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GERBIAMI 
SKAITYTOJAI!

       Užsiprenumeruokite “Akiratį” 
       2015 metams!

Šalies prezidentė D. Grybauskaitė kartu su pagrindiniais susitikimo 
organizatoriais: LKJA prezidente M. Kumžaite bei tarybos nariu – viešųjų 
ryšių koordinatoriumi K. Vaišnora. 

Kuo 2014-ieji mūsų bendruomenei buvo ypatingi, ko 
nepavyko įgyvendinti, kokia 2015-ųjų vizija, 

skaitykite 2-3 p.

Metams baigiantis Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentė Roma 
KLEČKOVSKAJA apibendrina pasiekimus, garsiai svarsto, 
kodėl neįgalieji, tarp jų ir kurtieji, mūsų šalyje vis dar lieka 
gyvenimo paribiuose, apibrėžia ateities gaires.

R. Klečkovskaja: 
2014-iesiems tiktų „nesibaigiančių 

derybų metų“ vardas

Istorinis įvykis kurčiųjų 
bendruomenėje – LKJA popietė su 

prezidente D. Grybauskaite

Skaitykite  10-11 p.

Lapkričio 30 d. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre 
įvyko svarbus kurčiųjų istorijoje renginys - Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) popietė su 
šalies prezidente Dalia Grybauskaite. Ilgai planuotas 
susitikimas pradžiugino visą Lietuvos kurčiųjų 
bendruomenę ir atkreipė visuomenės dėmesį. 

LLaaiimmiinngggngnngn ųų 22001155--ųųųjjjjųjųųjųųjų ųų mmeettųų!!
DDžžiiuuggguguugu iiųų šššvvšvššvš .. KKKaaKaKKaK lllėėlėllėl dddųųdųddųd !!

Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose 
“Lietuvos pašto” skyriuose. Laikraštį galite 
užsisakyti ir Kauno bei Vilniaus kurčiųjų re-
abilitacijos centruose. Čia metų „Akiračio“ 
prenumerata - tik 15 Lt (4 Eur).

Laikraščio „Akiratis“ 
(indeksas 0002) 

prenumeratos kaina:

12 mėn. – 21 Lt (6,1 Eur), 
6 mėn. – 10,5 Lt (3,05 Eur).
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Kuo 2014-ieji mūsų ben-
druomenei buvo ypatingi?

Pailgėjo kompensuojamosios 
technikos sąrašas. Nuo šiol kas 4 
m. kurtieji gali rinktis - su prie-
moka įsigyti arba išmanųjį tele-
foną, arba planšetę. Vyresnio am-
žiaus žmonės pageidavo „auklių“.  
Nuo šiol jas galės, ir jie įsigyti su 
100 litų priemoka. Vaikams, kaip 
ir buvo, „auklės“ lieka nemoka-
mos.

Nors ir vangiai, bet prasidė-
jo planšečių ir Skype programų 
panaudojimo poliklinikose bei 
seniūnijose eksperimentas: Klai-
pėdos, Vilniaus pavienėse polikli-
nikose, Klaipėdos rajono savival-
dybėje aptarnaujant kurčiuosius.

Šių metų vasarą įstojome į 
Nacionalinį skurdo mažinimo 
organizacijų tinklą. Visiems siūlo-
me apsilankyti jų tinklalapiuose: 
pagalbadarbais.lt; pagalbadaik-
tais; stopskurdas.lt. Bus lengviau 
suprasti, kuo ši organizacija gali 
būti naudinga kurtiesiems, atsi-
dūrusiems sunkioje padėtyje. Kol 
kas tinklas dar tik žengia pirmuo-
sius žingsnius, bet ateityje tikimės 
kartu nuveikti ne vieną gerą darbą 
silpniausiųjų labui. Įstojome į ne-
vyriausybinių (NVO) organizaci-
jų koaliciją. Į šį junginį susibūru-
sios 16 skėtinių organizacijų – tad 
jį galima vadinti „skėčių skėčiu“. 
Visiems neįgaliesiems koalicijoje 
atstovauja Lietuvos neįgaliųjų fo-
rumas (LNF). 

Aktyviausi visuomenininkai 
jau turbūt pajuto pirmuosius ne-
įgaliųjų organizacijų konsolida-
cijos vaisius LNF sudėtyje: apie 
mūsų problemas vis daugiau su-
žino visuomenė, valdžia, lengviau 
tapo prisikviesti derybų pavienes 
ministerijas, organizuojame akci-
jas, eitynes ir pan. Tapome labiau 

matomi. Pasirašyta bendradarbia-
vimo sutartis su Lietuvos automo-
bilių kelių direkcija dėl saugaus 
eismo ir Kelių eismo taisyklių 
(KET) vertimo į gestų kalbą. Į ją 
atskirai raštu kreipėmės dėl sąvo-
kos „kurčnebylys“ išbraukimo iš 
naujos KET redakcijos.

Nemažo atgarsio valdžios ins-
titucijose ir visuomenėje sulaukė 
Tarptautinei kurčiųjų dienai skir-
ta konferencija Seime. 

Parengtas ir su Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
(SADM) suderintas 900 tūkst. litų 
vertės LKD kino studijos projek-
tas. Jo esmė – kurtiesiems aktu-
alius komercinių televizijų laidų 
įrašus versti į gestų kalbą. Šiuo 
metu laukiame, kad projektą pa-
tvirtintų ir Susisiekimo ministe-
rija.

Iš dalies pajudėjo pagalbos 
skambučių Nr. 112 prieinamu-
mo reikalai. Didžiuosiuose šalies 
miestuose į kurčiųjų mobiliuosius 
įrenginius buvo įdiegta mobilioji 
programėlė, išmokyta ja naudo-
tis. Dabar prasideda kitas etapas 
– telkiamos specialistų, dirbančių 
24 savivaldybėse, kuriose nėra 
kurčiųjų atstovų, bei Priešgaisri-
nės apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamento pajėgos mobiliosioms 
programėlėms įdiegti ir čia gyve-
nantiems kurtiesiems.  Vis dėlto 
sėkme čia dar džiaugtis anks-
ti – nelaimės atveju  be pagalbos 
senjorai, kurie neturi galimybių 
naudotis išmaniaisiais telefonais, 
netenkinamas pageidavimas su 
Bendruoju pagalbos centru ben-
drauti SMS žinutėmis, mobiliąja 
programėle daliai vartotojų per 
sudėtinga naudotis ir kt. Supran-
tame, kad kurtiesiems tinkamos 
skubios pagalbos sistemos kūri-
mas – ilgalaikis uždavinys. 

Metams baigiantis apibendrinti pasiekimus, garsiai pasvarstyti, 
kodėl neįgalieji, tarp jų ir kurtieji, mūsų šalyje vis dar lieka gy-
venimo paribiuose, apibrėžti ateities gaires „Akiračio“ korespon-
dentė Nijolė Krasniauskienė  paprašė Lietuvos kurčiųjų draugijos 
prezidentę Romą KLEČKOVSKAJĄ.

R. Klečkovskaja: 2014-iesiems 
tiktų „nesibaigiančių derybų 

metų“ vardas 
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Sėkmingai tęsiama (2013 - 
2015 m.) asociacijos projekto 
priemonė „Gyvoji biblioteka“.  
Priemonės lėšomis vyksta moky-
mai „Visuomenės švietimas apie 
kurčiuosius“. Apie kurčiuosius, 
jų kultūrą, negalios specifiką kas-
met paskaitas išklauso ir apie mus 
daugiau sužino ne mažiau kaip 
500 vis kitų girdinčių asmenų. 
Prie informacijos sklaidos ypač 
prisidėjo šalies žiniasklaida: tur-
būt niekada dar nebuvo tiek pu-
blikacijų, internetinių straipsnių, 
televizijos laidų. Čia norėčiau 
išskirti TV3 televiziją. Ji parengė 
apie kurčiųjų sistemą 2 pozityvius 
reportažus, kurie smarkiai kore-
gavo visuomenės nuomonę apie 
kurčiuosius.

Sėkmingai 2014 m. spalį 
baigtas įgyvendinti Šveicarijos 
finansinių mechanizmų projektas 
„Stiprūs ir matomi būdami kartu“ 
(vertė - 212 600 litų). Jo lėšomis 
įsigijome ir pradėjome naudoti 
konferencijų įrangą Vilniaus KRC 
salėje, organizavome 7 bendruo-
menių susitikimus, kuriuose kur-
tieji buvo skatinami ir mokomi 
kurti NVO (užsienio ir Lietuvos 
lektoriai), surengėme 3 mokymus 
apie projektų ir finansų valdymą. 
Ypač daug projekte dėmesio skir-
ta viešinimui: išleista lankstinukų 
lietuvių ir anglų kalbomis, atšvai-
tų, marškinėlių, kalendoriukų, 
krepšių su atitinkama atributika, 
parengta ir parodyta laida per 
TV3 apie kurčiųjų sistemos įstai-
gas, paskelbta straipsnių ir t. t.

Patys tapome aktyvesni. Štai 
Respublikinės valdybos nariai su-
sibūrė į darbo grupes. Pavyzdžiu 
kelčiau labai aktyviai veikiančią J. 
Pugačiauskienės vadovaujamą so-
cialinio darbo grupę. 

Turbūt, kaip ir kas-
met, dėl daugelio nuo mūsų 
nepriklausančių aplinkybių kai 
ko ir nepavyko įgyvendinti?

Deja, taip. Šiuos metus vadin-
čiau kreipimosi, dialogų paieškos 
metais. Prirašyta pluoštai raštų 
ar dalyvauta diskusijose dėl te-
levizijų laidų prieinamumo kur-
tiesiems, gestų kalbos kaip pasi-
renkamojo dalyko įtraukimo į 
mokymo programas, dėl nuotoli-
nės psichologinės pagalbos gestų 

kalba, dėl sumažinto finansavimo 
grąžinimo į prieškrizinį lygį, dėl 
metų metais neperžiūrimų atly-
ginimų sistemos darbuotojams, 
dėl socialinių paslaugų katalogo 
peržiūrėjimo, dėl įdarbinimo tar-
pininkų paslaugų apmokėjimo iš 
Darbo biržos biudžeto lėšų, dėl 
asmeninio asistento teikiamų 
paslaugų pripažinimo ir teisingo 
įvardijimo, dėl projektų bendruo-
menėje finansavimo modelio per-
žiūrėjimo ir kt. Vis dėlto daugely-
je ministerijų vykusi viceministrų 
kaita dažnai net kelis kartus per 
metus versdavo mus vis  pradė-
ti derybas vėl iš pradžių. Tiesiog 
ministerijos naudojosi situacija ir 
klausimų sprendimą atidėdavo.

Nė kiek nepagerėjo Neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimo 
reikalai. LNF teigia, kad šiuo po-
žiūriu Lietuva ES tampa visiška 
atsilikėlė. Tačiau tai nereiškia, 
kad mes pasiduodame, tylime. 

Nepavyko su mobiliojo ryšio 
operatoriais susitarti dėl mažes-
nių vaizdo skambučių kainų. Esą 
vartotojų skaičius nedidelis ir pa-
slauga kol kas negali būti pigesnė. 
Vietoj to mes raginami plačiau 
naudotis nemokamos Skype pro-
gramos galimybėmis.   

Visų neįgaliųjų asociacijų bei 
bendruomeninių projektų porei-
kiams 2015 m. teskirta vos 1 mln. 
litų daugiau. Vadinasi, padidėji-
mo beveik nepajusime. 

Sakyčiau, tik klaidino ir teikė 
apgaulingų vilčių kai kurie val-
džios atstovai. Iš pradžių žadėda-
vo pagalbą sprendžiant vieną ar 
kitą klausimą, o paskui paaiškė-
davo, kad jie sau renka populia-
rumo taškus, ir tiek. Viešai pasi-
rodydavo, gaudavo savireklamos 
dozę ir mus pamiršdavo.

Po 2014 m. suvažiavimo, gavę 
delegatų leidimą parduoti dabar-
tinį Šv. Kazimiero g. 3 pastatą ir 
ieškoti ar statytis naują, suakty-
vinome galimų variantų paiešką. 
Daugelis jų laikui bėgant atkrito: 
dėl vietos, ploto stokos, kainos, 
dėl prasto susisiekimo ir pan.  
Dabartinio pastato vertė NT rin-
koje pamažu mažėja, nes jo būklė 
akivaizdžiai vis prastesnė. Ko-
munalinių paslaugų kainos čia 
kosminės. Darbuotojams sąlygos 

prastos, o specialistų atlyginimas 
toks, kokį gauna pagalbiniai dar-
bininkai. (Dėl atlyginimų ir sąly-
gų tas pats, deja, sakytina apie vi-
sas LKD organizacijas.) Vis dėlto 
stengiamės nepasiduoti nevilčiai 
ir tęsiame paieškas. Tikimės, kad 
pavyks tiek kurčiųjų bendruo-
menę, tiek darbuotojus įkurdinti 
šviesiose, erdviose, šiltose patal-
pose ekonomiškai palankiomis 
sąlygomis.

Kokia 2015-ųjų vizija?
Nuo šiol svarbiausias mūsų 

tikslas, kad organizacijose dirb-
tų tik atitinkamą kvalifikaciją 
turintys specialistai: socialiniai 
vadybininkai, socialinio darbo 
specialistai. Kai kompetencijo-
mis susilyginsime su savivaldy-
bių socialinių skyrių darbuotojų 
kompetencijomis, tik tuomet mes 
galėsime įrodyti savo profesinius 
pranašumus. 

Visus, kuriuos minėjau, ne-

baigtus darbus planuojame tęsti. 
Dar labiau suaktyvinti informa-
cijos apie kurčiuosius ir gestų 
kalbą sklaidą ir mokymą (ypač 
savivaldybių socialinių skyrių 
darbuotojų LGK mokymą), visaip 
stiprinti LKD pozicijas, iš savival-
dos atsikovoti tai, ką jie savinasi, 
bet nedaro. Kalbu apie paslaugas. 
Stengsimės kuo geriau išnaudoti 
visų koalicijų, asociacijų, į kurias 
įstojome, potencialą kurčiųjų 
bendruomenės labui. Raginu ir 
kitas RV darbo grupes kuo grei-
čiau imti pavyzdį iš socialinio 
darbo grupės ir pradėti aktyviai 
veikti patiems, iš vidaus.  

Na, ir tradiciniai linkėjimai 
LKD nariams Naujųjų metų 
išvakarėse.

Solidarumo, kantrybės, 
sveikatos. Dėmesio ir atidos 
iš aplinkinių ir vienų kitiems. 
Storesnės pyrago riekės. Ryžto 
ir tikėjimo.

    
    Mielieji,

 Štai ir vėl pasitinkame sidabrines Kalėdas – 
santarvės, susikaupimo gerų darbų ir stebuklų metą. 
 Nepaprasta šv. Kalėdų nuotaika yra unikali 
vertybė, aplankanti kiekvieną sielą, suteikianti neap-
sakomą šilumą ir džiugesį. Dalinkimės šiuo jausmu 
su pačiais artimiausiais ir brangiausiais žmonėmis, 
pripildykime namus svetingumo ir harmonijos. 
 Apkabinkime šalia esantį mylimą žmogų, ne-
bijokime jam pasakyti, koks svarbus ir reikalingas 
jis yra. 
 Tikiu, jog kartais reikia visai nedaug – tik 
trupučio pastangų ir meilės – kad patys, niekieno 
nepadedami, sukurtume patį gražiausią stebuklą.
 Šv. Kalėdos – nepaprastai puikus laikas užsi-
brėžti naujus tikslus ir siekius. Nebijokime drąsiai 
žengti į ateitį, kupini energijos ir ryžto siekti savo 
svajonių. 
 Lai džiugi kalėdinė nuotaika ir darna neaplei-
džia ir šventėms pasibaigus, o šilta šypsena, puošianti 
veidus, spindi juose ištisus metus.

Nuoširdžiai
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 

Algimanta Pabedinskienė
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Trumpai apie mus
KALĖDŲ KONCERTAS 

(SU VERTIMU Į GESTŲ KAL-
BĄ). Gruodžio 27 d. 19 val. Vil-
niaus Bernardinų bažnyčioje 
(Maironio g. 10) vyks Kalėdų kon-
certas. Koncertas ir kelios giesmės 
bus verčiamos į lietuvių gestų kal-
bą.

KRC KALĖDINAI REN-
GINIAI. Dauguma kurčiųjų ben-
druomenės narių, susipažinę su 
šia „Akiračio“ publikacija, dar 
spės į Lietuvoje vyksiančių kalėdi-
nių renginių maratoną arba bent 
daugiau sužinos apie tuos, kurie 
jau baigėsi. 

Vilniaus KRC gruodžio 18 d. 
12 val. surengė kalėdinę senjorų 
šventę. Gruodžio 20 d. 12 val. su-
sitikti su Kalėdų Seneliu bus kvie-
čiami Vilniaus kurčiųjų bendruo-
menės vaikai. 

Kauno KRC gruodžio 28 d. 
16 val. rengia naujametį žiburė-
lį „Naujieji beldžias laiko ratais“. 
Dalyvių laukia koncertinė pro-
grama, puikiausio stalo ir gražiau-
sios kaukės rinkimai, įdomiausios 
grupės pasirodymas ir pramogos. 
Vaikučių ir jų tėvelių šventė čia 
– gruodžio 30 d. 12 val. Dalyviai 
žiūrės spektakliuką „Gyvi žaislai“. 
Vėliau vyks linksmi žaidimai, kau-
kių paradas, piešimas ant veidukų. 

Panevėžiečiai – vaikai ir su-
augusieji - linksminsis 27 d. 16 val. 
Bendruomenės laukia maždaug 1 
val. trukmės nauja saviveiklininkų 
programa: šokiai, imituojamosios 
dainos ir žaidimai. Beje, panevė-
žiečiai Tarptautinės neįgaliųjų 
žmonių dienos proga lapkričio 21 
d. savo kultūrinę programą dova-
nojo Pasvalio žmonėms. Susitiki-
mu visi labai patenkinti: vieni dėl 
to, kad galėjo pradžiuginti, kiti to-
dėl, kad patyrė malonumą. 

Gruodžio 18 d. suaugusius 
panevėžiečius į renginį su savo 
programa buvo pasikvietusi Pane-
vėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinė mokykla. Renginys, 
pavadintas „Laiškas ant sniego“, 
buvo Panevėžio, kaip metų Lietu-
vos kultūros sostinės, atsisveikini-
mo su savo pareigomis ženklas. 

Šiaul ieč ių  vaikai  pr ie 
šventinės eglutės bus pakviesti 
gruodžio 20 d. 13 val. Suaugusieji 
Kalėdų dvasia dalijosi tą pačią 
dieną 15 val. Jiems skirtas renginys 

pavadintas „Euro belaukiant“. 
Prieš sutikdami Naujuosius sa-

vųjų rate klaipėdiečiai pirmiausia 
šventę taip pat dovanojo kitiems. 
Gruodžio 12 d. jie dalyvavo Neį-
galiųjų teatrų festivalyje „Iš širdies 
į širdį“, kuris vyko Salantų kultū-
ros centre.  Gruodžio 19 d. skubė-
jo pas kurčiuosius tauragiškius ir 
parodė jiems savo naują meninę 
programą.  Ir tik gruodžio 27 d. 
17 val. savo būstinėje, Šermukšnių 
g. 25, uostamiesčio kurtieji dova-
nos šventę ir sau. Kalėdų Senelis 
vaikų prie eglutės čia lauks 2015 
m. sausio 9 d. 12 val. Klaipėdiečiai 
ne tik pramogauja, bet ir rengiasi 
naujiems profesiniams iššūkiams. 
Gruodžio 11 d. jie pakvietė į sve-
čius „Sodros“ darbuotoją. Viešnia 
papasakojo apie naują darbuotojų 
nedarbingumo laikotarpio apmo-
kėjimo tvarką ir kt. svarbius mo-
kesčių pokyčius. 

