokymo siste-
ma. Į užsiėmimą atsinešė daug 
vaizdinių priemonių, knygų, 
testų, vadovėlių, iš kurių mokosi 

kurtieji ir neprigirdintys vaikai. 
Visus išmokė pirštų abėcėlės. 

Girdintiesiems yra svarbus 
garsas, o klausos negalios žmo-
nėms - rankų, pirštų kalba. Direk-
torė papasakojo, kad gestų kalba 
galima perteikti ne tik informaci-

ją. Kurtieji kuria  aukščiausio lygio 
meną: jie vaidina, šoka, dainuoja, 
jų rankos išraiškingai perteikia 
žodžius. 

Sužinojome, kad kurtieji 
turi savo laikraštį „Akiratis“, kuris 
leidžiamas nuo 1989 m. sausio 31 
d. Vilniuje. Šis laikraštis nušviečia 
Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklą 
ir jos narių gyvenimą bei proble-
mas. 

Įprasta pamoka pirmokams 
trunka 35 minutes, o šiai pa-
mokai neužteko 45 minučių ir 
pertraukos. Smagu buvo žiūrėti, 
kaip išraiškingai juda mokyklos 
direktorės D. Kriščiūnienės ran-
kos ir pirštai, su kokiu įkvėpimu 
surdopedagogė pasakoja apie 
savo profesiją, savo auklėtinius,  
mokyklą, laikraštį „Akiratis”...

Danguolė KVILIŪNIENĖ
Panevėžio Alfonso 

Lipniūno progimnazijos 
mokytoja metodininkė

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė D. Kriš-
čiūnienė moko pirštų abėcėlės. 

Atkelta iš 13 psl.
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Kirpyklos „Nadin“, kurios 
visi darbuotojai turi klausos 
negalią, savininkai RIA Nau-
jienų spec. korespondentei Inai 
Finočkai papasakojo apie tai, 
ar reikia mokėti gestų kalbą 
norint apsilankyti pas neprigir-
dintį kirpėją, ar klausos negalia 
trukdo dirbti ir ką reiškia būti 
socialinės įmonės savininku 
Maskvoje.

2013 m. rugsėjo 27 d., Mask-
va. Kirpykla ir grožio salonas 
„Nadin“, kur visi darbuotojai yra 
neprigirdintieji, Maskvoje veikia 
daugiau nei metus. 

Pasaulinės kurčiųjų federaci-
ja - tai viena seniausių tarptautinių 
negalią turinčių žmonių organiza-
cijų, ji vienija apie 70 mln. kurčių 
žmonių iš 123 pasaulių šalių. Pagal 
statistiką dėl klausos negalios ken-
čia kas devintas žmogus pasaulyje. 

Iš pradžių klientai 
buvo nedrąsūs

„Nadin“ – bene vienintelis 
Maskvoje grožio salonas, kuris 
„realiai“ parodo, kad negalia 
neturi tapti klūtimi darbe. Iš 
viso Maskvoje veikia daugiau 
nei tūkstantis kirpyklų ir grožio 
salonų, tačiau tik čia – vieno iš 
gyvenamųjų namų netoli metro 
stotelės „Речной вокзал“ pirma-
me aukšte – neprigirdintys meis-
trai iš tikrųjų dirba vienodomis 
sąlygomis. 

Darbdaviai Rusijoje pa-
geidauja į darbą priimti žmones, 

„Tylioji“ kirpykla: 
kaip dirba negalią turintis žmogus

neturinčius negalios. Taip aiškiau, 
o tai reiškia paprasčiau. Jeigu į 
darbą ir priima neįgalų žmogų, 
tai jis patiria bendradarbių spau-
dimą. Taip atsitiko ir Nadeždai 
Šarapovai, Kirilo žmonai, kuri 
yra dirbusi ir įprastoje kirpykloje. 
Bendras jos darbo stažas - dau-
giau nei 15 metų.

