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VISUOMENĖS ŠVIETI-
MAS APIE KURČIUOSIUS. 
Kovo mėnesį  Lietuvos kurčiųjų 
draugija pradėjo įgyvendinti vei-
klą „Visuomenės švietimas apie 
kurčiuosius“, ją finansuoja Neįga-
liųjų reikalų departamentas prie 
SADM. Norintys daugiau sužinoti 
apie lietuvių gestų kalbą, kurčiųjų 
kultūrą, egzistuojančius mitus ir 
faktus apie kurčiųjų bendruome-
nę, kreipkitės el. paštu  lkdmoky-
mai@gmail.com. Veikla vykdoma 
iki 2016 m. pabaigos. Organizato-
riai ragina visas švietimo įstaigas 
– nuo bendrojo lavinimo iki aukš-
tųjų mokyklų, bendruomenės cen-
trus pasinaudoti šia galimybe.

TARPŽINYBINĖJE DIS-
KUSIJOJE APTARTI ŠVIE-
TIMO KLAUSIMAI. Vasario 
18 d. Lietuvos neįgaliųjų forumas 
organizavo apskritojo stalo dis-
kusiją „Lietuvos švietimo sistema 
izoliuoja pusę vaikų su negalia: ko 
reikia, kad mokykla būtų skirta 
visiems“.  Susitikime dalyvavo ir 
LKD vadovybė. Vienas iš renginy-
je keltų kurčiųjų sistemai svarbių 
klausimų buvo  bendrojo lavinimo 
mokyklų neprieinamumas negalią 
turintiems vaikams, tarp jų – ir 
ryškesnę klausos negalią. Taip esą 
dėl to, kad bendrojo lavinimo mo-
kyklų mokytojams trūksta kom-
petencijų dirbti su tokiais vaikais. 
Mokyklos kasdieniame savo darbe 
stokoja ir atitinkamos metodinės 
literatūros. Be to, diskusijos daly-
viai atkreipė dėmesį, kad mokinio 
krepšelis yra nepakankamas ir 
neužtikrina specialiųjų poreikių 
turintiems mokiniams reikiamų 
paslaugų prieinamumo. 

LNF dėl keliamų problemų pa-
rengė ir suinteresuotoms instituci-
joms išsiuntė pluoštą pasiūlymų. 
Tarp jų – ir raginimas tobulinti 
šalies įstatymų bazę, individuali-
zuoti mokinio krepšelio dydį pri-
klausomai nuo mokinio situacijos 
ir poreikių, taip pat pasiūlymas dėl 
neįgalių vaikų specialiųjų poreikių 

geresnio tenkinimo privalomai 
kelti pedagogų, dirbančių su ne-
galią turinčiais mokiniais, kvalifi-
kaciją.

SUSITIKIMAS SVEIKA-
TOS KLAUSIMAIS. Vasario 
23  d. LNF organizavo Sveikatos 
apsaugos ministerijos ir neįgaliųjų 
organizacijų atstovų susitikimą ne-
įgaliųjų sveikatos klausimais. Ren-
ginyje keltus klausimus LNF jau 
anksčiau yra įtraukusi į vadinamą-
ją šešėlinę ataskaitą, kuri išsiųsta 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
komitetui. Susitikime tie klausimai 
aptarti plačiau, ieškota atsakymų į 
juos. LKD viceprezidentas K. Vaiš-
nora savo kalboje pasidžiaugė, kad 
Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto studentai bei įvairių miestų 
medicinos darbuotojai mokosi 
gestų kalbos, siekia pažinti kur-
čiųjų kultūrą. Tačiau kalbėtojas 
nenutylėjo ir problemų. Esą pasi-
taiko atvejų, kai medikai gimusiam 
klausos negalią turinčiam vaikui 
primygtinai siūlo kochlearinę im-
plantaciją. Deja, nesuteikia infor-
macijos   apie kitus galimus šeimai 
pasirinkimus. 

LKD atstovai kėlė ir kom-
pleksinės pagalbos šeimai, kurio-
je gimė kurčias vaikas, klausimą. 
Bendrijos PAGAVA pirmininkė 
R. Sitavičienė kalbėjo, kad pareng-
ta nauja, geresnė klausos aparatų 
kompensavimo tvarka, kuri įsiga-
lios nuo 2016 m. gegužės 1 d. Ta-
čiau tėvams neramu, kad kol kas 
nekalbama apie tai, kokia suma 
bus kompensuojama. Esą kompen-
suojama suma pagal bazines kai-
nas neužtikrina vaikų aprūpinimo 
klausos aparatais. Kalbėtoja taip 
pat atkreipė dėmesį, kad nepri-
girdintys vaikai, besinaudojantys 
klausos aparatais, diskriminuo-
jami kochlearinių implantų nau-
dotojų atžvilgiu. Klausos aparatus 
nešiojantiems kompensuojama 
daug mažesnė suma nei kochleari-
nių implantų naudotojams.