Lietuvos kurčiųjų sporto 
komitetas 2015 m. sausio 29 d. 
minės veiklos 25-metį ir pagerbs 
geriausius 2014 m. sportininkus.

ATGARSIAI PREZIDEN-
TŪROJE. Gruodžio 2 d. neįgalių-
jų eitynės Vilniuje sulaukė atgar-
sio ir prezidentūroje. Susirūpinusi 
dėl neįgaliųjų situacijos Lietuvo-
je prezidentė padarė pranešimą 
spaudai. Su jo turiniu galite susi-
pažinti http://www.president.lt/
lt/spaudos_centras_392/prane-
simai_spaudai/neigaliuju_pro-
blemos_yra_musu_visu_proble-
mos.html

PUSRYČIAI PAS PREM-
JERĄ. Gruodžio 3 d. ministras 
pirmininkas Algirdas Butkevičius 
dalykinių pusryčių pakvietė neį-
galiųjų organizacijų vadovus, Lie-
tuvos specialiosios kūrybos drau-
gijos „Guboja“ pirmininkę V. Vi-
taitę bei buvusią NRD vadovę G. 
Paliušienę. Dalyvavo respublikinės 
ir neįgaliųjų žiniasklaidos atstovų. 
Neįgaliųjų vardu pirmiausia kal-
bėjo Lietuvos neįgaliųjų forumo 
(LNF) prezidentė D. Juodkaitė. Ji 
komentavo Seimo nariams ir ko-
mitetams išsiųstą bendrą neįgalių-
jų rezoliuciją. Premjeras žymėjosi 
pastabas. Jis nurodė, kad kitąmet 
Lietuvos valstybė Europos Sąjun-
gos institucijoms teiks ataskaitą ir 
išdėstys, kas nuveikta Neįgaliųjų 
teisių konvencijos (NTK) srityje. 

D. Juodkaitė teigė, kad lygiagrečiai 
LNF rengia šešėlinę ataskaitą. Bu-
vo guostasi, kad Neįgaliųjų reikalų 
taryba (NRT) per mažai turi galių. 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, prie kurios ši visuome-
niniais pagrindais veikia, negali 
priversti kitų ministerijų vicemi-
nistrų rodyti daugiau aktyvumo 
ir atsakomybės. Buvo svarstoma, 
kad NRT reikėtų aukštesnio sta-
tuso – galbūt ji turėtų veikti prie 
Vyriausybės ar pan. Diskusijoje 
akcentuota nepriklausoma NTK 
stebėsenos ir kontrolės būtinybė. 
Visi skėtinių neįgaliųjų organiza-
cijų vadovai kėlė opiausias  pro-
blemas. R. Klečkovskaja skundėsi 
LRT televizijos  pozicija dėl laidų 
prieinamumo kurtiesiems, dėl 
LGK vertimo paslaugų stygiaus. Ji 
pabrėžė, kad dėl vertimo paslaugų 
nepakankamumo kurti studentai 
susiduria su dideliais sunkumais.  

SAMBŪRIS. Gruodžio 3 
d., minint Tarptautinę neįgaliųjų 
žmonių dieną, Seimo Konferenci-
jų salėje vyko neįgaliųjų kūrybinis 
sambūris „Sugriaukime sienas!“ 
Renginį organizavo Seimo Soci-
alinių reikalų ir darbo komitetas, 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugija „Guboja“. Glo-
bėjas – ministras pirmininkas A. 
Butkevičius. Organizatoriai Seime 
surengė parodą-mugę „Pasaulis 
mano akimis“. Vyko neįgaliųjų 
meno saviveiklos kolektyvų kon-
certas ir pasirodymai. Tarp savi-
veiklininkų buvo ir Vilniaus KRC 
teatras „Mimika“.  Susirinkusiems 
kurtieji parodė spektaklį „Gyveni-
mas už stiklo sienos“ (rež. J. Ma-
žeikienė). 

Kūrybinis sambūris buvo tie-
siogiai transliuojamas Seimo in-
terneto svetainėje ir televizijos 
programoje „Seimas – tiesiogiai“.

SADM INICIATYVA. Socia-

linės apsaugos ir darbo ministerija 
(SADM) savo tinklalapyje ir kitais 
informacijos kanalais informavo 
apie gruodžio mėnesį ministerijos 
ir jai pavaldaus Neįgaliųjų reika-
lų departamento  organizuotus 
regioninius neįgaliems žmonėms 
skirtus renginius. Jie vyko Panevė-
žyje, Raseiniuose, Ukmergėje, Tel-
šiuose, Marijampolėje. Forumus 
moderavo Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Socialinių mokslų fakul-
teto dekanas, Socialinio darbo ka-
tedros profesorius Jonas Ruškus, 
atstovaujantis Lietuvai Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių komitete. 
Čia buvo diskutuojama ne tik apie 
neįgaliųjų problemas ir galimus jų 
sprendimo būdus, bet ir keliami 
iniciatyvių neįgaliųjų pavyzdžiai, 
kad likimo nuskriausti žmonės tu-
rėtų viltį ir į ką lygiuotis.

ATVIRAS LAIŠKAS MI-
NISTREI. Gruodžio 1 d. LNF 
neįgaliųjų organizacijų vardu 
kreipėsi į Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrę A. Pabedinskienę. 
Neįgaliųjų bendruomenės, nors 
ir padėkojo, bet neigiamai reaga-
vo į ministrės kvietimą kartu su 
SADM ir NRD atstovais vykti į re-
gioninius susitikimus (Panevėžyje, 
Raseiniuose, Ukmergėje, Telšiuose 
ir Marijampolėje). Jiems pasirodė 
nepriimtina pavėluotai siūlyti ini-
ciatyvą ir jaukti iš anksto planuo-
tus Tarptautinės neįgaliųjų žmo-
nių dienos renginius. Laiške rašo-
ma, kad „renginiai atspindi nusi-
stovėjusią ydingą praktiką žmones 
su negalia kviesti į renginius tik iš-
kilus būtinybei ar minint neįgalių-
jų dieną“, kad susitikimai rengiami 
chaotiškai ir nederinant veiksmų 
(kvietimas gautas lapkričio 27 d.). 
Taip pat atkreipiamas dėmesys į 
besiregistruojantiems į regioni-
nius susitikimus duotą elektroni-
nį adresą neigaliujuforumas@
gmail.com. Esą šis kelia nekorek-

Aktualijos

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl 
vyro mirties nuoširdžiai 

užjaučiame Aldoną Jezerskienę.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro kolektyvas ir 
kurčiųjų bendruomenė

UAB „Vikados“ kolektyvas 
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tiškų asociacijų su LNF, nors orga-
nizacija nėra susitikimų iniciatorė. 
Laiško siuntėja stebisi, kad minis-
terija registracijai naudoja neofi-
cialų kontaktą. Įspėjama, kad tai 
„neskatina bendradarbiavimo ir 
socialinio dialogo“. LNF ministrę 
informuoja, kad 2010 m. asociaci-
ja surengė 50 regioninių diskusi-
jų su neįgaliaisiais, 2012-2013 m. 
kartu su partneriais – 70 teminių 
renginių, šiemet – 20 (palyginkite: 
SADM šiemet rengia penkis – red. 
past.). Laiško pabaigoje primena-
ma, kad LNF lapkričio 13 d. raš-
te iškėlė neįgaliesiems aktualius 
klausimus. Asociacija pakvietė 
SADM ministrę juos kartu aptar-
ti gruodžio 2 d. prie Vyriausybės 
rūmų rengiamose neįgaliųjų ei-
tynėse. Žinia, A. Pabedinskienė į 
kvietimą neatsiliepė.   

IŠGIRDO. Pagaliau Švietimo 
ir mokslo ministerija (ŠMM) at-
siliepė į kurčiųjų raginimą įdiegti 
gestų kalbos mokymą kaip pasi-
renkamąjį dalyką visų lygių ugdy-
mo bei studijų programose. ŠMM 
sutinka, kad padaugėjus mokan-
čiųjų gestų kalbą, ypač viešajame 
sektoriuje, labai pagerėtų ne tik 
kurtiesiems teikiamų paslaugų 
kokybė, bet ir įvairaus amžiaus 
sutrikusios klausos asmenų daly-
vavimas visuomenės gyvenime. 
„Pritariame Jūsų iniciatyvai, kad 
pačios aukštosios mokyklos, reng-
damos studijų programas (būsi-
miems slaugytojams, socialiniams 
darbuotojams, policininkams, 
ugniagesiams, specialiesiems pe-
dagogams ir kt.), galėtų atsižvelgti 
į Jūsų siūlymą ir į minėtas progra-
mas įtrauktų lietuvių gestų kalbos 
mokymą kaip pasirenkamąjį stu-
dijų modulį“, - pažymima rašte. 
Atsakymą pasirašęs ŠMM vicemi-
nistras R. Vaitkus žada, kad LKD 
raštą persiųs visoms suinteresuo-
toms mokykloms – bendrojo ug-
dymo, profesinio mokymo, aukš-
tosioms – kaip kvietimą bendra-
darbiauti rengiant LGK modulius 
ir pagal juos mokant mokinius bei 
studentus. 

„TAUTIŠKA GIESMĖ“ 
LIETUVIŲ GESTŲ KALBA. 
Surdologijos centras gruodžio mė-
nesį baigia vykdyti Lietuvos kul-
tūros tarybos ir iš dalies Lietuvos 
kurčiųjų draugijos finansuojamą 
projektą, kurio lėšomis yra išvers-
tas į lietuvių gestų kalbą Lietuvos 
himnas. „Tautiška giesmė lietu-
vių gestų kalba“ DVD  pateikta ir 

lietuvių kalba. Atlikėjas – Kauno 
kurčiųjų bendruomenės narys K. 
Vaišnora. Apie vertimo subtilybes 
diskutavo ir vertimo siūlymų teikė 
M. Kumžaitė, I. Pečiulytė-Silaeva, 
A. Bražinskas, V. Pivoras, A. Ba-
risevičius. Viršelio dailininkė - B. 
Bražinskienė. Viršelio nuotrauką 
padovanojo garsus Lietuvos fo-
tografas Marius Jovaiša. 300 egz. 
tiražu išleistas leidinys netrukus 
pasieks visas LKD sistemos įstai-
gas, bent dalį valdžios ir savival-
dos institucijų ir kt.

GARBĖS SIENA. Vilniaus 
KRC gruodžio 9 d. pasikvietė sve-
čių, bendruomenės atstovų ir ar-
timų žmonių būryje atidengė bu-
vusių ir dabartinių vadovų garbės 
sieną. Keitėsi šios teritorinės orga-
nizacijos pavadinimas, plėtėsi, o 
paskui galbūt ir siaurėjo kai kurios 
veiklų sritys (atsiskyrė sportas), ta-
čiau darbo esmė iki šių dienų liko 
nepakitusi – tarnavimas ir pagalba 
kurčiųjų bendruomenės nariams. 
Vilniaus KRC turėjo ir turi 8 va-
dovus. Pirmoji vadovė - LKD narė 
Leonarda Paršelienė (Žagaitė) or-
ganizacijai nuo 1950 m. vadovavo 
trejus metus. Į atsakingas pareigas 
mergina buvo išrinkta sulaukusi 
vos 20 metų. 1953 m. ją pakeitė 
Sofija Armonavičienė (Songailai-
tė), kuri dirbo 10 metų. Vėliau į šį 
postą išrinktas Henrikas Juchnevi-
čius dirbo 5 metus, po jo - Geno-
vaitė Vladislova Bagačiūnienė (3 
m., iki 1971 m.). Deja, šių garbių 
kurčiųjų ir veiklos pradininkų - 
L. Paršelienės, H. Juchnevičiaus, 
G. V. Bagačiūnienės - šiandien 
tarp mūsų jau nebėra. 1971 m. 
kadenciją pradėjęs A. Jasiūnas iki 
dabar yra  ilgiausiai šias pareigas 
ėjęs pirmininkas – 20 metų. Lie-
tuvai atgavus Nepriklausomybę, 
išmainė jas į kurčiųjų sporto va-
dovo kėdę. Genovaitė Sabukienė 
didžiausiai teritorinei kurčiųjų or-
ganizacijai vadovavo 1991 - 2001 
m. (mirė). Ją pakeitė dabartinė 
LKD prezidentė Roma Klečkovs-
kaja (dirbo 6 m.). Jovita Vasilevi-
čienė (Konstantinavičiūtė) kol kas 
Vilniaus bendruomenei vadovavo 
trumpiausiai – vos 1 metus. Da-
bartinė vadovė Inga Minkevičienė 
Vilniaus KRC vadovauja nuo 2009 
m. Iš pradžių pareigas pradėjo eiti 
kaip laikinoji vadovė, o vėliau bu-
vo išrinkta nuolatine. 

STRAIPSNIS. Lapkričio 27 
d. www.alfa.lt paskelbė korespon-
dentės R. Audenienės publikaciją 

„Neprigirdinti moteris darbo ne-
randa trejus metus“. Čia rašoma, 
su kokiomis kliūtimis darbo rin-
koje susiduria asmenys pablogėjus 
jų klausai. Taip pat korespondentė 
šia tema kalbino LKD prezidentę 
R. Klečkovskają. Vadovė teigė, kad 
teritorinės darbo biržos sunkiai 
susidoroja su užduotimi įdarbinti 
sutrikusios klausos asmenis. Šią 
paslaugą daug efektyviau teikia 
KRC įdarbinimo tarpininkai. Pa-
šnekovė ragina taupyti biudžeto 
lėšas ir, užuot dubliavus veiklas, 
geriau darbo biržoms iš LKD sis-
temos tokias paslaugas pirkti. Visą 
straipsnį galite rasti http://www.
alfa.lt/straipsnis/1237053/nepri-
girdinti-moteris-darbo-neran-
da-trejus-metus.

LGK VIEŠINIMAS. Vilniaus 
universiteto Studentų atstovybės 
programos „Be etikečių“ koordi-
natorė N. Čėnaitė padėkojo Sur-
dologijos centrui (SC) už minint 
Tarptautinę neįgaliųjų žmonių 
dieną Vilniaus universiteto cen-
triniuose rūmuose gruodžio 2 d. 
perskaitytą paskaitą „Lietuvių ges-
tų kalbos vartojimas aukštosiose 
mokyklose“. Paskaitos lektorės – 
SC darbuotojos I. Mikalauskaitė 
ir I. Čereškaitė, vertimo paslaugas 
teikė SC vertėjos A. Zinkevičiūtė 
ir L. Staniulevičiūtė. 

SEMINARAS LKNUC. 
Gruodžio 5 d. Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tre (LKNUC) surengtas seminaras 
„Naujausių technologijų taikymas 
neprigirdinčių vaikų mokyklinia-
me ugdyme“. 

Čia buvo ne tik dar kartą ap-
žvelgti vidinio ryšio (FM) siste-
mos naudojimo privalumai nepri-
girdinčių vaikų reabilitacijoje, bet 
ir pristatyta naujausia Roger sis-
tema, taikytina klausos sutrikimų 

turintiems vaikams mokykliniame 
ugdyme. Pranešimus skaitė „Pho-
nak“ kompanijos vyriausioji speci-
alistė Julija Litvina.

SPORTAS. Lapkričio 26-29 
d. Stambule vyko Europos kur-
čiųjų taurės krepšinio varžybos. 
Jose dalyvavo 12 vyrų ir 6 mote-
rų komandos. Lietuvai atstovavo 
Vilniaus kurčiųjų sporto klubo 
„Gestas“ vyrų komanda (treneris 
A. Kubaitis) ir moterų komanda 
„Vilniaus KK patriotės“ (trene-
ris M. Minkevičius). Abi lietuvių 
komandos, vadovaujamos dele-
gacijos vadovo LKSK prezidento 
A.  Jasiūno, atsidūrė tarp turnyro 
lyderių. Vyrų prizininkų komandų 
rikiuotė po varžybų: Ukrainos ko-
manda; „Gestas“; Rusijos koman-
da. Moterų - „Patriotės“; Ukrainos 
komanda; Turkijos komanda. 

LGK KURSAI. Surdologijos 
centras jau baigia skaičiuoti 2014 
m. LGK kursų lankytojus. Gruo-
džio viduryje mokymus baigė 
paskutinės - sveikatos priežiūros 
specialistų Kaune ir socialinių 
darbuotojų Šiauliuose – grupės. 
Planuojama, kad šiemet mokymus 
bus išklausę per 200 girdinčiųjų: 
socialinių darbuotojų, kurčiųjų 
šeimos narių bei visuomenės at-
stovų, medicinos srities darbuo-
tojų, policininkų, ugniagesių. Tarp 
jų – ir 42 profesinę kvalifikaciją 
tobulinę LGK vertėjai. 

Klaipėdoje kursų lektorė 
K.  Rimkienė į mokymus pakvietė 
keletą uostamiesčio kurčių jau-
nuolių. Taip abipusiškai patirtas 
bendravimo džiaugsmas: vieni 
mėgavosi dėmesiu bei pagarba 
gestų kalbai ir kurtiesiems, turėjo 
galimybę išbandyti save „lektorių“ 
vaidmenyje, kiti pasitikrino LGK 
įgūdžius ir gebėjimus paklausti, 
suprasti ir atsakyti.

Paskutinė LGK užsiėmimo akimirka Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato patalpose.
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 Kunigas Domingo: „Linkiu dalytis meile, kurią 
gimęs Jėzus neša mums visiems“

Prieš vienuolika metų išlipusį iš lėktu-
vo Vilniaus oro uoste argentinietį kunigą 
Domingo Avellanedą pasitiko toks sting-
dantis šaltis, kad jis pamanė patekęs į Si-
birą. Dabar iš saulėtų kraštų atvykusiam 
misionieriui lietuviška žiema - jau įprastas 
reiškinys, lygiai taip pat,  kaip ir  lietuviški 
šaltibarščiai bei cepelinai. Įpratęs prie šal-
to klimato, riebaus maisto, išmokęs lietuvių 
kalbą, jis savo dvasios šviesa ir šiluma jau 
seniai sušildė nedidelio Pumpėnų mieste-
lio (Pasvalio r.) gyventojų širdis, jaunimui 
tapo vedliu, įkvėpėju ar tiesiog nuoširdžiu 
draugu. 

Tai tik keletas bendrų štrichų. Iš tiesų 
prieš gerą dešimtmetį su dar keliais vienuo-
liais misionieriais į nedidelį bažnytkaimį at-
vykęs kunigas vienuolis D. Avellaneda ne tik  
apvertė – gerąja prasme - ten gyvenančiųjų 
gyvenimus aukštyn kojomis, bet ir sulaužė 
lietuvių sąmonėje įsirėžusį rūstaus bei pa-
mokslaujančio kunigo įvaizdį. 

Šiandien Pumpėnuose ir jų apylinkėse 
jau nieko nebestebina,  kad vienuoliai mi-
sionieriai ne tik moko tikėjimo tiesų, bet ir 
kartu su miestelio jaunimu iškylauja gamto-
je, žaidžia futbolą, važinėja dviračiais, vaka-
rais geria arbatą, o savaitgaliais kepa picą ir 
sausainius.