„Klientai nedrįsdavo ir pa-
geidaudavo girdinčio kirpėjo, o ir 
kolegos dažnai nuviliodavo klien-
tus“, – prisimena Nadežda.

Jai dažniausiai tekdavo su-
dėtingas, bet menkai apmokamas 
kirpimas. Galiausiai teko pasirink-
ti darbą namie. Kadangi Nadeždai 
dirbti patiko, be to, ji dalyvaudavo 
konkursuose ir lankė profesinio 
meistriškumo kursus, tad idėja 
atidaryti nuosavą kirpyklą, kurioje 
nebutų diskriminacijos, tik laukė 
savo valandos. 

Nuosavam versle 
išeigines reikia 

užsidirbti
Iki tol, kol įkūrė nuosavą 

verslą, Kirilas užsiėmė maisto 
pramonės aparatų projektavimu. 
„Papuoliau į trečią etatų mažini-
mo bangą 2008 m. Mūsų iki pa-
skutinės minutės neatleido, bet kai 
galutinai tapo aišku, kad ramiai 
sėdėti prie kompiuterio ir užsiimti 
kūryba nepavyks, mudu su žmona 
ėmėme galvoti, kaip įgyvendinti 
jos idėją ir atidaryti nuosavą kir-
pyklą“, – pasakoja Kirilas.

Verslininko azarto jis sakosi 
niekad neturėjęs, o ir dabar abejoja, 
kad jis atsirado, tačiau degančiomis 
akimis pasakojo, kaip viskas prasi-
dėjo ir kaip dabar sekasi kovoti su 
sunkumais. 

„Mintis įkurti ką nors savo 
buvo, tačiau labai neapibrėžta. 
Nebuvo postūmio, kuris būtų pri-
vertęs suktis. Užtat kai pradėjome, 
iš karto tapo aišku, kad ramų gy-
venimą teks pamiršti. Laisvo laiko 
nėra, išeigines reikia užsidirbti“, 
– pasakoja vyras. 

Pirmąją kirpyklą sutuokti-
niai atidarė 2009 m. – iš savo san-
taupų išsinuomojo komercines 

patalpas. Tuomet, jų žodžiais, nu-
degė. Iš jaunųjų verslininkų stai-
giai, vadovaujantis įstatymais ir 
gudriai surašyta sutartimi, buvo 
atimtos patalpos. 

Vėliau, laimėjus projektą 
regioninių socialinių programų 
fondo „Mūsų ateitis“ skelbtame 
konkurse, sutuoktiniams pavyko 
gauti beprocentę paskolą. Kaip 
socialinės įmonės steigėjams jiems 
buvo skirta 2 mln. rublių paskola 
dvejiems metams. 

Vėl prasidėjo patalpų paieškos 
epopėja. Rado – padėjo Maskvos 
turto departamentas. Pavyko išsi-
nuomoti patalpas miegamajame 
rajone. Tada vėl teko užsakinėti 
įrangą, kviestis meistrus, tartis su 
tiekėjais – tuo daugiausia užsiėmė 
Nadežda. Jos vyras ėmėsi esminių 
užduočių – nuomos, remonto, 
kirpyklos reklamos ir bendradar-
biavimo su valdininkais, kurie ne 
visi išmano gestų kalbą. „Aš esu 
galva, o žmona – kaklas“, – juokiasi 
Kirilas.

Į kirpyklą „Nadin“ priimami 
tik neprigirdintys kirpėjai. Tačiau 
juos, anot Kirilo, ne taip lengva 
rasti. Tai keista, nes Rusijoje ne-
prigirdinčius žmones moko kir-
pimo meno, bet baigę mokslus jie 
paprastai niekur nedirba. Kokiu 
tikslu mokoma, jeigu dirbti lygio-
mis teisėmis nėra galimybių, tai 
jau atskiras klausimas. „Jie ateina 
tokie „neparuošti“, kad neaišku, 
ko ten juos moko“, – skundžiasi 
Kirilas.