KURČIŲJŲ MENO PA-
SAULIS – PAMATYKIME IR 
SUSIPAŽINKIME. VšĮ Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centras įgy-
vendina projektą „Kurčiųjų meno 
pasaulis – pamatykime ir susipa-
žinkime“. Jo metu Lietuvos bibli-
otekose bus eksponuojami kurčių 
dailininkų darbai. Pirmosios par-
odos atidarymas vyks Ukmergės 
Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje 
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balandžio 9 d. (šeštadienį) 11 val.
LGK VERTĖJŲ PROFESI-

ONALŲ ARTIMIAUSIU ME-
TU DAUGĖS. Vilniaus kolegija 
ketina teikti Švietimo ir mokslo 
ministerijai prašymą sudaryti są-
lygas asmenims, dirbantiems lie-
tuvių gestų kalbos vertėjais, bet 
neįgijusiems lietuvių gestų kalbos 
vertėjo išsilavinimo, suteikti ga-
limybę studijuoti Lietuvių gestų 
kalbos vertimo studijų programą 
pagal tikslinį finansavimą. Pa-
gal šią studijų finansavimo formą 
studijuoti Vilniaus kolegijoje gali 
pretenduoti asmenys, nepasinau-
doję valstybės finansuojamomis 
studijomis. Pretenduojantieji gauti 
tikslinį finansavimą sudaro sutar-
tį su Vilniaus kolegija ir su darb-
daviu (tam tikru vertėjų centru), 
o sutartyje įsipareigoja pažangiai 
studijuoti ir baigę studijas ne 
trumpiau nei 3 metus dirbti gestų 
kalbos vertėju atitinkamame gestų 
kalbos vertėjų centre. Pretenduo-
ti į tikslinį finansavimą kviečiami 
ne tik girdintieji, bet ir kurtieji. 
Studijos bus vykdomos nuolatine 
forma, sudarant galimybę dirban-
tiems vertėjams studijuoti iš dalies 
nuotoliniu būdu. Baigę studijas as-
menys įgis gestų kalbos profesinio 
bakalauro laipsnį. Norą studijuoti 
šiuo metu jau yra pareiškę apie 20 
asmenų.

VILKAVIŠKIO KURČIŲJŲ 
PIRMINĖ ORGANIZACIJA 
TURI NAUJĄ PIRMININKĘ. 
Vilkaviškio kurčiųjų pirminė or-
ganizacija - tai dar viena Lietuvos 
kurčiųjų draugijos asocijuota na-
rė, turinti juridinį organizacijos 
statusą. Vasario 15 d. LKD prezi-
dentas V. Pivoras, vicepreziden-
tas K. Vaišnora,  LKD valdybos 

narė, Kauno teritorinės valdybos 
pirmininkė J. Pugačiauskienė ap-
silankė organizacijoje ir susitiko 
su bendruomenės nariais. Tądien 
susirinkime buvo pristatyta or-
ganizacijos veiklos ataskaita  ir 
renkama nauja valdžia. Nauja or-
ganizacijos pirmininke išrinkta 
Ema Sedleckienė. Susitikimo metu 
pristatyta LKD, jos tikslai, veiklos, 
išklausytos bendruomenės narių 
problemos ir atsakyta į rūpimus 
klausimus. Bendruomenės nariai 
džiaugėsi vizitu ir po susirinkimo 
neskubėjo skirstytis namo, ben-
dravo gerdami kavą.

BAIGTA ANONIMINĖ AP-
KLAUSA APIE LKG VERTI-
MO PASLAUGAS. Sausio pra-
džioje Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas paskelbė anoniminę gestų 
kalbos vertimo paslaugų gavėjų 
apklausą lietuvių ir lietuvių gestų 
kalbomis. Vasario 1 d. apklausa 
buvo pratęsta dar mėnesiui. Klau-
simynu siekta išanalizuoti vertėjų 
centruose teikiamų paslaugų pri-
einamumą, poreikį organizuoti 
visą parą prieinamą vertimą ypa-
tingais atvejais bei išgryninti kur-
čiųjų bendruomenės poreikius ir 
lūkesčius LGK vertimo paslaugų 
organizavimui. Per tą laiką gauta 
daugiau kaip 400 atsakymų. Šiuo 
metu anketos rezultatai apibendri-
nami. Plačiau apie juos skaitykite 
kitame „Akiračio“ numeryje. 