Nenuostabu ir tai, kad jaunimą gražia 
veikla į bendrystę jungiantis kunigas Do-
mingo jau keleri metai yra kelių mokyklų 
- jungtinės Pumpėnų, Rinkūnų (Pasvalio r.) 
ir Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos - ti-
kybos mokytojas. O šiuo straipsniu, „Akira-
čio“  skaitytojams norima pasidžiaugti, kad 
prasminga veikla jaunų  žmonių gyvenimus 

praturtinantis 36 metų kunigas D. Avellane-
da  nuo šių metų rugsėjo yra ir Panevėžio 
kurčiųjų neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos (PKNPM) tikybos mokytojas. 

„Misionierišką veiklą Pumpėnuose vyk-
dantį kunigą Domingo pažįstu nuo tada , kai 
jis atvyko į šią parapiją, nes Talkoniai (kai-
mas netoli Pumpėnų) yra mano močiutės 
gimtinė ir mano šeimą su šiuo kraštu sieja 
tvirtos sąsajos. Šioje bažnyčioje yra ir mo-
čiutės brolio kunigo kankinio A. Lipniūno 
bareljefas. Tankiai pamąstau, kad  kunigą A. 
Lipniūną ir kunigą Domingo sieja nematomi 
saitai. Kunigas Domingo, kaip ir šviesaus at-
minimo kunigas A. Lipniūnas – spinduliuoja 
ramybe,  neišsenkančia energija ir dvasingu-
mu, turi daug sumanymų, yra  tikras jauni-
mo lyderis, mokantis patraukti paskui save 
įvairaus amžiaus žmones. Svarbiausia, kad  
jo žodžiai nesiskiria nuo  darbų“, -  kunigo 
veikla džiaugėsi PKNPM direktorė Danu-
tė Kriščiūnienė. Pasak jos, kai švietimo ir 
mokslo ministrui patvirtinus reikalavimų 
mokytojų kvalifikacijai aprašą teko ieškoti 
tikybos mokytojo,  nesunku buvo apsispręs-
ti, ką kviesti į šią vietą. „Kai prieš dvejus 
metus viename iš mokyklos renginių pama-
čiau, kaip vaikai buvo tiesiog lipte aplipę šį 
kunigą, abejonių dėl pasirinkimo neturėjau“, 
– prisiminė direktorė. 

Kunigas D. Avellaneda mokykloje dir-
ba su 1-10 klasių mokiniais. Ir, kaip tikino  
D. Kriščiūnienė, jam puikiai sekasi bendrau-
ti su įvairių amžiaus grupių vaikais. Geros 
nuotaikos niekada nestokojantis dvasininkas 
sugeba gerai nuteikti kiekvieną. 

Gražiai su mokiniais sutariantis kunigas, 

ne tik geru žodžiu, bet  ir saldėsiais mažuo-
sius apdalijantis, sakė apgailestaujantis tik 
dėl to, kad, priėmus Pirmąją Komuniją ir 
sutvirtinimą, tėvai vaikų nebeskatina lankyti 
bažnyčios. Jo gimtojoje Argentinoje yra ki-
taip. Tai labai katalikiška šalis. Tėvai nuo pat 
mažens kiekvieną sekmadienį eina su vaikais 
į bažnyčią, kad liudytų tikėjimą. 

Kaip tvirtino D. Avellaneda, jis jau nuo 
septynerių metų žinojęs, kad bus kunigas ir 
tarnaus žmonėms. Iš penkių vaikų dvasinį 
kelią dar yra pasirinkusi ir viena jo sesuo. 
Vienuolystei atsidavusi mergina daugiausia 
dėmesio skiria kovai už abortų uždraudimą 
JAV. Kitos dvi seserys yra sukūrusios šeimas, 
o ateinančiais metais vestuves planuoja ir 
Domingo brolis. Penki vaikai augo verslinin-
ko ir advokatės šeimoje. Paklaustas, ar daug 
Argentinoje yra tokių daugiavaikių šeimų, 
kunigas juokėsi, jog jam visą vaikystę buvo 
labai gėda prieš draugus, kad jis augo tokio-
je mažai vaikų turinčioje šeimoje. Jų šalyje 
šeimose vidutiniškai auga septyni ar aštuoni 
vaikai. 

Liūdina Domingo ir lietuvių pomėgis 
girtuokliauti. Savo šeimoje ir giminėje jis 
nėra matęs nė vieno girto, pats taip pat nė-
ra vartojęs alkoholio ir jam to visai nereikia.  
Savižudybė Argentinoje taip pat labai retas ir 
sunkiai suprantamas reiškinys, o to negalima 
pasakyti apie Lietuvą.  Tokia problema, anot 
kunigo, kyla dėl silpno žmonių tikėjimo. 

Pasiteiravus, ar žadantis visam laikui lik-
ti Lietuvoje, lietuvių kalbą gerai išmokęs ir 
daug planų bei sumanymų turintis Domin-
go sakė, jog teisingiausias kelias būtų tęsti 
pradėtus darbus, tačiau jo likimą sprendžia 
vadovybė. Vienas didžiausių kunigo suma-
nymų – pastatyti Panevėžyje dar vieną baž-
nyčią. Tam jau yra gautas dvasininkijos hi-
erarchų palaiminimas, o pastato projektas 
pristatytas užsienio mecenatams. 

Turintis parapiją, vadovaujantis, jauni-
mo ir patarnautojų grupėms, organizuojan-
tis stovyklas, vedantis rekolekcijas, dirbantis 
Panevėžio moterų pataisos namų kapelionu 
ir dar dviejose mokyklose - tikybos moky-
toju, kunigas sakė, jog sutikdamas dirbti dar 
ir kurčiųjų mokykloje žinojęs, kad bus sun-
ku, bet pamatęs, kaip džiugiai jį vaikai pri-
ėmė, dėl savo sprendimo nesigaili. „Aš taip 
pat džiaugiuosi, kad galiu dirbti skirtingose 
vietose ir visur esu gerai priimamas“, – sakė 
D. Avellaneda.

Artėjančių šv. Kalėdų proga mokyklos 
ir visos Lietuvos kurčiųjų bendruomenei 
kunigas linkėjo dalytis ir praturtinti vie-
niems kitus ta meile, kuri slypi kiekvieno 
mūsų širdyse ir kurią gimęs Jėzus neša 
mums visiems.

Laima LAPĖNIENĖ

Aktualijos

PKNPM tikybos mokytojas kunigas Domingo Avellaneda kartu su PKNPM moksleiviais.
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Tądien LKD valdymo orga-
no darbotvarkėje tebuvo vienas 
klausimas – rasti sutarimą dėl 
galimo statyti pastato Vilniuje, 
Sietyno g., tinkamumo kurčiųjų 
reikmėms. 

Į susitikimą atvyko potencia-
lūs investuotojai. Jie pateikė siūly-
mą. Vilniaus pastato klausimams 
spręsti sudaryta darbo grupė, kad 
būtų lengviau abiem šalims po-
sėdyje diskutuoti, buvo iš anksto 
kartu su investuotojais parengę 
šalių sutarties projektą. Šis prieš 
susitikimą buvo išsiuntinėtas RV 
nariams susipažinti. 

Posėdyje daugiausia diskusi-
jų ir kėlė preliminarios sutarties 
formuluotės. Gerai suprasdami, 
kad jų priimtas sprendimas turės 
ilgalaikių pasekmių, galimus par-

tnerius susitikimo dalyviai apipy-
lė klausimais. Buvo aiškinamasi, 
ar pakankamomis lėšomis firmos 
disponuoja; kodėl sutartyje nenu-
matyta sankcijų verslininkams, 
pvz., jei šie „netilps“ į suplanuotus 
objekto statybos ir atidavimo ter-
minus; ar statybai ir vidaus įrengi-
mui jie planuoja skirti pakankamą 
sumą, kad būtų garantuota būsi-
mo pastato kokybė; kokią pana-
šios veiklos patirtį jie yra sukaupę; 
ar sutartyje yra apytikriai vienodai 
„saugiklių“, įpareigojančių nenu-
krypti nuo sutarties sąlygų vienus 
ir kitus sutarties dalyvius ir t. t.

Susirinkusiuosius taip pat do-
mino, ką mano apie naują pastatą 
vilniečiai RV nariai. Šeimininkai 
beveik vieningai pritarė kraus-
tymosi idėjai. Daugumai jų kelia 
nerimą dabartinio pastato būklė 

ir netenkina darbo sąlygos jame. 
Naujas, patogioje vietoje esantis 
sklypas atrodo patraukliai. LKD 
prezidentė R. Klečkovskaja vardi-
jo galimus naujos buveinės pra-
našumus: gera, rami ir susisiekti 
tinkama vieta, būstas „pagal kiše-
nę“, galimybės jį suprojektuoti ir 
pritaikyti vien tik savo reikmėms, 
mažesni komunaliniai mokesčiai, 
38 automobilių statymo vietos, 
jokių nepageidaujamų kaimynų ir 
kt.   

Tądien susitarta dėl kelių daly-
kų. Pirmiausia balsų dauguma pa-
tvirtinta, kad žemės sklypas Siety-
no g. tenkina LKD poreikius. Taip 
pat apsispręsta nevykdyti su nau-
juoju (būsimu) pastatu susijusios 
jokios projektinės veiklos ir jokių 
kitų veiksmų, kol nebus suderinta 
pirkimo-pardavimo ar mainų ly-

giavertė sutartis tarp suinteresuo-
tų šalių. 

Ką tai reiškia? Šiuo metu vie-
nos RV narės iniciatyva bus ieš-
komas nekilnojamojo turto san-
doriuose besispecializuojantis 
teisininkas ir bus deramasi su juo, 
kad parengtų labiau mūsų intere-
sus tenkinantį pardavimo-pirkimo 
sutarties variantą. Kai toks varian-
tas pasieks RV narius, šie jį išana-
lizuos ir spręs, ką toliau daryti.

Kai kurie RV nariai nerima-
vo, ar priimdami tokį svarbų LKD 
dabarčiai ir ateičiai sprendimą, jie 
neviršija suvažiavimo jiems su-
teiktų funkcijų. Prie šio klausimo 
RV nariai artimiausiu metu dar 
žada grįžti.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Tarptautinės neįgaliųjų žmo-
nių dienos išvakarėse, gruodžio 
2-ąją, kurtieji, aklieji, žmonės, 
turintys fizinę bei psichinę nega-
lią, sergantys sunkiomis ligomis, 
jų artimieji, sistemos darbuotojai 
dieną pradėjo Vilniaus arkika-
tedroje bazilikoje neįgaliesiems 
aukojamomis šv. Mišiomis. Tai 
nebuvo didelis žmonių būrys: ne 
kiekvienam neįgaliajam kelionė 
Vilniaus, juo labiau tarpmiesti-
niais maršrutais yra pagal jėgas. 
Tačiau tie, kurie pajėgė atvykti, 
tarsi pasinaudojo galimybe ir už 
beveik 300 tūkst. likimo draugų: 
apsivalyti, priimti, būti pakylėti. 

Vėlų gruodžio 2-osios vakarą 
Lietuvos neįgaliųjų forumo tinkla-
lapyje (www.lnf.lt) pasirodė trum-
pa žinutė: „...Ačiū visiems dalyva-

vusiems.“ Joje guodė supratimas 
ir palaikymas: „Kiekvienas mūsų 
prisidėjo kiek galėjo.“  Ten buvo 
dar vienas įkvepiantis ir tikrai tei-
singas sakinys: „Ačiū aklųjų cho-
rui „Vilnius“, jų dėka Mišios buvo 
pakeltos iki angelų.“

Po sakralinės valandos ne-
įgalieji atsigręžė į žemiškus rū-
pesčius. Susimetę pagal negalią į 
grupeles, bet sudarę vientisą kolo-
ną jie iš Katedros aikštės patraukė 
Vyriausybės rūmų link. Priekyje 
kolonos angelai rideno per metų 
metus susikaupusį didžiulį pro-
blemų kamuolį, o paskui jį linga-
vo eiynių dalyviai, likimo ir, ką 
čia slėpti, skurdo našta nešini. Ir 
vis dėlto ne vieniši, suprantantys 
vienas kitą iš žvilgsnio, rankos pri-
silietimo, sujungę viltį ir tikėjimą. 

Kylantis aukštyn kelias išvargino 
žmones ratukuose, bet jie nepasi-
davė, šypsojosi ir vis yrėsi. 

Tuo pat metu angelai „testa-
vo“ praeivius. Jie aplinkinių prašė: 
„Palengvinkite mūsų naštą! Stum-
kime kamuolį kartu!“ Vieni atsi-
liepė, kiti praėjo pro šalį. 

Kiekvienai jautriai sielai spar-
nuotos būtybės padėkojo savo 
sparno plunksnele. 

Prie Vyriausybės rūmų „Aki-
ratis“ paprašė išdalytas dovanas 
paversti skaičiais. Ir štai rezultatai: 
per maždaug 20 minučių kelionę  
išdalyta 20 plunksnelių. Skaityto-
jams redakcija palieka nuspręsti – 
daug tai ar mažai.

Nors kurtieji savo vardo die-
ną mini atskirai, gruodžio 2-ąją jie 
buvo kartu su kitais neįgaliaisiais. 
Net Kauno bendruomenės atsto-
vai jungėsi į gretą su vilniečiais. 
Suskaičiavome, kad ir plakatų mes 
parengėme bene daugiausia. „Mus 
mato tik prieš Seimo rinkimus!”, 
“Neįgaliųjų teisių konvenciją į są-
vartyną!“, „Kur Neįgaliųjų teisių 
konvencijos kontrolė?“ - tai kur-
čiųjų keltos ir plakatuose įamžin-
tos problemos, jų pasipiktinimas. 

Eitynių dalyviai nešė ir kito-
kius užrašus: „Lygias galimybes 
žmonėms su negalia“, „Prašome 
vežioti neįgaliuosius į dializes ir 
iš jų visoje Lietuvoje“, „Nieko apie 
neįgaliuosius – be neįgaliųjų“, 

„Viltis“ vienija 11 tūkst. narių“ ir 
t. t.

Aikštėje eitynes pasitiko būrys 
žiniasklaidos atstovų. Jie kalbino, 
įrašinėjo, filmavo, fotografavo. 
Vyriausybės pastato durys, deja, 
nesivarstė.Neišsigąsta nepalan-
kaus oro tik užsigrūdinę varguo-
liai: jiems visos dienos atšiaurios, 
dažnai ir tiesiogine, ir perkeltine 
prasme. Ir dar mūsų LGK vertėjai. 
Kai kas sakėsi matę aikštėje vieną 
valdžios atstovą. Gal vėliau įsidrą-
sino jų ir daugiau? Tiesą sakant, 
„Akiratis“ susitikimo akimirkos 
nesulaukė – nuskubėjo į tądien 
laukiantį svarbų, jau vien kurčiųjų 
renginį.

Vieni pagrindinių organizato-
rių - LNF nenusimena. Jie kitąmet 
panašiu metu neįgaliesiems ir vėl 
skiria pasimatymą... gatvėje. Juk 
dalyvausime, tik gal dar didesnė-
mis pajėgomis, ar ne?  

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Po šv. Mišių neįgalieji iš Katedros aikštės patraukė Vyriausybės rūmų link.

Gruodžio 2-ąją kurtieji buvo kartu su 
neįgaliaisiais.

Neįgaliųjų kelionė kartu: iš Dievo namų pas valdžios žmones

Respublikinės valdybos posėdyje
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Aštuoni klausimai, nesulau-
kiantys atsakymų

Pirmiausia neįgaliuosius do-
mina, kada bus įgyvendinta Neį-
galiųjų teisių konvencija ir kaip 
bus užtikrinta tarpžinybinė, ilga-
laikė, nuosekli ir nepriklausoma 
jos įgyvendinimo priežiūra. 

Neįgalieji taip pat klausia, ka-
da bus peržiūrėtas ir sutvarkytas 
Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos 
bendruomenėse paslaugų projek-
tų finansavimo aprašas. Jie pikti-
nasi, kad valstybė paslaugų teikė-
jus skirsto  pagal įstaigų juridinį 
statusą, taip pat ir diskriminuoja: 
savivaldybėms esą pripažįstama 
teisė teikti bendrąsias socialines 
paslaugas, kai tai daro neįgalių-
jų organizacijos – jos kaltinamos 
paslaugų dubliavimu. 

Valstybė raginama baigti tai-
kyti paslaugų turiniui dvejopus 
standartus, atsižvelgti į realijas ir 
pagal jas sutvarkyti aprašą.

Besikreipiančiuosius domina, 
kada, per kokį laikotarpį ir ko-
kiomis priemonėmis pagaliau bus 
atkurtas neįgaliųjų organizacijoms 
finansavimas, kuris buvo prieš 
2008 metų finansų krizę. Iš vienos 
pusės, kitų „turtingesnių“ sekto-
rių darbuotojams algos grąžin-
tos į prieškrizinį lygį, o labiausiai 
skurstantiems ir likimo nuskriaus-
tiems padidinti darbo užmokestį 
pinigų taip ir neatsiranda. 

Be to, Vyriausybė 2012 m. 
patvirtino aukštesnį minimalų 

valandinį įkainį ir minimalią mė-
nesinę algą. Kadangi Vyriausybės 
nutarimą privalu vykdyti, o dides-
nių lėšų nėra, tenka mažinti ben-
druomenių nariams teikiamų pas-
laugų apimtį, kai kurias nutraukti, 
prastėja jų kokybė. Tampa neįma-
noma į sistemą pritraukti aukštos 
kvalifikacijos specialistų. 

Dabar neįgaliųjų sistemos dar-
buotojams dėl kompetencijų sto-
kos tampa vis sunkiau tinkamai 
atstovauti tiek savo padaliniams, 
tiek atskiriems pagal pobūdį ne-
įgaliųjų interesams. Kreipimesi 
priminta, kad NVO sektoriaus 
darbuotojų atlyginimai vis dar 
apibrėžiami 1993 m. Vyriausybės 
nutarimu Nr. 511. Kitaip tariant, 
algos visuomenininkams nekeltos 
jau 21 m.!

Dar viena aktualija – kada bus 
pradėtas rengti ir su neįgaliesiems 
atstovaujančiomis NVO derinti 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 
integracijos programos 2016-2019 
metų priemonių planas? Neįgalieji 
nerimauja, kad jie vėl gali atsidurti 
„prieš faktą“ – be jų parengtą pla-
ną.

Pareiškėjai piktinasi, kad stra-
teginiuose dokumentuose nu-
matyta į socialinių globos įstaigų 
pertvarką įtraukti NVO atstovus, 
o pertvarkos procesai vykdomi už 
uždarų durų skirstant milžiniškas 
lėšas, šiems nieko nežinant ir ne-
dalyvaujant.

Rašte apibūdinami fizinės 

aplinkos pritaikymas ir informa-
cijos prieinamumo galimybės at-
rodo tarsi iš XX a. pradžios - ypač 
graudžiai. Pritaikant viešuosius 
pastatus neįgaliesiems net nesu-
gebėta tinkamai pasinaudoti ES 
struktūrinių fondų lėšomis. Ne-
įgalieji vis dar įkalinti namuose, 
negali aplankyti artimųjų, nuvykti 
į darbą ir t. t. Nėra nė vieno jiems 
pritaikyto tarpmiestinio autobuso. 
E. paslaugomis ypač skatinama 
naudotis, deja, neįgaliesiems jos 
beveik neprieinamos. Neužtikri-
namas informacinės aplinkos pri-
einamumas.