Kadangi darbuotojų ne-
pakanka, jam pačiam teko eiti 
mokytis kirpti. „Kasdien kirpti 
netenka – tai pilna žmonių būna, 
tai visiškas štilis. Kol kas krutame, 
mums trejus metus reikėtų išsi-
laikyti, tada paprastai būna aišku, 
gyvuos verslas“, – sako Kirilas.

  
Kaip jūs dar 

neužsidarėte?
Nors kainos kirpykloje šiek 

tiek didesnės nei socialinėse kir-
pyklose, bet du kartus žemesnės 
nei įprastose kirpyklose, daugelis 
žmonių, turinčių negalią, vis dėl-

to negali sau leisti kirptis „Nadin“. 
Galbūt todėl, šeimininko nuosta-
bai, girdinčių klientų, aplinkinių 
namų gyventojų kirpykloje būna 
daugiau negu žmonių, turinčių 
klausos negalią. 

„Kai tik atsidarėme, pas mus 
apsilankė vyras ir labai nustebo, 
kad mes visi - neprigirdintieji. Jau 
metai praėjo, o jis kartkartėmis 
užsuka ir stebisi: „Kaip jūs dar 
neužsidarėte?“ Tačiau nesikerpa“, 
– pasakoja Nadežda. 

Salonas turi telefono nu-
merį, skirtą SMS žinutėms: pra-
nešimus skaito ir į juos atsakinėja 
Nadežda, o jeigu skambina, atsi-
liepia Kirilas. Iš visų darbuotojų 
tik jis laisvai gali su klientais susi-
kalbėti telefonu.  

Socialinis verslininkas
Virš registratūros stalo 

kabo diplomas „Metų socialinis 
verslininkas“, tačiau Rusijoje 
socialinam verslui tokios pat 
sąlygos kaip ir visam verslui. Rek-
lamos prie kirpyklos beveik nėra 
– brangu. 

„Aš juk negaliu ateiti į rek-
lamos departamentą ir pasakyti: 
aš esu neįgalus, todėl padarykite 
man nuolaidą“, – sako Kirilas. 

Pakabinta iškaba, įdėta 
reklama į temines svetaines 
internete, o pats kirpyklos savi-
ninkas vaikščiojo po laiptines ir 
į pašto dėžutes dėjo reklamines 
skrajutes. 

„Viską reikia pačiam daryti. 
Jeigu anksčiau tai būčiau žinojęs, 
vargu ar būčiau to ėmęsis“, - sako 
jis. Kirilas pasakoja, kad bando 
imtis dar vieno nuosavo verslo 
– atidaryti mažą kepyklą, bet kol 
kas ši idėja atsimuša į tradicinę 
valdininkų sieną „ateikite rytoj“. 

Dabar „Nadin“ teikiamos ne 
tik kirpimo paslaugos. Čia galima 
pasidaryti ir manikiūrą, pedikiū-
rą. Savininkas tikisi, kad ateityje 
pavyks išsiplėsti, tuomet jie galės 
pasiūlyti dar daugiau paslaugų. 

Iš rusų kalbos vertė 
Ieva VANAGAITĖ

Pasaulyje
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Vasario 21-ąją,  minint  
Tarptautinę gimtosios kalbos 
dieną,  grupė Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos mokinių Laisvės 
aikštėje vykdė akciją - tyrimą: 
ar žino visuomenė, kokia yra 
kurčiųjų gimtoji kalba? Akcijai 
vadovavo mokyklos direktorė 
surdopedagogė Danutė Kriš-
čiūnienė.

Akcijos tikslas buvo atkreipti 
visuomenės dėmesį į šios ben-
druomenės kalbą, nes daugelis net 
nesusimąsto, kad šie žmonės yra 
dvikalbiai: kalbantys savo gimtąja 
gestų ir lietuvių kalbomis.  