PKNPM LANKĖSI GAR-
BINGAS SVEČIAS. Kovo 7 d. 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinėje mokykloje 
lankėsi Seimo narys, Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komiteto 
narys, Antikorupcijos komisijos 
narys dr. Arvydas Anušauskas su 
žmona. Aptartos mokyklos ir LKD 

mėnraščio „Akiratis“ perspekty-
vos, finansų paieškos dėl naujos 
mokyklos tvoros, bendradarbiavi-
mas su Švedijos ambasada Lietu-
voje.

ATVELYKIO ŠVENTĖ. Ba-
landžio 2 d. 12 val. Vilniaus KRC 
aktų salėje rengiama Atvelykio 
vaikų šventė su Velykų bobute. 
Renginio dalyviai taip pat turės 
progą pamatyti spektaklio „Bjau-
rusis ančiukas“ premjerą rašytojo 
H. Ch.  Anderseno pasakos moty-
vais. Velykų proga 2-10 metų vai-
kams Vilniaus KRC parengė dova-
nėlių. Dėl šios priežasties organi-
zuojama vaikų registracija. Tėvelių 
prašoma į renginį registruoti savo 
vaikučius iki kovo 30 d. atvykstant 
į Vilniaus KRC ir kreipiantis į 28 
ar 31 kabinetą arba pranešti apie 
dalyvavimą „Skype“ programa 
adresu vilniaus_kurciuju_klu-
bas. 

APSKRITOJO STALO DIS-
KUSIJA. Vasario 4 d. Surdologi-
jos centro direktorės J. Radzevič 
iniciatyva surengta apskritojo 
stalo diskusija su apskričių gestų 
kalbos vertėjų centrų vadovais bei 
atstovais. Diskusijoje dalyvavo ir 
LKD prezidentas V. Pivoras. Buvo 
tariamasi, kaip gerinti Surdolo-
gijos centro teikiamas paslaugas. 
Surdologijos centras ir šiemet 
pretenduoja dalyvauti Neįgaliųjų 
reikalų departamento skelbiamuo-
se konkursuose dėl LGK vertimo 
paslaugų LKD, KRC, SC teikimo 
bei tikisi užsitikrinti teisę rengti 
mokymo priemones, organizuoti 
neformalųjį suaugusiųjų mokymą 
bei švietimą lietuvių gestų kalbos 
klausimais. Tad įstaigos darbuo-
tojams rūpėjo sužinoti kurčiųjų 
sistemos poreikius, išgirsti kolegų 
patarimus, pasiūlymus, išklausyti 
pastabas.

SPEKTAKLIS SU VERTI-
MU Į GESTŲ KALBĄ. Nacio-
nalinio Kauno dramos teatro kul-
tūrinės veiklos ir turizmo vadybos 
skyriaus vadovės Agnės Burovie-
nės iniciatyva kurčiųjų bendruo-
menės nariai turėjo galimybę pa-
matyti spektaklį „Aušros pažadas“ 
(to paties pavadinimo romano 
motyvais; rašytojas – R. Gary) su 
vertimu į gestų kalbą. Apie renginį 
plačiau galima rasti Lrytas.lt pro-

jekto „Aš galiu“ rubrikoje. 
VAIKŲ KŪRYBINGUMO 

UGDYMAS PKNPM. Vasa-
rio  25  d. Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos salėje vyko renginys „Kur 
giria žaliuoja, ten mano namai“. 
Renginį organizavo  bendrabučio 
auklėtojai: L. Čiplienė, R. Moro-
zienė, A. Juknevičius, E. Valenti-
navičienė ir R. Kabelis. Renginio 
tikslas - ugdyti vaikų meilę gamtai, 
kūrybingumą, turtinti žodyną apie 
gamtą. Renginys prasidėjo trumpu 
mažųjų spektakliu, kuris sužavėjo 
žiūrovus vaikų kūrybingumu ir ge-
bėjimu suvaidinti gyvūną. Trečioji, 
labiausiai vaikų mėgstama renginio 
dalis – estafetės. Jos parengtos taip 
įdomiai, kad sužavėjo ir tėvelius 
(globėjus, rūpintojus), atėjusius pa-
siimti atžalų bei pasilikusius daly-
vauti iki renginio pabaigos.  Pasak 
mokyklos direktorės D. Kriščiūnie-
nės, kuri visą laiką stebėjo renginį 
ir jame dalyvavo, tokie renginiai 
yra neatsiejama bendrojo ugdy-
mo dalis. Jie ne tik perteikia mo-
kiniams gamtos mokslų žinias, bet 
ir ugdo jų bendruosius bei dalyki-
nius gebėjimus. „Remiantis gamtos 
mokslais yra ugdomos ir vertybinės 
moksleivių nuostatos, įgalinančios 
juos tapti brandžiomis asmenybė-
mis, o juk mūsų tikslas toks ir yra“, 
– pabrėžė direktorė.