Pareikalauta sustabdyti ar re-
organizuoti „neveiksmingas, ta-
čiau itin daug šalies biudžeto lėšų 
reikalaujančias neįgaliųjų profesi-
nės reabilitacijos paslaugas“.  Da-
bartinė neįgaliųjų reabilitacijos 
sistema vadinama „idealiu lėšų 
švaistymo pavyzdžiu“. Profesijų 
neįgaliesiems siūloma įvairiausių, 
bet pagal jas neįgalieji į darbą ne-
priimami; nesukurta motyvacija 
darbdaviams įdarbinti neįgaliuo-
sius ir t. t.

Paskutinis klausimas rašte 
– kada paaiškės Neįgaliųjų reika-
lų departamento ir Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnybos 
prie SADM nuolatiniai vado-
vai? 

Komitetas darbotvarkės neį-
galiųjų klausimu neįvykdė

Lapkričio 26 d. Seimo Socia-
linių reikalų ir darbo komitetas 
pakvietė SADM bei NRD atstovų, 
neįgaliųjų NVO vadovus padisku-
tuoti rašte išdėstytomis temomis.  
Pirmiausia paprašytas tarti žodį 
SADM viceministras A. Šešelgis. 
Kadangi viceministras savo kal-
bą pradėjo iš labai toli, netrukus 
netekę kantrybės bei taupydami 
posėdžio laiką Seimo nariai dis-
kusiją nutraukė. Liko nebaigtas 
svarstyti net pirmasis rezoliucijos 
klausimas apie Neįgaliųjų teisių 
konvenciją.

Pagrindinis tądien išsakytas 
neįgaliųjų teiginys, kad jie galvo-
ja apie sunkią valstybės padėtį, 
nepaisydami to, jog socialinė at-
skirtis ir šios žmonių grupės bei jų 
šeimų narių skurdas vis didėja. Jie 
nekelia savo atlyginimų, socialinių 
pensijų ir asociacijų finansavimo 
klausimo. Svarbiausia neįgalie-
siems, kad jie būtų išklausomi, gir-
dimi, su jais skaitomasi ir tariama-
si, bet neignoruojami abejingumu. 

Posėdyje priimtas sprendimas 
SADM parengti ir pateikti išsa-
mius atsakymus į visus rašte ke-
liamus klausimus Seimo komitetui 
bei LNF vadovybei. D. Juodkaitė, 
LNF prezidentė, susipažinusi su 
atsakymais, teiks Seimui neįgalių-
jų komentarus. Komiteto nariai 
svarstys abu atsakymus. Neatme-
tama, kad paskui bus šaukiamas 
dar vienas komiteto posėdis kartu 
su neįgaliųjų atstovais ir SADM 
vadovybe, o jame bus aiškinama-
si, ar parengta taktika ir strategija, 
kaip tenkinti neįgaliųjų reikalavi-
mus, yra veiksminga. 

 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Neįgalieji pakviesti į Seimo komiteto posėdįAktualijos

Seime kurčiųjų problemas išsakė LKD 
prezidentė R. Klečkovskaja.

Lapkričio 21 d. visų neįgaliųjų organizacijų vardu į Sei-
mo pirmininkę, narius, komitetus kreipėsi Lietuvos neįgaliųjų 
forumas (LNF). Rašte teigiama, kad šį kreipimąsi lėmė Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministerijos abejingumas neįgaliųjų 
skundams ir prašymams. Seimo nariai paraginti “nežeminti 
neįgaliųjų paguodomis bei raminimais“, bet užimti aiškią ir 
aktyvią pilietinę ir politinę poziciją. Kreipimesi išdėstyti 8 aktu-
aliausi ir metų metais nesprendžiami klausimai. 

Daugybė nominacijų.„Sau-
lutėmis“ ir plojimais auditorija 
pasveikino nugalėtoją ir padėkojo 
organizatoriams – Vilniaus aps-

krities gestų kalbos vertėjų centrui 
(VAGKVC) bei Lietuvių gestų kal-
bos vertėjų asociacijai (LGKVA). 
Laimėtoją LGKVA apdovanojo 

pagrindinio rėmėjo „Guliverio ke-
lionių“ prizu – kelione į Saremos 
salą (Estija). Merginai atiteko ir 
„Publikos numylėtinės“ nomina-
cija. Šis apdovanojimas jai suteikė 
galimybę įgyvendinti ilgai puose-
lėtą svajonę paskraidyti oro balio-
nu. 

Apie tai, kad I. Juknevičiūtė 
pelnė garbingiausią profesinį ti-

tulą, nuo šiol jai primins ir Ulija-
nos Petraitienės, vienos pirmųjų 
Klaipėdos krašto vertėjų bei šio 
konkurso sumanytojos, vardo no-
minacija – dailės kūrinys. 

Scenos be apdovanojimo ne-
paliko nė vienas dalyvis. „Geriau-
sio kolegos“ nominacija atiteko 
Klaipėdos atstovui Arnestui Kar-
pauskui. Kūrybiškiausia vertėja 

Vertėjų konkursas – tarsi nuotaikingas scenos kūrinys  
Lapkričio 14 d. Vilniaus karininkų įgulos ramovėje vyko respubli-

kinis konkursas „Gestų kalbos vertėjas 2014“. Žiūrovai ir dalyviai po 
daugiau kaip tris valandas trukusio spalvingo šou išgirdo žiuri spren-
dimą: geriausia 2014 m. lietuvių gestų kalbos vertėja tapo Vilniaus 
apskrities gestų kalbos vertėjų centro darbuotoja Inesa Juknevičiūtė. 

LGK vertėjai



9

pripažinta Nija Vareikienė (Kaunas). Links-
miausia vertėja išrinkta Edita Garnytė (Šiau-
liai). Plastiškiausios vertėjos vardą pelnė Do-
nata Grinevičiūtė (Panevėžys). Visiems kon-
kurso dalyviams įteikti garbės raštai, gėlių ir 
atminimo dovanos – grakščios stiklo skulptū-
rėlės. 

Svečiai. Nuotaikingus dalyvių ir juos pa-
laikančių komandų pasirodymus stebėjo Sei-
mo vicepirmininkas Algirdas Sysas, Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina 
Miškinienė, Neįgaliųjų reikalų departamento 
laikinoji direktorė Jolanta Šliužienė, Lietuvos 
kurčiųjų draugijos prezidentė Roma Klečkovs-
kaja ir kiti garbūs svečiai.

LGKVA prezidentės komplimentai.  
„Vien tai, kad vertėjas ryžtasi dalyvauti kon-
kurse, vadinčiau pergale. Tai reiškia, kad jis 
peržengė savo baimes, ribotumus ir pasiuntė 
žinią bendruomenei apie LGK vertėjo profesi-
ją bei save. Kasdieniame darbe vertėjai beveik 
nepastebimi. Tokie renginiai padeda jiems at-
siskleisti kaip kūrybingoms, visapusiškoms as-
menybėms, sužėrėti įvairiausiomis spalvomis ir 
talentais. Be to, konkursai nors trumpam mus 
labai suvienija. Tai gera proga susitikti visiems 
gestų kalbos vartotojams. O mėgstančiųjų kri-
tikuoti ir visur ieškoti trūkumų norėčiau pa-
klausti: ar kiekvienas iš jūsų turėtumėte drą-
sos kopti į sceną, o ten kalbėti ir vaidinti?..“ 
– vertėjų polėkį ir ryžtą gyrė bei drąsino atei-
ties konkursams LGKVA prezidentė Ramunė 
Leonavičienė.

Ji gerai įvertino konkurso šeimininkų - 
VAGKVC darbą. Esą įrodymas – gausiai susi-
rinkę, po renginio palankiai nusiteikę žiūrovai. 
Pašnekovė teigė, kad per ketverius metus, kai 
rengiamos profesinės šventės, jau spėjo susi-
formuoti tam tikros tradicijos, nusistovėjo pro-
grama. Vis dėlto besikeičiantys renginių šeimi-
ninkai kaskart suteikia savų spalvų, pasiūlo vis 

naują tematiką, vis kitaip veda renginį. 
Šiemet buvo įgyvendinta LKD nario T. Iva-

nausko idėja – „LGK vertėjas - laiko mašinoje“. 
Istorinė tema lėmė, kad dalyviai galėjo įdomiai 
prisistatyti, atsiskleisti per namų darbus, pa-
rengti šmaikščių situacijų.

Padėka rėmėjams. LGKVA nori pavie-
šinti ištikimus rėmėjus: kelionių organizatorių 
„Guliverio kelionės“, kurčiųjų bičiulę U. Pe-
traitienę, LGK vertėją Danguolę Dragūnienę, 
Vilniaus m. savivaldybės tarybos narę Jolantą 
Gaudutienę ir visada draugystės ranką tiesian-
čią Lietuvos kurčiųjų draugiją.

Renginio šeimininkai patenkinti, bet no-
rėtų dar geriau. VAGKVC vadovas Dainius 
Jakutis papildė kolegę: „Didžiuojuosi savo ko-
lektyvu. Kiekvienas darė tai, ką geriausiai geba, 
ir vienijosi dėl bendro tikslo. Iš visų kolegų no-
rėčiau išskirti vizualizacijos „dirigentą“, centro 
IT specialistą Algimantą Jeleniauską. Jo indėlis 
praturtino renginį vaizdo informacija. Tenka 
pripažinti, kad neišvengėme klaidų. Deja, jas 
ištaisyti galėsime tik ateityje.

Ieškodami rėmėjų, pasirinkome kreiptis į 
kolektyvo narių draugus ir pažįstamus. Tai pa-
siteisino – pritraukėme ir paramos, sulaukė-
me ir pagalbos. Būtinai noriu padėkoti Alytaus 
vertėjų padaliniui, jų indėlis ypač svarus. Na, o 
LGKVA sakau ačiū už parodytą pasitikėjimą.“ 

Vilniaus vertėjus taip suartino bendras 
tikslas, kad jau renginiui baigiantis sakėsi ėmę 

ilgėtis nebepasikartosiančių organizacinių rū-
pesčių, net viršvalandžių, nekasdieniško šur-
mulio.  

Žiuri. Į organizatorių suburtą vertinimo 
komisiją įėjo: Vilniaus kolegijos Pedagogikos 
fakulteto dekanė Vaiva Juškienė (pirmininkė), 
Vilniaus KRC direktorė Inga Minkevičienė, 
Bendrijos PAGAVA vicepirmininkė Joana Va-
nagienė, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos 
prezidentė Monika Kumžaitė ir Surdologijos 
centro atstovė Ada Zabulionytė. 

Šiemet žiuri ir žiūrovų vertinimai sutapo, 
vadinasi, komisija klaidų nepadarė. Vis dėlto 
kalbinti vertėjų centrų vadovai teigė, kad jiems 
tikrasis nugalėtojas buvo ir liks jų deleguotas 
atstovas. 

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Visiems konkurso dalyviams įteikti garbės raštai, gėlės ir atminimo dovanos – grakščios stiklo skulptūrėlės. 

Renginio žiūrovai, svečiai, organizatoriai.

Šiemet vertinimo komisijos ir žiūrovų nuomonės 
sutapo.
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Istorinis įvykis kurčiųjų bendruomenėje – LKJA 
popietė su prezidente D. Grybauskaite

Pažado įvykdymas ir pa-
sirengimas vizitui. Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo bendruomenė 
seniai svajojo apie susitikimą su 
šalies prezidente D. Grybauskai-
te, aktyviai ją kvietė dalyvauti 
įvairiuose kurčiųjų jaunimo or-
ganizuojamuose renginiuose, 
globoti jų renginius. 

Lemtingas kvietimas prezi-
dentei buvo dalyvauti Baltijos 
kurčiųjų jaunimo festivalyje, 
kuris vyko lapkričio 22 d. Pre-
zidentūra informavo, jog dėl 
suplanuotos darbotvarkės prezi-
dentė festivalyje dalyvauti nega-
lės, tačiau perdavė pažadą, kad 
ji tikrai susitiks su LKJA nariais. 
Praėjus kelioms dienoms, LKJA 
gavo džiugią žinią – prezidentė 
susitiks su LKJA nariais lapkri-
čio 30 d., sekmadienį. LKJA pre-
zidentė Monika Kumžaitė bei 
tarybos narys – viešųjų ryšių ko-
ordinatorius Kęstutis Vaišnora 
pradėjo organizavimo darbus ir 
bendradarbiavimą su preziden-
tūros patarėjais. 

Vyko intensyvus susirašinė-
jimas ir tam tikros derybos dėl 
renginio programos, vietos, da-
lyvių, susitikimo formos ir kitų 
niuansų. Patarėjai akcentavo, 
kad neformalus susitikimas tu-
ri vykti tik su LKJA nariais. Mat 
šalies vadovė norėtų su visais 
pabendrauti, sužinoti, kaip kur-
čiųjų jaunimas gyvena, o to ne-
pavyktų pasiekti, jei tai būtų pla-
taus masto renginys. Prezidentū-
rai buvo išsiųstas raštas, kuriame 
išdėstytos Lietuvos kurčiųjų jau-
nimo bendruomenės problemos, 
siūlomi sprendimo būdai. 

Lapkričio 24 d. į Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centrą atva-

žiavo prezidentūros patarėjai, 
apsaugos darbuotojai. Apžiū-
rėtos patalpos, derinta, kokius 
kabinetus aprodyti prezidentei, 
ką akcentuoti ir papasakoti, kas 
pasitiks prie vartų, kas pasakos, 
kiek žmonių dalyvaus, kaip vyks 
vertimas gestų kalba – detaliai 
aptarta visa renginio programa 
nuo pradžios iki pabaigos. 

Lapkričio 26 d. LKJA dalyva-
vo konferencijoje „Jaunimas glo-
balioje visuomenėje – galimybės 
ir iššūkiai“, LKJA prezidentė M. 
Kumžaitė ir tarybos narys K. 
Vaišnora pristatė savo praneši-
mą, kurį stebėjo prezidentūros 
patarėja vidaus politikos klausi-
mais ir fiksavo dėstomus faktus. 
Tiek LKJA, tiek prezidentūra su-
sitikimui buvo pasirengusios.

Istorinis įvykis. Lapkričio 
30 d. nuo  ankstyvo ryto į Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centrą 
rinkosi organizatoriai, dalyviai, 
prezidentūros patarėjai, apsau-
gos darbuotojai. Visas centro pa-
talpas, kuriose prezidentė turėjo 
apsilankyti, atidžiai apžiūrėjo 
apsaugos darbuotojai, išprašy-
dami visus patalpose esančius 
asmenis – apsauga buvo griežta 
visiems, net prezidentūros dar-
buotojams. 

Likus kelioms akimirkoms 
iki D. Grybauskaitės atvykimo, 

M. Kumžaitė ir K. Vaišnora bei 
Kauno apskrities lietuvių ges-
tų kalbos vertėja Dalė Nevar-
dauskienė jau laukė ypatingos 
viešnios prie centro vartų. Pre-
zidentės automobilių kortežui 
privažiavus prie centro, kaimy-
nai iš gretimų namų  išėję į lauką 
negalėjo patikėti tuo, ką išvydo – 
tą akimirką Jūratės gatvėje tarsi 
sustojo laikas ir tvyrojo maloni 
įtampa.

Pažintis su Kauno kurčių-
jų reabilitacijos centru. Cen-
tro mažojoje salėje (skaitykloje) 
prezidentę pasitiko centro di-
rektorė Jūratė Pugačiauskienė. 
Ji papasakojo kurčiųjų istoriją, 
apie kurčiųjų laimėjimus ir ap-
dovanojimus, pristatė stendą 
„2014 metų svarbiausios datos“: 
60 metų – kurčiųjų kultūrinei 
veiklai, 25 metai – kai pradėtas 
leisti laikraštis „Akiratis“, 25 
metai – kai Mišios verčiamos į 
gestų kalbą Šv. Mykolo Arkan-
gelo (Įgulos) bažnyčioje, 20 me-
tų – kai per LTV pradėta versti 
žinių laida, 10 metų – kai veiklą 
pradėjo Kauno kurčiųjų užim-
tumo būrelis bei pristatyta šiais 
metais Kauno miesto savivaldy-
bėje įvykusi konferencija Tarp-
tautinei kurčiųjų dienai pami-
nėti. Šio centro kompiuterinio 
raštingumo ugdymo klasėje K. 

Vaišnora pristatė prezidentei tei-
kiamas centro paslaugas, atsakė 
į užduotus klausimus, o užimtu-
mo būrelio kabinete, apžiūrėjus 
kurčiųjų meninių darbų parodą, 
įteikė dovaną – pintą krepšį, Lie-
tuvos trispalvių gėlių puokštę ir 
rankytes simbolizuojantį paka-
butį. 

Popietė su LKJA nariais. 
Visi dalyviai – Kauno, Vilniaus, 
Klaipėdos kurčiųjų jaunimo or-
ganizacijų pirmininkai, tarybos 
nariai, aktyvūs savanoriai iš ki-
tų miestų, kurie realiais darbais 
prisideda prie LKJA, į salę įėjus 
prezidentei pagerbė ją atsistoda-
mi ir plojimais. 

Renginio programą atidarė 
imituojama daina „Savanorys-
tės himnas“, kurį atliko Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centro sa-
viveiklininkai – Gintautė Puga-
čiauskaitė ir Mantas Radavičius. 

Vėliau M. Kumžaitė pasvei-
kino susirinkusiuosius, pakvietė 
prezidentę D. Grybauskaitę tar-
ti sveikinimo žodį. Prezidentė 
džiaugėsi, kad artėjant šv. Ka-
lėdoms ji galėjo įvykdyti savo 
duotą pažadą LKJA. Papasakojo 
jaunystės dienų prisiminimą, kai 
teko bendrauti su kurčiaisiais, 
džiaugėsi mūsų bendruomeniš-
kumu, noru padėti vieni kitiems, 
siekti bendrų tikslų ir teigė, kad 

Jaunimo 
žingsniai

Popietės su prezidente D. Grybauskaite dalyviai.          Prezidentūros nuotr.

Lapkričio 30 d. Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centre įvyko 
svarbus kurčiųjų istorijoje rengi-
nys - Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacijos (LKJA) popietė su 
šalies prezidente Dalia Grybaus-
kaite. Ilgai planuotas susitikimas 
pradžiugino visą Lietuvos kurčių-
jų bendruomenę ir atkreipė visuo-
menės dėmesį. 

Atkelta iš 1 p.
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Lapkričio 14–16 d. Kaišiadorių rajono 
Liutonių kaime, prie Strėvos upės esan-
čioje Degučių sodyboje, Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos nariai rinkosi į pasku-
tinį projekto „Integruotos jaunimo politi-
kos plėtra“ seminarą. 

Jį įgyvendina Jaunimo reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos seminarą. Projektas finansuo-
jamas Europos socialinio fondo ir valstybės 
biudžeto lėšomis.

Mokymų seminarai pasiekė finišą - įvy-
ko visi penki numatyti seminarai. Paskutinio 
mokymų seminaro dalyviai intensyviai dirbo 

kurdami Lietuvos kurčiųjų jaunimo asocia-
cijos biuro įsteigimo strategiją, mokėsi, kaip 
gauti finansavimą, apibendrino pasiektus re-
zultatus ir įvertino asociacijos pokyčius nuo 
šių mokymų pradžios iki pabaigos.

Mokymų lektoriai – Dalius Beginskas ir 
Laimis Viganauskas džiaugėsi pokyčiais ir 
pažintimi su Lietuvos kurčiųjų jaunimo aso-
ciacijos nariais, ragino eiti pirmyn, aktyviai 
dirbti ir siekti savo tikslų. 