Šeštokas Jonas Švalbonas, 
devintokė Ineta Černeckytė, penk-
tokai Faustas ir Matas Butkevičiai 
apklausė per šimtą panevėžiečių, 
kurių jauniausiam - ketveri me-
tukai, vyriausiajam – aštuonias-
dešimt.  „Daugelis nežinojo, jog tą 
dieną švenčiama gimtosios kalbos 
diena, tačiau buvo ir žinančiųjų. O 
gimtąja kurčiųjų kalba bei noru 
išmokti rodyti pirštų abėcėlę 
ypač domėjosi jaunimas. Jie sakė 
nežinoję, kad tokia įdomi yra kur-
čiųjų kalba. Visi kalbinamieji buvo 

Gestų kalbos pamokos panevėžiečiams 
mokomi pirštų abėcėlės, išmoko 
rodyti savo vardą, pasisveikinti. 
Kiekvienam pašnekovui įteikta 
po lankstinuką apie mokyklą ir 
atspausdinta pirštų abėcėlė“, – pa-
sakojo D. Kriščiūnienė. 

Pasak jos, mokiniai, važiuo-
dami vykdyti šios akcijos, nerima-
vo ir jautėsi nedrąsiai, tačiau bai-
mės jausmas greitai dingo, ir vaikai 
aktyviai bendravo su praeiviais. 
Gestų kalbos ir pirštų abėcėlės buvo 
pamokyti ir Laisvės aikštėje sutikti 
Panevėžio miesto savivaldybės Už-
sienio ryšių skyriaus vedėja Vilma 
Kučytė, Švietimo skyriaus vedėjas 
Dainius Šipelis, „Panevėžio balso“ 
korespondentė Raimonda Miku-
čionytė. „Jeigu ta diena būtų buvusi 
ne penktadienis, kai po pamokų 
visi vyksta į namus, tai vaikai būtų 
iki vakaro bendravę su praeiviais, 
– taip jiems patiko ši akcija“, – vai-
kais žavėjosi direktorė.

Įgavę pasitikėjimo ir drąsos,  
mokiniai noriai ėjo ir į miesto 
centre esančias kavinukes, grožio 
salonus, „trukdė“ kalbų mokymo 
kursų dalyvius, įvairius specialis-
tus. Aplankė Panevėžio apskrities 
turizmo informacijos centrą, Ine-

tos mamos Alynos Černeckienės 
saloną „Siluetė“, Kranto gatvėje 
įsikūrusią rūbų parduotuvę, arba-
tos ir kavos parduotuvę „Skonis ir 
kvapas“ bei kitas.  

Sutiktieji, tikriausiai many-
dami, kad bus prašoma paaukoti 

pinigų, beveik visi tvirtino esą 
labai užsiėmę, skubantys, neturin-
tys laiko. Tačiau išgirdę, kad bus 
kalbama apie kurčiuosius ir gestų 
kalbą, rasdavo laiko pabendrauti, 
o pradėję mokytis pagrindinius 
gestus bei pirštų abėcėlės, pamirš-
davo visus reikalus ir prašydavo 
pamokyti dar daugiau. Už šias 
pamokas mokiniai neliko be pa-
dėkų ir atlygio: A. Černeckienės 
įmonėje visi buvo pavaišinti sal-
dumynais, supažindinti su treni-
ruokliais. Parduotuvės „Skonis ir 
kvapas“ savininkė Regina dovanų 
įteikė maišelį arbatos, rūbų par-
duotuvės pardavėja Sigita vaišino 
pyragaičiais, Turizmo informaci-
jos centro vadovė Daiva Tankū-
naitė padovanojo  informacinės 
medžiagos apie Lietuvą ir pakvietė 
apsilankyti dažniau. 

Laima  LAPĖNIENĖ

Moksleiviai Panevėžio apskrities turizmo informacijos centre.  Pirštų abėcėlės stropiai mokėsi Švietimo skyriaus vedėjas Dainius Šipelis.

Mokiniai saugiausiai jautėsi  A. Čer-
neckienės grožio salone.

Gestų kalba