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos 
prezidentė Monika Kumžaitė įteikė jiems pa-
dėkas ir dovanas už indėlį skatinant Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociaciją tobulėti bei kur-
ti tvirtus asociacijos pamatus: „Jūsų išmin-
tis, suteiktos žinios ir patirtis turėjo ir turės 
didžiulę įtaką asociacijos judėjimui gerovės 
link.“ Seminarų dalyviai džiaugėsi ir dėkojo 
už galimybę dalyvauti tokio pobūdžio moky-
muose ir kalbėdami įvardijo tai kaip likimo 
dovaną. Tai turėjo įtakos ne tik asociacijos, 
bet ir asmeniniam kiekvieno dalyvio tobu-
lėjimui. 

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos 
vardu dėkojame laisvai samdomai lietuvių 
gestų kalbos vertėjai Danguolei Dragūnie-
nei ir Vilniaus kolegijos lietuvių gestų kal-
bos vertimo specialybės studentėms Jolantai 

Gudalewicz, Sabinai Grėbliūnaitei už suteik-
tą lietuvių gestų kalbos vertimą seminaro 
metu. Jaunimo bendruomenės nariai dar 
kartą susidūrė su problema, kai negali gauti 
lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų, nes 
trūksta lietuvių gestų kalbos vertėjų, nėra 
užtikrinamas paslaugos teikimas po darbo 
valandų ar savaitgaliais. Džiaugiamės, kad 
lietuvių gestų kalbos vertėjai sutinka dirbti 
ne darbo valandomis ir esame dėkingi, ta-
čiau suvokiame, jog tai problema, kurią būti-
na kuo greičiau išspręsti. 

LKJA prezidentė ir tarybos nariai pla-
nuoja apsilankyti pas Jaunimo reikalų de-
partamento prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos direktorių ir įteikti padėkas 
bei dovanas departamento kolektyvui už 
galimybę mokytis, įgyti naujų žinių ir prak-
tikos. Taip pat planuojama aptarti asociaci-
jos veiklos finansavimo galimybes. Laukia 
intensyvus laikotarpis ir daug darbų. 

Neseniai įkurta asociacija sukūrė tokius 
tvirtus pamatus, kad belieka tik statyti namą, 
įsikurti ir pakviesti į svečius visą Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo bendruomenę.

LKJA tarybos narys
KĘSTUTIS VAIŠNORA

Mokymų pabaiga LKJA žada naują pradžią gerovės link

visada palaikė ir palaikys tokias bendruome-
nes. Džiaugėsi, kad mes žinome, kas esame 
ir ko norime, ragino mylėti Lietuvą, savo Tė-
vynę. 

Padėkojus prezidentei už sveikinimo žo-
dį, M. Kumžaitė pristatė LKJA tikslus, užda-
vinius, įkūrimo istoriją, vertybes, įvykdytas 
ir vykdomas veiklas bei kita. Paskui į sceną 
žengė Rūta Mingailaitė ir Arūnas Bražins-
kas. Juodu atliko vaidinimo ištrauką iš spek-
taklio „Tyla – nieko baisaus?“ – apie kurčią 
mergaitę, kuri manė, jog būdama kurčia nie-
kada negalės būti gydytoja, teisininke, mo-
kytoja, tačiau sutikusi savo draugą – gestų 
kalbą suprato, kad ji viską gali. 

Šį pasirodymą toliau tęsė K. Vaišnora, 
kuris kartu su visais susirinkusiais žaidimo 
forma mokė prezidentę D. Grybauskaitę, 
jos patarėjų komandą gestų kalbos sąvo-
kų – labas, viso, ačiū, Lietuva, prezidentė ir 
kitų. Prezidentė pasiteiravo, kaip gestų kal-
ba pasakyti „sveikinu“, nes dažnai jai tenka 
prezidentūroje apdovanoti kurčiuosius olim-
piečius ir norėtų šį žodį pasakyti jų gimtąją 
kalba.

K. Vaišnora paprašė D. Grybauskaitės 
perduoti Kalėdų Seneliui LKJA sąrašą, kurį 
pristatė visiems susirinkusiems. Laiške bu-
vo tokios svajonės: gestų kalbos vertėjų etatų 
didinimas, informacijos prieinamumas per 

televiziją, Prezidentės metinį pranešimą ir 
sveikinimus verstų šalia jos stovinti lietuvių 
gestų kalbos vertėja ir kitos. 

Vėliau prezidentė kartu su M. Kumžaite 
įteikė padėkos raštus aktyviausiems, ilgame-
tę patirtį turintiems kurčiųjų jaunimo ben-
druomenės savanoriams lyderiams, kurie 
negaili savo laiko ir jėgų dirbdami bendruo-
menės gerovei: Karoliui Simaičiui, Larisai 
Vornoneckajai, Mykolui Balaišiui, Kęstučiui 
Vaišnorai. Padėkos raštas įteiktas ir LKJA 
prezidentei M. Kumžaitei nuo tarybos narių, 
Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos pre-
zidentės Ramunės Leonavičienės, LKD Kau-
no teritorinės valdybos pirmininkės Jūratės 
Pugačiauskienės. 

Po numatytos programos dalyviai patei-
kė klausimų prezidentei, o ji mielu noru į 
juos atsakinėjo. 

Užduoti tokie klausimai: kas paskatino 
tapti prezidente? ką planuojate veikti po pre-
zidento kadencijos? koks šilčiausias vaikys-
tės prisiminimas? ir t. t. 

Dalyviai įsitikino, kad tai žmogiškas, 
nuoširdus, malonus ir atviras žmogus, todėl 
susižavėjimas ir simpatijos prezidentei susti-
prėjo.  

Pabaiga. Renginio pabaigą vainikavo 
bendra nuotrauką su prezidente D. Grybaus-
kaite ir LKJA įteikta gėlių puokštė bei dova-

nų maišelis su gestų kalbos abėcėlės simbo-
liais (jame buvo informaciniai lankstinukai, 
knyga „Žuvėdros klyksmas“, DVD įrašai 
„Kinas gestų kalba 2014“, laikraštis „Akira-
tis“ bei kita). Prezidentė įteikė du maišelius 
dovanų su saldainiais. 

Padėkojus už tokią gražią popietė, šalies 
vadovę pasitikę asmenys palydėjo ją iki du-
rų, už kurių jau laukė žurnalistai. 

LKJA vardu dėkojame visiems dalyvavu-
siems, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 
darbuotojams - už pagalbą ir svetingumą, 
Kauno apskrities lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų centrui - už suteiktas paslaugas, taip pat 
savanoriams bei visiems, kurie džiaugiasi 
šiuo įvykiu kartu.

Pabaiga turi naują pradžią. Po šio ren-
ginio šalies spauda mirgėjo nuo pranešimų 
apie vizitą ir prezidentės D. Grybauskaitės 
interviu dėl kurčiųjų bendruomenės pro-
blemų. LKJA užmezgė bendradarbiavimą 
su prezidentūros patarėjais vidaus politikos 
klausimais. Ateityje, tikimasi, bus lengviau 
spręsti esamas problemas. 

LKJA taryba numato gauta patirtimi pa-
sidalyti su visais. Jų planuose – susitikti su 
Lietuvos kurčiųjų bendruomenėmis ir tiesio-
giai pasakoti apie šį istorinį įvykį.

Kęstutis VAIŠNORA

Seminaro dalyviai.
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  Baltijos šalių kurčiųjų jaunimo festivalio atgarsiai

Lapkričio 22 d. Kauno miesto 
kultūros centre Tautos namuose 
vyko Baltijos šalių kurčiųjų jau-
nimo festivalis. 

Jame dalyvavo apie 150 kur-
čiųjų iš Lietuvos, Latvijos ir Esti-
jos. Renginio organizatoriai –  de-
vyni minėtų šalių jaunimo atsto-
vai, tarp jų ir Mykolas Balaišis, 
Karolis Simaitis, Nina Šamakova. 
Jiems padėjo gausus būrys sava-
norių.

Visą dieną trukusiame ren-
ginyje buvo galima ne tik paben-
drauti su kaimyninių šalių kur-
čiaisiais, bet ir pasiklausyti įdomių 
paskaitų įvairiomis temomis, taip 
pat daugiau sužinoti apie Baltijos 
šalių jaunimo organizacijas, išvys-
ti kurčiųjų menininkų darbų. 

Festivalis prasidėjo savivei-
klinkų pasirodymu. Vėliau festiva-
lio vedėjai - lietuvė Nina Šamako-
va, latvė Krista Bligzna ir estas Jari 
Pärgma - pristatė svečius. Sveiki-
nimo žodį tarė Lietuvos kurčiųjų 
draugijos prezidentė Roma Kleč-
kovskaja, Kauno miesto savivaldy-
bės jaunimo reikalų koordinato-

rės Margarita Navickaitė ir Laura 
Ramanauskaitė-Stašiauskienė, 
Vilniaus ir Kauno kurčiųjų reabi-
litacijos centrų ir Gintauto Laba-
nausko labdaros ir paramos fondo 
atstovai bei kiti renginio svečiai. 
Taip pat buvo pristatytos Baltijos 
šalių jaunimo organizacijos, tarp 
jų ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacija. 

Festivalyje buvo svečių ir iš 
Europos kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijos – vokietė Marlene Bayer 
ir italė Laura Caporali, kurios yra 
atsakingos už pagalbą besikurian-
čioms šalių kurčiųjų jaunimo or-
ganizacijoms. Kiekviena organiza-
cija trumpai apibrėžė savo tikslus, 
supažindino su veikla, struktūra. 

Po gražaus ir iškilmingo atida-
rymo dalyviai  patraukė prie Tau-
tos namų hole iškabintos renginio 
programos ir ėmė aptarinėti, ką 
festivalyje norėtų pamatyti. 

Pasirinkti tikrai buvo iš ko. 
Visą dieną vyko paskaitos, kuriose 
buvo galima pasisemti žinių apie 
įvairiausius dalykus: nuo tarptau-
tinės gestų kalbos pradmenų, vi-

deomontavimo triukų, kurčiųjų 
identiteto subtilybių, motyvuojan-
čių galimybių jauniems žmonėms 
iki gestų kalbos vertėjų progra-
mos, savanorystės Afrikoje, pa-
galbos jaunoms kurčiųjų šeimoms 
Latvijoje bei Arūno Bražinsko 
įspūdžių iš alpinizmo žygių į kal-
nus. Šiuos įdomius pristatymus 
bei seminarus skaitė pranešėjai iš 
penkių skirtingų šalių, tad festi-
valio dalyviams teko rinktis tikrai 
atsakingai. Mat programa buvo 
tokia, kad vienu metu vyko ketu-
rios paskaitos, o dauguma paskai-
tų skirtingu laiku buvo kartojamos 
tik po du kartus. 

Kupini įspūdžių ir naujų žinių 
festivalio dalyviai galėjo atsipūsti 
kavos ir diskusijų erdvėje, kurioje 
plušėjo savanoriai, nešiodami ar-
batą bei sausainius. 

Taip pat buvo galima apžiū-
rėti kurčiųjų menininkų parodą, 
kurioje buvo eksponuojama įvai-
riausios technikos darbų: nuo pie-
šinių, atliktų pieštuku, grafikos ir 
skaitmeninės spaudos ant medžia-
gos, siuvinėjimo darbų, keramikos 
dirbinių, įspūdingos suknelės, su-
kurtos iš plastiko detalių, spalvin-
gų origamio gulbių iki didžiulio 
gobeleno. 

Galerijos erdvėje buvo galima 
sutikti ir intensyviai pieštuku besi-
darbuojantį parodos organizatorių 
K. Simaitį. Jis piešė festivalio daly-
vių šaržus.  Norinčiųjų turėti savo 
šmaikštų portretą – atsiminimą iš 
festivalio - susidarė nemaža eilė.

Per uždarymo ceremoniją 
pažiro daugybė padėkų festivalio 
organizatoriams, taip pat pačių 
organizatorių padėkos vienų ki-
tiems, susirinkusiems dalyviams, 
savanoriams bei Europos kurčiųjų 
jaunimo organizacijos atstovėms 

Marlenei ir Laurai už nemažą in-
dėlį  organizuojant  festivalį. 

Po gražių padėkos žodžių pa-
rodyta  festivalio dalyvių koncer-
tinė programa. Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos saviveiklininkai paeiliui 
pristatė šmaikščius vaidinimus, 
imitacines dainas ir poeziją ges-
tų kalba. Po meninės programos 
vyko Baltijos šalių kino festivalių 
filmų nugalėtojų peržiūra. 

Festivalį gražiai vainikavo visų 
organizatorių bei savanorių atlik-
tas bendras šokis, kuriam vado-
vavo Vilniaus kurčiųjų reabilitaci-
jos centro šokėjai. Visi šokantieji 
atrodė nors ir pavargę, bet labai 
laimingi sukūrę šią nepaprastą 
šventę Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kurčiajam jaunimui. 

Organizatoriai dėkoja rengi-
nio globėjui - Kauno miesto merui 
Andriui Kupčinskui, taip pat dide-
liam rėmėjų būriui, prisidėjusiam 
prie renginio, o ypač pagrindi-
niams rėmėjams: Europos kurčių-
jų jaunimo organizacijai, Europos 
Tarybai, UAB „Kauno švara“ bei 
Kauno miesto savivaldybei ir tiki-
si, kad šis festivalis – ne paskuti-
nis. 

Po dvejų metų Baltijos šalių  
kurčiųjų jaunimo festivalio estafe-
tę žada perimti Latvijos jaunimas. 
Tad po tokios gražios ir įsiminti-
nos dienos visi viliamės po dvejų 
metų vėl susitikti tokiame pat šau-
niame renginyje, tik tąkart - jau 
pas mūsų brolius latvius!  

Baltijos šalių jaunųjų meni-
ninkų darbai – Lietuvos kurčių-
jų draugijos interneto svetainės 
www.lkd.lt Virtualioje meno ga-
lerijoje 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Jaunimo 
žingsniai

Festivalio organizatoriai.

Dalyvaudami renginyje ma-
tome ne tik jį stebinčius žmones, 
bet ir tuos, kurių darbas – fiksuoti 
tos dienos faktus ir įspūdžius. Šių 
žmonių darbas yra svarbus, nes 
renginys išeina už bendruomenės 
ribų, su juo susipažįsta plačioji vi-
suomenė.

Kai spalio 5–12 d. Budapešte 
(Vengrija) vyko Europos kurčiųjų 
jaunimo organizacijos (EKJO – 
EUDY) mokymai kurčiųjų švieti-

mo tema, į juos vyko ne dvi daly-
vės iš Lietuvos: Emilija Kisnieriūtė 
ir Indrė Mikalauskaitė, bet ir klai-
pėdietė Nina Šamakova. 

Nina buvo pakviesta dirbti į 
komandą, kurios pagrindinė už-
duotis buvo fiksuoti kiekvienos 
dienos įspūdžius ir rengti repor-
tažus. Komandos nariai kiekvieną 
dieną su kameromis sukosi salėje 
tarp dalyvių, filmavo pranešimus, 
kalbino jaunimą, fiksavo dienos 

įspūdžius. Pasibaigus tos dienos 
veiklai ir išsiskirsčius klausyto-
jams, filmavimo komandos nariai 
pradėdavo svarbų darbą su nufil-
muota medžiaga – ji buvo tvar-
koma, redaguojama ir dedama į 
EUDY tinklalapį. Nors darbas iš 
tikro atsakingas, Nina to nevadina 
darbu - merginai jis teikė didžiulį 
malonumą. 

Pasak jos, EUDY šiais metais 
daugiausia dėmesio skyrė kurčiųjų 

  N. Šamakova – EUDY operatorių komandos narė
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Konferencijos tikslas – aptar-
ti, su kokiais iššūkiais ir pokyčiais 
globalizacijos kontekste susiduria 
jaunimas, bei identifikuoti jų įvei-
kos galimybes kartu su mokslinin-
kais, praktikais bei sprendimus 
priimančiais asmenimis. Konfe-
rencijos organizatoriai – Jaunimo 
reikalų departamentas prie Socia-
linės apsaugos ir darbo ministeri-
jos, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, Vytauto Didžiojo uni-
versitetas, Mykolo Romerio uni-
versitetas, Vilniaus universitetas. 
Partneriai – Lietuvos edukologijos 
universitetas, Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryba. Konferencija 
tiesiogiai buvo transliuojama in-
ternetu.

Plenarinė sesija. Konferenci-
jos įvadas vyko Vytauto Didžiojo 
universiteto didžiojoje salėje, ten 
susirinko įvairių jaunimo orga-
nizacijų atstovai, mokslininkai, 
studentai, praktikai, konferenci-
jos pranešėjai ir visi besidomintys 
jaunimo sritimi. Sveikinimo žodį 
tarė konferencijos mokslinio ko-
miteto pirmininkė doc. dr. Jorūnė 
Vyšniauskytė-Rimkienė, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovas prof. dr. Jonas Ruškus – 
Vytauto Didžiojo universiteto So-
cialinių mokslų fakulteto dekanas, 
Mindaugas Kuliavas – Jaunimo 
reikalų departamento prie Sociali-

nės apsaugos ir darbo ministerijos 
direktorius. 

Plenarinėje sesijoje pristatyti 
keturi pranešimai: „Nepriklauso-
mos Lietuvos raidos paradoksas: 
neišsiskiriančios kartų vertybinės 
nuostatos“, „Globalėjančio jauni-
mo iššūkiai lokalioms ugdymo sis-
temoms“, „Jaunimo statistinis por-
tretas“, „Jaunimo užimtumo pro-
blema ir galimybės“. Pranešimuo-
se apžvelgti šiuolaikinio jaunimo 
iššūkiai ir galimybės globalioje vi-
suomenėje, pateikta daug išvadų: 
jaunimo mažėja, tuokiasi vyresni, 
kas antras emigrantas – jaunas 
žmogus, aukštas jaunimo nedarbo 
lygis, jaunimas moka įvairių kal-
bų, jaunų nuteistų asmenų įkali-
nimo įstaigose skaičius mažėja ir 
pan. bei statistiniai duomenys. 

Plenarinėje sesijoje lietuvių 
gestų kalbos vertimo paslaugas 
teikė Kauno apskrities lietuvių 
gestų kalbos vertėjų centro vertė-
jos – Justina Naujokaitytė, Loreta 
Veličkaitė, Erika Dereškevičiūtė.

Pranešimai sekcijose. Po 
plenarinės sesijos pranešėjai ir 
dalyviai rinkosi į penkias, atskiras 
sekcijas, kurios buvos suskirstytos 
pagal pranešimų pobūdį. 

LKJA prezidentė M. Kumžaitė 
ir tarybos narys K. Vaišnora savo 
pranešimą „Lietuvos kurčiųjų jau-
nimo bendruomenė globalioje vi-

suomenėje: ypatingiems žmonėms 
ypatingi iššūkiai. Nuo problemos 
iki sprendimo, nuo sprendimo iki 
pokyčių arba vėl tas pats“ pristatė 
penktojoje sekcijoje, kurioje da-
lyvavo dar septyni pranešėjai. Po 
Lietuvos kurčiųjų jaunimo asoci-
acijos pranešimo dalyviai iš karto 
negalėjo atsipeikėti, prireikė laiko, 
kol uždavė klausimų pranešėjams. 

Kaip teigė moderatorė doc. 
dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, 
tai buvo stiprus, aiškus, jautrus 
pranešimas, kuriame keliamos 
konkrečios problemos ir patei-
kiama pasiūlymų, kaip jas spręsti. 
Sekcijose reikėjo teikti pasiūly-
mus. LKJA pranešėjai pasiekė savo 
tikslą – į konferencijos rezoliuciją 
įtrauktas jų pateiktas pasiūlymas: 
didinti lietuvių gestų kalbos vertė-
jų etatus, universitetams prisiimti 
atsakomybę ir pritaikyti aplinką 
klausos sutrikimų turintiems stu-
dentams (vertimo paslaugų užsa-
kymas) bei įsteigti konspektuotojo 
paslaugas; mokyti lietuvių gestų 
kalbos darželiuose, mokyklose, 

universitetuose. Tai didelis prane-
šėjų ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacijos bendruomenės laimė-
jimas! 

Panešimo santrauka buvo iš-
spausdinta šios konferencijos lei-
dinyje, todėl su Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo bendruomenės iššūkiais 
ir pokyčiais galėjo susipažinti visi 
dalyvavusieji. 

Konferencijos uždarymas. 
Konferenciją uždarant buvo pri-
statyti rezoliucijos teiginiai, api-
bendrinta konferencija, padėkota 
visiems prie jos prisidėjusiems ir 
dalyvavusiems.

Dėkojame Lietuvos gestų kal-
bos vertėjų asociacijos prezidentei 
Ramunei Leonavičienei  už lietu-
vių gestų klabos vertimą į lietuvių 
kalbą ir nuoširdų palaikymą kon-
ferencijos metu.

Džiaugiamės Lietuvos kurčių-
jų jaunimo asociacijos laimėjimu 
ir kviečiame pasidžiaugti visiems 
kartu, kad mūsų pateiktas pasiū-
lymas įtrauktas į konferencijos 
rezoliuciją, o ji bus pateikta So-
cialinės apsaugos ir darbo minis-
terijai, Jaunimo reikalų departa-
mentui bei kitoms atsakingoms 
institucijoms. Džiugu kad mūsų 
pranešimo klausė penktosios sek-
cijos dalyviai, moderatoriai, šalies 
prezidentės patarėja vidaus politi-
kos klausimais, su kuria šiuo metu 
Lietuvos kurčiųjų jaunimo asocia-
cija bendradarbiauja.

 Kęstutis VAIŠNORA

LKJA konferencijoje pasiekė savo tikslą

Konferencijoje pranešimus skaitė 
LKJA prezidentė M. Kumžaitė ir 
tarybos narys K. Vaišnora.

švietimui. Kiekvienos šalies atsto-
vams teko kalbėti apie švietimo 
situaciją savo šalyje, nemažai kal-
bėta apie neformalųjį mokymą. 

Pašnekovė papasakojo, jog 
dirbo komandoje, kurios kiekvie-
nas narys turėjo savo pareigas. 
Ninos užduotis buvo peržiūrėti 
ir sumontuoti nufilmuotą dienos 
medžiagą. 

Dirbti su kolegomis merginai 
buvo smagu, tačiau nelengva – ne-
retai išsiskirdavo nuomonės, rei-
kėjo rasti visiems tinkamus spren-
dimus, iš lėto formavosi pasitikėji-
mas kitais komandos nariais. Bet 
svarbiausia, kad susirado naujų 
draugų, su kuriais iki šiol palaiko 
ryšius. 

Finansinės naudos ši veikla 
nedavė, nes dirbo savanorystės 
pagrindais, tačiau įgyta patirtis – 

neįkainojamas dalykas. 
Nina norėtų ir toliau tobulinti 

šiuos gebėjimus, įgyti dar daugiau 
žinių.

Paklausta, kaip pateko į filma-
vimo komandą, mergina papasa-
kojo, kad ją pastebėjo ir pakvietė, 
kai dalyvavo kurčiojo jaunimo va-
saros stovykloje Norvegijoje 2013 
m. rugpjūtį. Toje trijų savaičių 
trukmės stovykloje vyko įvairūs 
mokymai, susiję su žiniasklaida, o 
jų pabaigoje net išdavė sertifikatą 
apie įgytas žinias. 

Mokymų metu sužinojo, kaip 
imti interviu, kurti reportažus, 
juos įkelti į tinklalapius, teko net 
dalyvauti tikrame politikų suva-
žiavime ir parengti apie tai me-
džiagą. 

Nina atkreipė į save organiza-
torių dėmesį darbštumu, atsakin-

gumu, gebėjimu dirbti komando-
je. Todėl ją pakvietė prisidėti prie 
filmavimo komandos, kuri buvo 
sudaryta dirbti EUDY toliau orga-
nizuojamuose renginiuose. 

2014 m. balandį Danijoje ji 
dalyvavo atnaujinant EUDY inter-
neto puslapį, čia dirbo išties ne-
maža komanda: operatoriai, vertė-
jai, vedėjai ir kt. 

Buvo rengiami informatyvūs 
reportažai, kuriais atnaujintas 
EUDY tinklalapis. Ninai reikėjo 
nemažai darbuotis su filmavimo 
kamera. 

Organizatoriams patiko mer-
ginos darbo kokybė ir kantrybė, 
gebėjimas užmegzti kontaktą ir 
maloniai bendrauti su filmuojamu 
asmeniu, nes neretai tekdavo tą 
patį perfilmuoti kelis kartus. 

Operatoriui svarbu išlaikyti 

savitvardą, būti kantriam ir dėme-
singam, nes filmuojamas žmogus 
gali pajusti nepasitenkinimą ar 
suirzimą ir neatsipalaiduoti prieš 
kamerą. 

Nina prisipažino, kad išmokti 
dirbti su filmavimo kamera buvo 
jos sena svajonė, kuri išsipildė su 
kaupu. Jau mokykloje Niną traukė 
magiškas žvilgsnis pro fotoaparato 
ar filmavimo kameros objektyvo 
akutę ir vaizdų užfiksavimas bei 
kitų reakcijos, stebint save nuo-
traukose ar videomedžiagoje. 

Tad ji nepraleido pasitaikančių 
progų nei tobulėti, nei praktiškai 
panaudoti savo įgytas žinias ir 
laukia ateityje kito EUDY kvieti-
mo prisidėti prie jų operatorių ko-
mandos.

Rima RIMKIENĖ

Lapkričio 26 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko mokslinė-prak-
tinė konferencija „Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššū-
kiai“, kurioje dalyvavo Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos prezi-
dentė Monika Kumžaitė ir tarybos narys Kęstutis Vaišnora.
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Padedama centro darbuoto-
jų renginį organizavo socialinė 
darbuotoja kultūrai Vida Esker-
tienė. Dalyvavo kauniečiai lite-
ratai: Leonardas Abarius, Sonė 
Abromaitienė, Rita Diečkuvienė, 
Petras Levickas, Aldona Gema 
Stankevičienė, iš Upninkų (Jo-
navos r.) atvyko Mykolas Kru-
čas. 

Tarp atidžių poezijos klau-
sytojų buvo ir Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
(KKNUC) auklėtojų Reginos 
Kačinskienės ir Irenos Launikai-
tienės atsivesti VI–VII–X klasių 
moksleiviai. 

Literatūrinio žodžio gerbėjus 
pasveikino KKRC direktorė Jū-
ratė Pugačiauskienė.

Kauno kurčiųjų bendruome-
nės senjorė, poezijos gerbėja ir 

nuolatinė savo vyro Petro paly-
dovė poezijos renginiuose Lai-
ma Levickienė trumpai pristatė 
sambūrio kūrimosi bei 30 metų 
gyvavimo istoriją. Tylos minute 
pagerbti į Amžinybę išėję būre-
lio nariai. Akcentuota, kad šie 
metai paženklinti ypatingomis 
netektimis: gegužės mėnesį pa-
minėjus sambūrio jubiliejų, kitos 
dienos rytą mirė vyresniosios 
kartos poetas Pranas Pelegrimas, 
rugsėjo mėnesį atsisveikinta su 
ilgamete sambūrio vadove ir 
renginio „Poezijos ruduo” suma-
nytoja Leonarda Paršeliene. 

Vertinant sambūrio narių 
kūrybos apimtis prisiminta ben-
dras kūrybinis derlius: maždaug 
kas dešimt metų išleista trys 
bendros kūrybos rinktinės–al-
manachai („Suskambusi tyla“, 

„Kai tylos per daug...), eilėraščių 
yra ir Nepriklausomų rašytojų 
sąjungos almanachuose „Ten, si-
dabro vingy...“.

Senoji, nelepinta literatūrinė 
karta, tvirtai tikinti, kad atmintis 
ilgiausiai gyvena knygose, išlei-
do asmeniškai savo eilių rinki-
nius: Stasys Karanauskas - pen-
kias eiliuotų poemų ir sakmių 
knygas, L. Paršelienė – keturias, 
M. Kručas – tris, Monika Nijolė 
Zdanienė, A. G. Stankevičienė - 
po dvi, Alina Juciuvienė, Algir-
das Kugrėnas, Petras Levickas 
– po vieną. 

Žvarbų, tamsų lapkričio va-
karą nuoširdumu šildanti poe-
zija sukvietė visus į bendrą va-
karonę prieš ilgą prieškalėdinį 
laikotarpį – adventą. Naujausias 
kurčiųjų poetų eiles į gestų kal-
bą išvertė Kauno apskrities ges-
tų kalbos vertėjų centro vertėja 
Aleksandra Šablevičienė. 

Kurtieji poetai džiaugėsi dė-
mesiu ir viliasi, kad jų kūryba 
moka pasibelsti į dvasinį pana-
šaus likimo žmonių gyvenimą. 
Atsiriboję nuo sunkiai suvokia-
mų metaforų, susirinkusiųjų šir-
dis stengėsi pasiekti paprastumu 
ir nuoširdumu – žodžiais, kurie 
reikalingi neįgaliam žmogui, ku-
rie tinka pridėti ir prie žaizdos...

Ar reikalinga sutrikusios 
klausos žmonių eiliuoto žodžio 
kūryba? Į klausimą, tikėtina, 
atsakė susirinkusių susitikti su 
literatais bendruomenės narių 
gausa, dėmesys (skeptikų atsi-
randa visur ir visose kūrybos 
srityse). O kad kūrybinis žodis 

pasiektų įvairaus apkurtimo 
laipsnio žmones, tereikia tokiuo-
se renginiuose pasitelkti šiuolai-
kines technologijas. 

Gerokai prieš šį renginį pa-
siūlyta KKRC interneto svetai-
nėje rasti vietos ir literatų kūry-
bai. 

Gražių atsiliepimų kūrė-
jai sulaukė iš svečių - KKNUC 
auklėtojų ir moksleivių. Norisi 
tikėti, kad palankiai vertinę kū-
rybinį žodį mokiniai, artimiau 
susipažinę su kurčiųjų kūryba, 
ir patys prisidės prie jų darnaus 
kolektyvo. 

Kuriantis žmogus dažnai 
yra unikalios būsenos, kūryba 
skatina mąstymą, iki fantastinių 
aukštumų išplečia vaizduotę, 
padeda žmogui tobulėti. O sutri-
kusios klausos moksleiviams pa-
naši kūryba - ir lietuvių kalbos 
žinių gilinimas, naujų žodžių 
versmių, išraiškų ieškojimai. Tai 
yra tobulos pamokos - visa tai, 
ko labai prireiks ateityje. 

LKD literatai viliasi, kad 
sambūris, įžengęs į ketvirtą gy-
vavimo dešimtmetį, kartu su pa-
vasariu atsinaujins. Nuoširdžiai 
kviečiami VISŲ šalies sutriku-
sios klausos mokyklų kūrybingi 
moksleiviai, kiti draugijos nariai, 
mokantys „valdyti“ žodį arba 
norintys to išmokti. Bandyti ga-
lima visuose literatūros žanruo-
se: rašant eilėraščius, miniatiū-
ras, apybraižas, apsakymus ir kt. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

. 

M. Kručas nominuotas JONUKO 
skulptūrėle

„Poezijos ruduo 2014” Kaune

Lapkričio 28 d. Jonavos kul-
tūros centro salėje vyko jubilie-
jinė, jau dvidešimta, KULTŪR-
NEŠIO šventė. Talentinga ren-
ginio režisierė ir aktoriai laiką 
pasuko atgal - kai prie gražuolės 
Neries smuklėje šeimininkavo 
Jonas ir Jonienė. Įdomiai buvo 
pažvelgta į ankstesnes  šventes.

Renginio metu buvo apdova-
nota dešimt rajono šviesuolių – 

kultūros puoselėtojų. Metalines 
JONUKO skulptūrėles pagami-
no jonaviškis kalvis A. Šukutis.

Už aktyvią kultūrinę veiklą 
apdovanotas ir Lietuvos kurčiųjų 
draugijos literatų sambūrio na-
rys Mykolas Kručas, Upninkų 
krašto poetas, artistas, daininin-
kas, šokėjas.

Aldona STANKEVIČIENĖ

Kultūra

Mūsų literatai su gausiai susirinkusiais bendruomenės nariais ir KKNUC 
moksleiviais.

Vėlyvą lapkričio 27-osios  popietę Kauno kurčiųjų reabilita-
cijos centre (KKRC) vyko tradicinis, jau šešioliktas, „Poezijos 
rudens“ renginys. Gausiai susirinkusiems bendruomenės na-
riams ir svečiams pristatyti kurtieji literatai bei jų naujausia 
kūryba, trumpai supažindinta su kurčiųjų literatų sambūrio 30 
metų istorija. 
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Šventėje žavėjo kurčiųjų šokėjų pasirodymas

„Mimika“ apdovanota už kurčiųjų ir girdinčiųjų bendro pasaulio 
teatrinę jungtį

Lapkričio 25–26 d. Vilniaus 
lenkų kultūros namuose vyko 
finalinis ir pirmą kartą tarptau-
tinis IV neįgaliųjų teatrų festi-
valio „Begaso“ turas.

Neįgaliųjų teatrų festivalis-
konkursas „Begasas“ tradiciškai 
vyksta gegužės pabaigoje „Me-
nų spaustuvėje“, Vilniuje, ir yra 
pagrindinis toks renginys Lie-
tuvoje. Neįgaliųjų teatrų trupės 
visoje Lietuvoje metus rimtai 
rengiasi šiam renginiui.  Į festi-
valį-konkursą atrenkamos įdo-
miausiai kuriančios trupės.

Šiemet festivalis „Begasas“ 
išsiplėtė: spalio 28–29 d. Molė-
tų rajone pirmą kartą surengtas 
Neįgaliųjų teatrų vadovų foru-
mas, kuriame spręsta, kaip tobu-
linti neįgaliųjų teatrų judėjimą 
Lietuvoje, kaip bendradarbiauti 
su užsienio partneriais, aiškin-
tasi problemos – organizacinės, 
valdžios požiūrio, finansavimo 
peripetijos. Forume aptartas 
spektaklių trukmės reglamentas, 
savanorių klausimas. 

Teatro veikloje dalyvauja 
žmonės, turintys negalią - regos, 
klausos, judėjimo, proto ir psi-
chikos. Daugeliui neįgalių žmo-
nių teatras – vienintelis kūrybi-
nės raiškos būdas, tampantis ir 
gyvenimo būdo dalimi, išlaisvi-
nantis nuo socialinės atskirties. 

Teatro trupių lygis įvairus: vie-
nos ieško naujų teatrinių formų, 
kitos tenkinasi literatūros kūri-
nio atpasakojimu arba tiesiog 
perskaito tekstą...

Lapkričio 25 d. Vilniaus 
lenkų kultūros namuose vyko 
neįgalių artistų kūrybinės dirb-

tuvės, o 26 d. trupės vaidino 
spektaklius. Mūsų šalies neį-
galiųjų teatrų judėjimui atsto-
vavo Lietuvos neįgalių žmonių 
sąjungos trupė, Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centro liau-
dies teatras ,,Mimika“, Vilniaus 
m. biudžetinės įstaigos dienos 
centro „Šviesa“ teatro terapinė 
trupė TTT, sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos ,,Plun-
gės viltis“ teatro grupė „Kaukė“, 
Molėtų krašto žmonių su nega-
lia sąjungos bei Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjungos Molėtų 
filialo trupė „Molėtuvka“, Kau-
no neįgalaus jaunimo užimtumo 
centro grupės ,,Plastinės dramos 
teatriukas“.

Vilniaus kurčiųjų reabilitaci-
jos centro liaudies teatras ,,Mi-
mika“ atliko judesio miniatiūrą 
„Pasaulis už stiklo sienos“ ir pel-
nė apdovanojimą – nominaciją 
„Už kurčiųjų ir girdinčiųjų ben-
dro pasaulio teatrinę jungtį“. 

„Akiračio“ inf.

Jau ketvirti metai lapkri-
čio 11 d. Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje (PKNPM) iškiliai 
minima Lenkijos nepriklauso-
mybės diena. 

Pasak PKNPM direktorės 
Danutės Kriščiūnienės, Panevė-
žio šviesuomenę, Lietuvos lenkų, 
Panevėžio kurčiųjų bendruome-
nes, kitų tautinių mažumų atsto-
vus sujungiantis renginys moky-
kloje vyksta neatsitiktinai – ug-
dymo įstaiga su Lenkija vykdo 
daugiausia kultūros projektų ir 
programų. „Rytojus prasideda 
šiandien, todėl  norime, kad jis 
būtų kuo geresnis. Švietimas yra 
be galo svarbi veiklos sritis. Mo-
kytojai yra tie žmonės, kurie sta-
to tiltus tarp dabarties ir ateities, 
o kultūriniai tiltai jungia tautas”, 
– tardama sveikinimo žodį, pa-
žymėjo mokyklos direktorė. 

Gausiai susirinkusiems sve-
čiams, kurie vos tilpo 200 vietų 
salėje, koncertavo Račkų (Len-
kija) miestelio folklorinis an-
samblis „Gozdava“, Šalčininkų 
dainų ir šokių ansamblis „Sol-
čane”, Panevėžio mišrus choras 

„Godos“ (vad. Jelena Urbutienė), 
Moksleivių namų šokių studija 
„Selevy” ir PKNPM šokių grupė 
„Liepsna“ (vad. Regina Liutke-
vičienė).  Reikia pažymėti, kad 
plojimų žiūrovai negailėjo nė 
vienam meno kolektyvui, tačiau 
labiausiai juos sužavėjo „Lieps-
nos“ ir „Selevy“ jaunieji artistai. 
Žiūrovai jų pasirodymą stebėjo 
sulaikę kvėpavimą, kai kurie net 
atsistoję fotoaparatais ir mobi-
liaisiais telefonais bandė išsau-
goti pasirodymo akimirkas. 

„Mūsų miesto žiūrovams 
vaikų pasirodymas gal jau ir yra 
įprastas, tačiau atvykusieji visa-
da būna nustebinti ir sujaudinti“, 
- sakė D. Kriščiūnienė.

  „Tokio aukšto lygio meno 
kolektyvų pasirodymus reikia 
rodyti masėms“, - susižavėjimo 
neslėpė ir Panevėžio miesto sa-
vivaldybės tarybos narė Danutė 
Marija  Kažukauskienė.   

Šventės proga susirinkusius 
svečius sveikino Kėdainių lenkų 
bendruomenės pirmininkė Irena 

Duchovska, Jonavos moterų aso-
ciacijos „Jonavietė” pirmininkė 
Angelė Masiukienė, Panevėžio 
žydų bendruomenės pirminin-
kas Gennady Kofmanas, Pane-
vėžio harmoningos asmenybės 
namų įkūrėja Ingrida Gerškutė.

Renginio pabaigoje buvo pri-
statyta  panevėžietės, lenkiško 
kraujo turinčios poetės Onutės 
Šerėnienės poezijos knyga „In-
tegrali visuma“, pagerbta jubi-
liejaus sulaukusi mokyklos dar-
buotoja Danguolė Kaušpėdienė.

„Šiandien mokykloje buvo 
daug džiaugsmingų akimirkų, o 
emocijos liejosi per kraštus. Sve-
čiai susipažino su pagrindiniais 
lietuvių kalbos gestais, kurie 
dar labiau sutvirtino draugystę. 
Svarbiausia, kad užmegzti ryšiai 
jau yra ne vienadieniai. Džiau-
giuosi nuoširdžiu bendravimu 
tiek su Kėdainių lenkų bendruo-
mene, tiek su jonavietėmis, džiu-
gu ir tai,  kad tuo galime prisi-
dėti prie kurčiųjų integracijos į 
visuomenę“, - pažymėjo D. Kriš-
čiūnienė.

Laima LAPĖNIENĖ

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro meninių gebėjimų užimtumo 
organizatorė Jovita Vasilevičienė ir „Mimikos“ aktorė Aksana Kertenienė 
džiaugiasi apdovanojimu.

Renginio akimirkos.
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Mūsų žmonės

Vienai - ašaros, kitai - atradimas. Iš Tra-
kų kilusiai merginai pasirinkti studijų kryptį 
atsitiktinai padėjo klasės draugė.  Ši raudojo 
įstojusi nežinia kur į nežinia ką. Mergina susi-
domėjo ir pasekė „nelaimingosios“  pavyzdžiu. 
Iki tol ji niekada nebuvo bendravusi su kur-
čiaisiais. 

Pirmoji Vilniaus kolegijoje buvo dėstytojo 
T. Ivanausko gestų kalbos paskaita. Joje plyks-
telėjo tai, ką žmonės vadina meile iš pirmo 
žvilgsnio. Tik šįkart ne asmeniui, o lietuvių 
gestų kalbai. Vis dėlto geru įvertinimu studijas 
baigusi Inesa nepanoro kovoti už darbo vietą 

ankštoje sistemoje. 
Nutolo, kad priartėtų. Praėjo metai. Vis 

dažniau užklupdavo ilgesys. Gailestis, kad 
kažką tikro atrado ir neišsaugojo. Įsibėgėjus 
2012 m. vasarai ir artėjant asmeniniam gim-
tadieniui, Inesa nutarė reaguoti į paskelbtą 
VAGKVC darbo konkursą. Motyvuojamą laiš-
ką, gyvenimo aprašymą nusiuntė elektroniniu 
paštu, o į darbo pokalbį ištrūko tiesiai iš tuo-
metinio darbo. Čia jos, beje, laukė ne interviu, 
o rimtas konkursas. 

Nežinojo ji ir dar kai ko. Būsimas kolekty-
vas smalsavo. „Kas ta I. Juknevičiūtė?“ - klau-
sinėjo vienas kito centro senbuviai. Juos intri-
gavo Inesos prisistatymas su labai jau „gudrio-
mis“ sąvokomis. Tokiomis, kad kai kurių reikš-
mių net teko ieškoti „Google“ sistemoje.  „Aš 
buvau KAGKVC „produktas“, - klausydamasi 
kolegių komentarų šypsosi pašnekovė. – Visas, 
išskyrus vieną, gamybines praktikas atlikau 

Kaune. Čia regėjau ir savo ateitį. Tačiau viskas 
ėmė ir pasisuko netikėtu kampu...“  Inesa ma-
no, kad 2012 m. VAGKVC sprendimas iš pen-
kių kandidatų pasirinkti ją buvo pati įstabiau-
sia gimtadienio dovana. 

Šeimos vertybės pačios svarbiausios. Te-
praėjus vos daugiau nei dvejiems metams Inesa 
buvo įvertinta dar labiau. Pasak jos, konkursui 
ji rengėsi nesitikėdama pergalės – juk ir kituose 
centruose apstu stiprių vertėjų. Tačiau sau kėlė 
tokius reikalavimus,  tarsi tai būtų pats svar-
biausias gyvenime dalykas. „Aš tikiu, kad vis-
ką žmogus perima iš savo šeimos. Auklėjimas, 
santykiai tarp šeimos narių suformuoja gyveni-
mo modelį, kurį žmogus vėliau ir reprezentuo-
ja“, - ne pagal metus rimtai aiškino pašnekovė. 

Tad ką iš aktyvios ir sportiškos, tris vaikus 
auginančios tėvų šeimos į gyvenimą pasiėmė 
vyriausioji dukra? Pašnekovei delsiant atsa-
kyti, iniciatyvos viena per kitą ėmėsi kolegės: 

Renginys, padedantis statyti tiltą tarp 
kurčiųjų ir girdinčiųjų pasaulių

Du titulai – vilnietės LGK vertėjos rankose
„Akiračio“ korespondentė Nijolė 

Krasniauskienė susitiko su 2014 m. LGK 
vertėjų konkurso nugalėtoja bei publikos 
favorite Inesa JUKNEVIČIŪTE ir kal-
bėjosi apie studijas, darbą, laisvalaikį ir 
pomėgius. 

Artėjant gražiausiai metų šventei Kalė-
doms gruodžio 3 d. Kaune buvo surengtas 
tradicinis labdaros renginys - paroda „Padė-
kime išgirsti“, skirtas pristatyti visuomenei 
kurčiųjų menininkų darbus. 

Renginio idėjos autorė ir organizatorė 
Džilda Valaitienė džiaugėsi, kad jau trečią kartą 
surengtame renginyje Kauno jėzuitų gimnazi-
jos salė buvo pilna žmonių.

Renginys prasidėjo Kauno Jėzuitų bažny-
čioje šv. Mišiomis, o po jų Kauno jėzuitų gim-
nazijos salėje visus susirinkusius džiugino graži 
ir turininga programa. Renginio vedėjai D. Va-
laitienė ir jos sūnus Kristupas įteikė padėkos 
raštus dalyviams, renginio svečiams bei rėmė-
jams. O svečių buvo tikrai nemažai: šv. Pran-
ciškaus Ksavero Jėzuitų gimnazijos rektorius 
kunigas Vaidas Lukoševičius, Kauno seniūnijos 
seniūnaičių direktorė Brigita Bingelytė, Kau-
no miesto mero žmona Jurgita Kučinskienė, 
Kauno m. savivaldybės naujamiesčio ir sena-
miesčio seniūnaitės Larisa Liapina ir Ernesta 
Ranušienė bei kiti. Šio renginio globėja poetė 
Dalia Teišerskytė, nors ir negalėjo atvykti, bet 
perdavė visiems gražias eiles, kuriose išreiškė 
mintį, jog negirdėti – nieko baisaus.

Pristatydami parodos dalyvius, vedėjai 
kvietė žiūrovus išmokti svarbiausių gestų, tokių 
kaip „ačiū“, „gerumas“, „meilė“, „draugystė“. 
Šventinę nuotaiką imitacinėmis dainomis bei 
cirko pasirodymais padėjo sukurti Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centro kolektyvas „Skam-
banti tyla“, vadovaujamas V. Eskertienės, taip 
pat Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai, ku-
rie visus užbūrė instrumentinės muzikos gar-
sais. 

D. Valaitienė, paklausta, kodėl organizuoja 

šiuos labdaros renginius, minėjo, jog idėja ki-
lo jos neprigirdinčios dukters Gabrielės dėka: 
„Duktė augo tarp girdinčiųjų, tačiau mačiau, 
kad ji toje aplinkoje negali atsiskleisti, būti sa-
vimi. Gana vėlai, Gabrielei jau paaugus, atra-
dau kurčiųjų kultūrą, pamačiau, koks gražus 
ir spalvingas yra jų pasaulis, kuriame garsus 
kompensuoja vaizdai, jų ryškumas bei gestų 
kalbos turiningumas. Kadangi mano duktė yra 
menininkė, norėjau jai ir kitiems kurtiesiems 
kūrėjams suteikti progą parodyti savo darbus 
plačiajai visuomenei, taip pat leisti girdintie-
siems iš arčiau susipažinti su kurčiųjų pasaulė-
žiūra ir pamatyti, jog jie puikūs, gabūs, aktyvūs 
ir  talentingi  menininkai.“ 

Renginio sumanytoja, kalbėdama apie šios 
iniciatyvos tikslą, pabrėžė norą sukurti tiltą 
tarp dviejų atskirų pasaulių: kurčiųjų ir girdin-
čiųjų.

Parodos dalyvis Karolis Simaitis šiais me-
tais pateikė kelis iliustracijos technikos darbus, 
dalis jų buvo paveikslai iš bakalauro darbo, ku-

rį jis apgynė šiemet Vilniaus dailės akademijoje 
(VDA). Taip pat parodoje buvo galima išvysti 
dviejų keramikų: Roberto Simaičio ir Agnės 
Andriulytės dirbinius, Gabrielės Valaitytės  fo-
tografijų ciklą „Žvilgsnis gestu“ kurčiųjų kultū-
ros, požiūrio į pasaulį tematika. Renginio sceną 
papuošė įspūdingas VDA magistrantės Ievos 
Augaitytės gobelenas, kuriuo ji į meno pasaulį 
prabilo gindama bakalauro darbą VDA. Labai 
kūrybingi buvo ir Lino Podiriakos piešiniai - 
juose jis pavaizdavo du menininkus, kurių gy-
venimo istorijos yra labai susipynusios: V. van 
Goghą ir P. Gauguiną.  O štai Indrės Šimuly-
naitės tapyba ant šilko išsiskyrė iš kitų darbų 
savo spinduliuojamu švelnumu bei rytietiška 
ramybe. 

Visi žiūrovai galėjo šių menininkų darbus 
čia pat ir įsigyti, taip išreikšdami paramą jiems. 
Patys autoriai teigė, kad jų darbai per pastarą-
sias parodas buvo gana noriai perkami. 

Pasivaišinę agapės vaišėmis, pasidžiaugę 
koncertu bei apžiūrėję ekspoziciją, visi buvo 
tradiciškai pakviesti paleisti į dangų šimtą rau-
donų balionų, simbolizuojančių žodžius, ku-
riuos renginio metu gestų kalba rodė žiūrovai, 
- tai meilė, draugystė ir gerumas. Akimis paly-
dėdami lėtai Kauno rotušės Kalėdų eglės fone 
kylančius balionus, vieni kitus apkabino, dova-
nodami šypsenas ir linkėdami gražių švenčių. 

Artėjant Kalėdoms taip buvo padėta dar 
viena stambi plyta renginio tikslo išsipildymo 
link - statant tiltą tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų 
pasaulių. 

Paroda „Padėkime išgirsti“ - LKD tinklapyje 
www.lkd.lt.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Kultūra

Parodos dalyviai (iš dešinės): G. Valaitytė, I. 
Augaitytė, L.Podiriaka, K.Simaitis, R.Simatis ir 
renginio organizatoriai D.Valaitienė ir jos sūmus 
Kristupas. (R. Taraškevičiūtės nuotr.)
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Pokalbis su kurčiais Europos parlamentarais

„Tu esi teisinga. Neišsisukinėji, kai 
klausiama tavo nuomonės, bet jos 
niekada nepasakai per šiurkščiai... 
Scenoje buvai tikra karalienė... Tu-
rim nuojautą, kad visų talentų dar 
neatskleidei.“ 

Savybės, pomėgiai, gabu-
mai. „Iš pirmo žvilgsnio ne vie-
nam pasirodau išdidi. Gal kiek 
šaltoka. Tiesa, pabendravus nuo-
monė keičiasi. Žmonės supranta, 
kad mano toks būdas. Pritariu, 
kad turiu aristokratiškų manie-
rų. Todėl, matyt, lengvai ir susi-
draugavau su Marijos Antuanetės 
įvaizdžiu (Prancūzijos karalienė, 
gyvenusi 1755–1793 m.) Naudo-
damasi šios istorinės asmenybės 
įvaizdžiu Inesa konkurse atliko 
prisistatymo užduotį, kuri labai 
patiko žiūrovams – red. past.)“, - 
pagaliau įsidrąsino ir pati susitiki-

mo „kaltininkė“. 
Pašnekovė save laiko gam-

tos vaiku. Pats geriausias poilsio 
būdas – žvejyba. Jai senelis atvė-

rė langą į gamtą. Dėkoja jam ir 
už meškeres, „augusias“ kartu su 
ja: vasarines, žiemines, tinkamas 
meškerioti nuo kranto ir iš val-
ties...

Pasitempusi mergina neaplen-
kia ir sporto salės. Mėgstamiausia 
sporto šaka – krepšinis.

Septynerius metus muzikos 
mokykloje mokėsi groti akorde-
onu. Sekėsi gerai, ir dalyko peda-
gogė buvo neeilinė. Tačiau mylimą 
mokytoją palaužė liga, ir... kitos 
tokios nebuvo. Dėl to karjeros nu-
sprendė siekti ne muzikos srityje. 
Nors akordeonas – visada šalia. 
Nuo studijų pradžios šalia vertėjos 
yra Vilniuje, šildo draugų susibū-
rimus. Ryšį su artimaisiais ir drau-
gais Inesa ypač vertina.

Save mato „mažesnę“, nei yra 
iš tikrųjų. Esą rankdarbiai, pie-

šimas prie jos „nelimpa“, stinga 
kantrybės, mažai skaito. Na, taip. 
Tiesiog nepavyktų „daug“ skaityti 
to, ką skaito ji: F. Nietzsche, I. D. 
Yalomą, S. Freudą. Inesos prisijau-
kinti minties galiūnai padeda ge-
riau suvokti, iš kur toks neprastas 
mano pašnekovės istorinių epo-
chų, stilių, jiems būdingos muzi-
kos išmanymas. 

Imponuoja šeimos ir knygų 
suformuotas kuklumas ir gebėji-
mas tinkamai priimti likimo bei 
žmonių dovanas.

Nugalėtojos laurus norėtų 
pasidalyti. LGK vertėjų konkurso 
laimėtoja Inesa, sakydama padė-
kos kalbą, pirmiausia kreipėsi į ją 
palaikiusius, kartu dirbusius kole-
gas, o pergalę skyrė visiems kon-
kurse dalyvavusiems vertėjams. 
„Mes nugalėjom!“ - neabejojo ji.

LGK vertėjų konkurso nugalėtoja ir 
nominuota kaip Publikos numylėtinė 
Inesa Juknevičiūtė.

Dave‘as Keatingas (D. K.): 
Jūsų kaip kurčios EP narės patir-
tis didelė: buvote viena pirmųjų 
kurčių parlamento narių tiek Flan-
drijos parlamente, tiek Belgijos 
senate. Todėl kaip klausos nega-
lios parlamentarė turite patirties 
žengdama politikės keliu. Jūs taip 
pat buvote Europos kurčiųjų są-
jungos vadovė, o dabar esate jos 
pirmininkė. Kokia ligšiolinė jūsų 
patirtis EP prieinamumo ir pritai-
kymo kurtiesiems požiūriu, ypač 
lyginant su jūsų patirtimi Belgijos 
ar Flandrijos parlamentuose?

H. Stevens (H. S.): Iki šiol 
mano patirtis buvo gana teigiama. 
Aš čia esu dar neilgai, vos du su 
puse mėnesio, todėl sunku daug 
ką apie tai pasakyti. Kalbant apie 
prieinamumą, man pasisekė, kad 
mano kolega, taip pat EP narys, 
čia jau praskynė kurtiesiems kelią, 
tačiau vertimo pateikimo proble-
mos dar nėra šimtu procentų iš-
spręstos, prie to dirbama. 

Manau, jog svarbu, kad visos 
kalbos būtų laikomos lygiomis, 
nes EP nariai gali naudotis savo 
gimtosios kalbos vertėjų paslau-
gomis. 

Vis dėlto mes dirbame dau-
giatautėje kalbinėje aplinkoje. At-
sižvelgiant į tai, jei yra verčiama į 
britų ar amerikiečių gestų kalbą, 
aš galiu gana sklandžiai susikalbė-

ti. Laimei, šiandien pavyko gauti 
vertėją. Tačiau norėčiau lankstu-
mo, kad galėčiau vartoti savo gim-
tąją, flamandų ar kitą gestų kalbą, 
tai priklauso nuo situacijos ir kal-
bos, vartojamos susitikime. Pasi-
gendu tokio lankstumo. 

D. K.: Kadangi dalyvaujate 
Europos kurčiųjų sąjungos veiklo-
je, per ateinančią kadenciją negalią 
turinčių žmonių problemos jums 
bus labai artimos. Kokių prioritetų 
turite kitose politikos srityse?

H. S.: Kalbant apskritai, pats 
didžiausias mūsų rūpestis, žino-
ma, yra euras. Mes patiriame eko-
nomikos ir finansų krizę, padėtis 
vis dar nestabili. Tai turi įtakos 
žmonių gyvenimui, todėl būtina 
rasti tinkamų ir įvairių sprendimų, 
kurie padėtų eurui ir įveikti finan-
sų krizę. Naujausios prognozės 
rodo, kad krizė vis dar turi neigia-
mos įtakos žmonių gyvenimui, ji 
dar nesibaigė. Turime naujai pa-
žvelgti į ekonomikos augimą dėl 
visų žmonių ir valstybių ekonomi-
kos gerovės. Dabartiniam gerovės 
modeliui būtina stipri šalių ekono-
mika. Be geros ekonomikos šalies 
piliečių gerovė negali egzistuoti. 
Tai yra labai svarbus Naujojo fla-
mandų aljanso prioritetas. 

Kaip ir minėjote, mano asme-
niniai prioritetai yra lygios gali-
mybės ir prieinamumas kamuoja-

miems negalios žmonėms, tačiau 
man rūpi ir duomenų apsauga bei 
privatumo teisės.

Klausos problemų turintys 
žmonės vis dar nedalyvauja Eu-
ropos Sąjungos (ES) institucijų 
veikloje. Tuo A. Kosa kaltina ES. 
Jis žino, ką sako, nes po 2009 m. 
rinkimų tapo pirmuoju kurčiu EP 
nariu. 

A. Kosa gimė Budapešte kur-
čių tėvų šeimoje ir negirdėjo nuo 
pat gimimo. Norėjo tapti teisinin-
ku, kad „panaikintų diskrimina-
ciją“, tačiau paskaitos nebuvo ver-
čiamos į gestų kalbą. Jis atkakliai 
stengėsi, skolinosi konspektus iš 
bendrakursių ir 2005 m. galiausiai 
išpildė savo svajonę. 

Nors ir iš visų jėgų stengėsi 
padėti savo klientams, negalėjo 
pakeisti socialinės tikrovės, kuri 
lėmė, kad tokių žmonių galimybės 
dirbti ir gyventi taip, kaip norėtų, 

buvo ribotos. Todėl netikėtai gavęs 
progą eiti į politiką nedvejojo. 

Nors negalėjo ištarti nė žo-
džio, A. Kosa kalbėjo gestų kalba, 
bandydamas paaiškinti, su kokiais 
sunkumais iki šiol susiduria neį-
galieji. 

Taigi su kokiais praktiniais 
sunkumais jis susiduria tapęs 
Europos Parlamento nariu?

„Prieš man atvykstant, nie-
kas neįsivaizdavo, kad gestų kalba 
bendraujantis kurčiasis galėtų būti 
EP narys, – sako jis. – Kai kurie 
žmonės bandydavo garsiau su ma-
nimi šnekėti, o kiti viską rašydavo 
popieriaus lapuose. 

Gestų kalbos vertėjai yra lai-
komi ne tikrais vertėjais, o asme-
niniais asistentais, – tai sukelia 
tam tikrų problemų. Neplanuoti 
susitikimai su kitais europarla-

Šių metų gegužės mėnesį vyko Europos Parlamento (EP) rinki-
mai. Kurčiųjų bendruomenė didžiuojasi turėdama du kurčius narius 
EP. Tai Belgijos atstovė Helga Stevens ir vengrų atstovas Adamas Ko-
sa. Pateikiame interviu su šiais mūsų bendruomenės nariais.

Nukelta į 18 p.

Europarlamentarai Helga Stevens ir Adamas Kosa.
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mentarais, kalbėjimas angliškai ar prancūziškai 
vis dar kelia man problemų, nes EP vis dar nėra 
oficialaus gestų kalbos vertimo. Mano kolegos 
turi kelis kartus per dieną tai aiškinti norintie-
siems su manimi susitikti ar imti interviu. Tai 
yra papildoma mano komandai administracinė 
našta, kuri trukdo susikaupti dirbant profesinį 
ir su teisės aktais susijusį darbą.“ 

Vis dėlto A. Kosa, kuris šiuo metu yra EP 
Neįgaliųjų grupės prezidentas, o 2013 m. bu-
vo išrinktas metų EP nariu, teigia nepastebintis 
jokių neigiamų nusistatymų. „Niekas nežinojo, 
kad kiekvienoje ES šalyje narėje yra skirtin-
gos gestų kalbos. Niekas nesuvokė, kad reikia 
laikytis įsipareigojimų ir tenkinti poreikius, 
nustatytus 2006 m. Jungtinių Tautų Neįgalių-
jų teisių konvencijos. Nuo 2010 m. ES yra šios 
Konvencijos narė, dėl to ji yra įsipareigojusi 
neįgaliesiems užtikrinti tinkamas sąlygas, – 
mano atveju tai reiškia gestų kalbos vertimą“, 
– aiškina jis. 

Ar jam sunku veikti ir dirbti kaip Euro-
pos politikui?

„Kaip ir kitose gyvenimo srityse, aš ir ma-
no kolegos turime dirbti daugiau, kad pasiek-
tume tą patį darbo kokybės lygį. Kadangi gavau 
metų europarlamentaro apdovanojimą, manau, 
kad papildomos mano pastangos tikrai buvo 
pastebėtos, – tęsia jis. – Dėl galimybių komu-
nikuoti trūkumo turime viską kruopščiai pla-
nuoti ir atsižvelgti į smulkiausias detales. Ma-
no kolegos, pavyzdžiui, turi pasirūpinti dviem 
gestų kalbos vertėjais, kurie nėra registruoti EP 
darbuotojai, tačiau kas savaitę turi atvykti iš 
Vengrijos į Briuselį arba Strasbūrą.“

Ar EP (ir Briuselyje) reikėtų geresnės 
infrastruktūros, pritaikytos žmonėms, tu-
rintiems klausos negalią? Jeigu taip, tai ko-
kios?

„Man ji atrodo tinkama, nes Parlamentas 
padengia mano dviejų vengrų gestų kalbos ver-
tėjų kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. Tačiau 
kalbant apie tarptautinius renginius ar konfe-
rencijas, man vis dar nėra suteikiami tarptauti-
nės gestų kalbos vertėjai. 

O kalbant apie kurčiuosius apskritai, jie 
gauna dar mažiau paramos nei aš – susitiki-
muose nėra jokio subtitravimo, išskyrus tada, 

kai tuo pasirūpina mano komanda su išorine 
pagalba. Subtitravimas yra labai brangus, nes 
turime mokėti kvalifikuotam darbuotojui, kad 
jis ateitų ir surinktų tekstą, – aiškina A. Kosa 
ir priduria: - Tiesa ta, kad klausos negalią tu-
rintieji vis dar nėra integruoti ES institucijose, 
nes jų negalia yra mažiau pastebima, tačiau jos 
kamuojamam gyventi tikrai ne lengviau.“ 

Neseniai vykusios kelionės į Tokiją metu A. 
Kosa nusivylė, kad Japonijoje nėra nė vieno 
kurčio politiko. Todėl jo pasiekimai tampa dar 
nepaprastesni. 

Kokių patarimų jis galėtų duoti ambi-
cingiems žmonėms, kurie atsiduria panašio-
je situacijoje?

Jis nutyla ir pamąsto prieš prabildamas: 
„Drąsa, tvirtas ryžtas ir užsispyrimas.“ 

Šie trys žodžiai puikiai tinka norint apibū-
dinti ir patį A. Kosą.

Informacijos šaltiniai: www.european-
voice.com, www.bxlconnect.com 

Iš anglų kalbos vertė Milda KARKLYTĖ
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Vilnietės profesinės sėkmės istorija – geriausiųjų 
dešimtukeProjektai

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre 
2012-2015 m. vykdomas Europos Sąjungos 
finansuojamas projektas „KARTU MES GA-
LIME DAUG“. Jo pagrindinis tikslas – di-
dinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asmenų 
įsidarbinimo galimybes, mažinti jų socialinę 
atskirtį suteikiant įvairios informacijos ir kitų 
aktualių paslaugų. 

Daugiausia dėmesio skiriama kurtiesiems, 
kurie ieško darbo, nori įgyti specialybę ar-
ba persikvalifikuoti. Prie projekto dirbantys 
psichologai ir įdarbinimo tarpininkai padeda 
kurtiesiems ir neprigirdintiems geriau pažinti 
save, savo gebėjimus, pasirinkti ir įgyti profe-
siją, susirasti darbą. Net projekto dalyviui sė-
kmingai įsidarbinus, jam padedama adaptuotis 
darbo vietoje, tarpininkaujama bendraujant su 
darbdaviais ir bendradarbiais.

Be to, projekto dalyviams sudaromos gali-
mybės įgyti bendrųjų įgūdžių: išmokti ar pa-
tobulinti savo įgūdžius dirbant kompiuteriais, 
išmokti tvarkyti savo finansus, taisyklingos lie-
tuvių kalbos ir darbe reikalingų žodžių, išmok-
ti arba pagilinti anglų kalbos žinias. Svarbi vei-
klos sritis yra ir savigalbos grupės: čia susitikę 
kurtieji gali dalytis įgytomis žiniomis, aptarti 
įsidarbinimo problemas, teikti savo pasiūlymų, 
kaip efektyviau integruotis į darbo rinką.

Šis projektas suteikia galimybę mokytis ke-
turių krypčių profesiniuose mokymuose ir įgy-
ti viešbučio tarnautojų, apželdinimo dizaino ir 
želdinių prižiūrėtojų, veido ir kūno priežiūros, 
biuro administravimo ir IT specialybes. Baigę 
šiuos mokymus asmenys gauna pažymėjimą, 
partvirtinantį profesinį gebėjimą dirbti pagal 
įgytą specialybę, turi galimybę atlikti praktiką 

projekto partnerių organizacijose, o sėkmingai 
atlikę praktiką - įsidarbinti. Taip sudaromos 
sąlygos įgyti atitinkantį rinkos poreikius išsi-
lavinimą.

Asmenims, turintiems klausos negalią, 
reikalinga nuolatinė pagalba ugdant jų moty-
vaciją siekti įsidarbinti, stiprinant pasitikėjimą 
savimi, norą gyventi visavertį gyvenimą. Prie 
projekto dirbantys specialistai turėjo galimybę 
ir patys pasitobulinti bei susipažinti su užsienio 
kolegų darbo patirtimi stažuodamiesi Didžio-
sios Britanijos kurčiųjų įdarbinimo organiza-
cijoje „DeafPlus“, kuri specializuojasi ir dirba 
kurčiųjų profesinio orientavimo ir įdarbinimo 
srityje. 

Projektą įgyvendinti padeda partneriai: 
bendrija PAGAVA, Tauragės bendrija „Pras-
mė“, Vilniaus technologijų mokymo ir reabi-
litacijos centras, UAB „BSS grupė“, UAB „Vi-
kada“, Psichosocialinės ir darbo integracijos 
centras. Projekto vadovė I. Minkevičienė, koor-
dinatorė R. Mackanienė, administratorė R. Bu-
kelienė siekia sutelkti visų specialistų ir orga-
nizacijų pastangas, kad kurtieji turėtų geresnes 
galimybes įsidarbinti ir nebūtų diskriminuoja-
mi dėl savo negalios.

Šiemet Europos socialinio fondo (ESF) 
agentūra pirmą kartą surengė projektų daly-
vių geriausių istorijų konkursą „ESF ŽINGS-
NIAI 2014“. Projekto „KARTU MES GALIME 
DAUG“ vykdytojus pasiekė džiugi žinia -  pro-
jekto dalyvės Viktorijos Veselovos istorija pa-
teko į geriausių istorijų dešimtuką. Tokį spren-
dimą priėmė lapkričio 25 d. ESF agentūros su-
burta ekspertų komisija. 

Gruodžio 10 d. Vilniuje, „Pirklių klube“, 

vyko konkurso „ŽINGSNIAI 2014“ apdovano-
jimų renginys. Čia buvo apdovanota ir V. Vese-
lova bei Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro 
projekto vykdytojai.

V. Veselova yra baigusi Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centrą. Mergina  ne-
girdi nuo pat gimimo. Iš pirmų susitikimų su 
projekto darbuotojais tapo aišku, kad Viktorija 
nori dirbti ir siekti profesinės karjeros. Projek-
tas „KARTU MES GALIME DAUG“ jai buvo 
ypač naudingas - Viktorija sėkmingai įsidarbi-
no ir ilgai dirba vienoje darbo vietoje.

Vertinant asmens poreikius buvo nusta-
tyti Viktorijos pomėgiai, charakterio ir kitos 

V. Veselovos profesinės sėkmės istorija konkurse 
„ESF ŽINGSNIAI 2014“ pateko į geriausiųjų 
dešimtuką.
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per įstatymų džiungles

asmens savybės, kurios yra svarbios renkantis 
būsimą profesiją ir darbą. Buvo sudarytas re-
komenduotinų profesijų sąrašas. Viktorija ilgai 
domėjosi projekto siūlomomis veiklomis. Jai 
patiko dalyvauti projekto veiklose, bendrauti 
su specialistais, analizuoti situacijas, nagrinė-
ti savo gebėjimus ir galimybes juos realizuoti, 
suvokti, ko jai reikia, ko norėtų išmokti. Pasak 
Viktorijos, ji sužinojo daug naujo apie save 
bei aplinką, ir tai padėjo apsispręsti, ką toliau 
norėtų veikti. Šiuo metu Viktorija jau ištisus 
metus dirba UAB „SKYchem“ fasavimo linijos 
operatore. 

Padrąsinta savo sėkmės Viktorija tapo sa-
vanoriška projekto ambasadore - ji pasiūlė 

daugeliui savo draugų kreiptis pagalbos dėl 
darbo ir profesijos į projekto vykdytojus. Daly-
vavimas projekte Viktorijai suteikė vidinės drą-
sos ir motyvacijos, ji vis dažniau kalba ir apie 
norą siekti universitetinio išsilavinimo.

Mergina teigia, kad dalyvavimas projekte 
pranoko jos lūkesčius. Sustiprėjo motyvacija, 
net ir pradėjusi dirbti ji nenurimsta ir siekia to-
liau tobulėti. Šioje profesinės „Sėkmės istorijo-
je“ yra dar viena gera žinia! Projekto metu Vik-
torija susirado ir savo gyvenimo draugą, ku-
ris taip pat naudodamasis patarimu dalyvavo 
projekto veiklose, ir  jau apie metus sėkmingai 
kartu dirba. Jaunimas džiaugiasi, kad gali bū-
ti savarankiški, ir jie tikrai žino, kad visuomet 

galės tikėtis pagalbos iš draugiškai nusiteikusių 
prie projekto dirbančių specialistų.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras 
sveikina V. Veselovą, patekusią į konkurso 
„ŽINGSNIAI 2014“ geriausių sėkmės istorijų 
dešimtuką. Ji yra viena iš 96 šiuo metu pro-
jekto veiklose dalyvaujančių kurčiųjų ir 34 jau 
dirbančių tikslinės grupės narių. Tai patvirti-
na ypatingą projekto „KARTU MES GALIME 
DAUG“ svarbą, aktualumą ir prasmę siekiant 
įtraukti kurčiuosius į visavertį gyvenimą šiais 
sudėtingais ir permainingais laikais.

Eglė ČIŽIENĖ

Kaip jau anksčiau informavome „Akira-
čio“ skaitytojus, bendrija PAGAVA įgyven-
dina Europos ekonomines erdvės 2009-2014 
m. periodo NVO programos projektą „Kurčių 
vaikų ir jų šeimų diskriminacijos mažinimo 
link“. Juo siekiama, kad kūdikiui diagno-
zavus klausos sutrikimą šeima kuo greičiau 
gautų kompleksinę specialistų pagalbą, kad 
tėvams nereikėtų blaškytis ir gaišti brangaus 
laiko norint kuo daugiau sužinoti apie kurčio 
vaiko ugdymo, protezavimo ir reabilitacijos 
galimybes.

Vilniuje surengus apskritojo stalo susitiki-
mą dėl pirminės pagalbos šeimai, nustačius jos 
vaikui klausos sutrikimą, ekspertai iš Norvegi-
jos supažindino, kaip jų šalyje teikiama minė-
ta specialistų pagalba ir kaip ji padeda šeimai 
įveikti šoką, prisideda prie pagalbos vaikui or-
ganizavimo konkrečioje savivaldybėje ir leidžia 
pasiekti geresnių ankstyvosios reabilitacijos re-
zultatų. PAGAVA parengė kreipimąsi dėl tokios 
pagalbos reikalingumo, jį pasirašė beveik 1500 
asmenų. 

Spalio mėnesį Seime per konferenciją „Vi-
suotinė naujagimių klausos patikra ir pagalba 
šeimai“ tėvai, medikai ir pedagogai dar kartą 
kalbėjo šia tema, buvo pateiktas modelis, kaip 
pirminė pagalba šeimai galėtų būti organi-
zuota Lietuvoje. Skubios specialistų pagalbos 
tėvai siekia kūdikiams, kuriems ateityje bus 
diagnozuotas klausos sutrikimas, ir juos augin-
siančioms šeimoms. Į visus renginius kvietėme 
SAM, ŠMM ir SADM atstovų, aiškinome sku-
bios pirminės pagalbos reikalingumą, įrodinė-
jome, kad tokią pagalbą nesunku organizuoti, 
nes Lietuvoje turime vaikų kurtumo problemas 
gerai žinančių specialistų, tereikia „klijų“, kurie 
padėtų suderinti jų veiksmus. Tačiau specialis-
tai priklauso skirtingoms ministerijoms ir nė 
viena jų nesiima derinti veiksmų.   

Bendrija PAGAVA parengė raštą dėl sku-
bios pagalbos šeimai, diagnozavus jos vaikui 
kurtumą, jį kartu su kreipimusi bei piliečių 
parašais išsiuntė Seimui, Sveikatos apsaugos, 
Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijoms. 
Gavome atsakymus iš Sveikatos apsaugos 

ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
kad „kompleksiškai teikiamų paslaugų vai-
kams modelis jau yra sukurtas ir patvirtintas 
2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-2068/A1-
467/V-946 „Dėl kompleksiškai teikiamos švie-
timo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos 
priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globė-
jams) tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiuo aprašu 
yra numatyta, jog savivaldybėse yra paskirti 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordina-
toriai, kurie ir organizuoja kompleksinę pagal-
bą vaikams ir jų tėvams. 

Šiuo metu apie 50 savivaldybių turi minė-
tus koordinatorius ir jie atlieka minėtame apra-
še teikiamas paslaugas. Sveikatos apsaugos mi-
nisterija taip pat pažymėjo: „Raštu kreipėmės 
į savivaldybių administraciją primindami apie 
Lietuvoje nuo 2014 m. sausio 1 d. vykstančią 
visuotinę naujagimių klausos patikrą ir pa-
prašėme, kad savivaldybėse būtų nuolat infor-
muojami sveikatos priežiūros specialistai apie 
vaiko gyvenamojoje vietoje esančias galimybes 
tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių vai-
kus, gauti reikiamas kompleksiškai teikiamas 
paslaugas ir kartu paklausėme, su kokiais sun-
kumais, įgyvendindamos minėto tvarkos apra-
šo nuostatas, savivaldybės susiduria.“ 

Abiejų ministerijų išvada vienoda: „many-
tume, kad kurti naują modelį ir inicijuoti tarp-
žinybinės darbo grupės sudarymą šiuo metu 
netikslinga“. 

PAGAVA yra susipažinusi su minėtu apra-
šu ir žino, kad yra numatyti, o daugelyje sa-
vivaldybių ir dirba tarpinstitucinio bendra-
darbiavimo koordinatoriai (tiesa, neretai jie 
turi po 0,5 arba 0,25 etato). Esame susipažinę, 
kokia nustatyta tvarka gauti kompleksinę pa-
galbą: tėvai turi kreiptis į savivaldybę (tarpins-
titucinio bendradarbiavimo koordinatorių) ir 
pateikti atitinkamus dokumentus; bus įvertinti 
vaiko ir tėvų poreikiai kompleksiškai teikiamai 
pagalbai gauti (savivaldybė kreipsis į PPT ir 

kt.); bus sudaryta tarpinstitucinė komanda, ji 
sudarys individualų pagalbos planą, pagal jį ir 
bus teikiama pagalba. Numatyta pagalba ateis 
negreitai, o šeimai reikalinga skubi psichologi-
nė parama ir informacija. Be to, ar visose savi-
valdybėse yra gerai kurtumo problemas išma-
nančių specialistų?! 

PAGAVA siūlo, kad būtų sudaryta mobili 
komanda iš kurčių vaikų problemas žinančių 
specialistų, o šie susisiektų su bet kurioje savi-
valdybėje gyvenančiais tėvais per 1-2 savaites 
po kurtumo diagnozės nustatymo tėvams pa-
togioje vietoje, ar jų namuose. Susitikime ga-
lėtų dalyvauti ir savivaldybės tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatorius, kuris toliau 
organizuotų pagalbą šeimai savivaldybėje.

Sutinkame, kad priimta daug gerų įstaty-
mų, vieni jų vykdomi gerai, kiti - prasčiau. Vis 
dėlto esame įsitikinę, jog įstatymų gausa dar 
nereiškia, kad nereikia papildyti (ar patobulin-
ti) esamų teisės aktų. Priartinti paslaugas prie 
žmogaus, užtikrinti, kad reikalingos paslaugos 
kuo greičiau pasiektų žmogų – būtent to sie-
kia ir PAGAVA. Tuo tarpu ministerijos, regis, 
nesupranta, kad PAGAVOS siūloma pagalbos 
grupė neprieštarauja koordinatoriaus darbui ir 
nenubraukia jo reikalingumo. Kalbame apie tą 
patį ir ne visai.... 

Tėvai džiaugiasi, kad sulaukia savo siekių 
palaikymo iš gydytojų ir pedagogų, kurie tie-
siogiai dirba su mažaisiais vaikais ir šeimomis, 
todėl gerai žino jų problemas.  Stengiamės, kad 
apie šios nedidelės grupės poreikius sužinotų ir 
Seimo nariai, atsakingi už sveikatos ir ugdymo 
klausimus, ir tikimės, jog bendromis jėgomis 
pasieksime reikalingų rezultatų. 

Įgyvendinant projektą išaugo bendrijos 
PAGAVA įsitraukimas į sprendimų priėmimo 
procesus, sustiprintas aktyvus organizacijos 
narių pilietiškumas. 

Projektas finansuojamas Europos ekono-
mines erdvės 2009-2014 m. periodo  NVO pro-
gramos Lietuvoje lėšomis.

PAGAVOS inf.
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