VASAROS LAIKAS. Šio mė-
nesio paskutinį sekmadienį, kovo 
27 d., Lietuvoje septyniems mė-
nesiams bus įvestas vasaros laikas. 
Vasaros laikas įvedamas kasmet 
- paskutinį kovo sekmadienį tre-
čią valandą nakties laikrodžių ro-
dyklės pasukamos vieną valandą į 
priekį. Vasaros laikas atšaukiamas 
spalio mėnesio paskutinį sekma-
dienį ketvirtą valandą nakties, tada 
laikrodžio rodyklės sukamos vieną 
valandą atgal.

Vilkaviškio kurčiųjų p. o. nariai su naująja pirmininke.
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Parengta alternatyvi LKD ataskaita

LKD Alternatyvioje ataskaitoje nagrinėja-
mas kurčiųjų teisių situacijos atitikimas šešiems 
JT Konvencijos straipsniams. Pateikiame su-
trumpintą dokumento versiją.

9 str. Prieinamumas kartu su 
21 str. Saviraiškos laisvė ir laisvė 

reikšti nuomonę, 
galimybė gauti informaciją

Pirminėje valstybės pateiktoje ataskaito-
je visiškai neanalizuojama padėtis dėl infor-
macijos prieinamumo klausos negalią turin-
tiems žmonėms.

Informacinės aplinkos pritaikymas. Akcen-
tuojama, kad klausos negalią turintys asmenys 
jaučiasi izoliuoti, nes dėl informacijos nepa-
kankamo prieinamumo negali dalyvauti šalies 
visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame 
gyvenime. Dabar televizijoje pritaikyta tik apie 
3 proc. eterio laiko.

LKD siūlo: Įstatymiškai reglamentuoti, kad 
viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai pri-
taikytų viešąją informaciją ne „pagal galimybes“, 
bet nustatytų labai aiškią ir konkrečią apatinę 
ribą - ne mažiau kaip 50 proc. viešosios infor-
macijos pritaikyti kurtumo negalią turintiems 
asmenims.

Bendrasis pagalbos centras (BPC) (skubi 
pagalba telefonu 112). Sukurta nacionalinė mo-
bilioji aplikacija GPIS112, kurią individualiai 
įdiegus į išmanųjį telefoną ar planšetę leidžia 
kurčiajam kreiptis į BPC numeriu 112. Tačiau 
mobilioji aplikacija turi nemažai trūkumų: ne-
galėjimas išsikviesti pagalbą vaizdo skambučiu, 
susisiekus su LGK mokančiu operatoriumi arba 
LGK vertėju; neįdiegta funkcija, kad pagalbos 
laukiančiam programos vartotojui būtų nurody-
ta, kada atvyks pagalba ir žemėlapyje būtų rodo-
mas pagalbos vykimo maršrutas vartotojo link. 

LKD siūlo: įpareigoti valstybines institu-
cijas atsižvelgti į LKD pateiktus siūlymus tobu-
linant BPC pagalbos numerio 112 pritaikymą 
klausos negalią turintiems žmonėms. 

Galimybė naudotis socialinėmis ir sociali-
nės reabilitacijos paslaugomis. Paslaugas, ku-
rias teikia socialinių ar kitų paslaugų teikėjai 
(gydymo ir policijos įstaigos, bankai, notarų ir 
advokatų biurai, darbo birža ir pan.), yra ne-
prieinamos dėl negalios, kalbos ir kultūros skir-
tumo. Rezultatas – asmuo negauna kokybiškų ir 
jo poreikį atitinkančių paslaugų. 

Iš organizacijų išeina kvalifikuoti specialis-

tai, o naujų specialistų nepavyksta pritraukti dėl 
socialinių garantijų stokos - nėra kryptingo ir 
nuoseklaus finansavimo. Darbuotojų kaita ska-
tina socialinės reabilitacijos paslaugų kokybės 
prastėjimą. Nedidinant programinio finansavi-
mo ir nekeičiant projektų vykdytojų darbo už-
mokesčio apskaičiavimo tvarkos, projektuose 
paslaugų gavėjų skaičius kiekvienais metais tik 
mažėja. 

LKD siūlo: įstatymiškai reglamentuoti, kad 
kurčiųjų organizacijose socialines paslaugas 
teiktų socialiniai darbuotojai, socialinių dar-
buotojų padėjėjai. Skirti pakankamą finansavi-
mą darbuotojų LGK mokymui ir kalbos žinių 
tobulinimui. Keisti teisės aktus, kurie užtikrintų 
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų tikslingą ir ilgalaikį 
finansavimą, skiriant pakankamą finansavimą 
veikloms vykdyti. Užtikrinti atlyginimų dydžius 
specialistams, dirbantiems kurčiųjų organiza-
cijose, mokantiems LGK ir įgijusiems aukštojo 
mokslo išsilavinimą. Įpareigoti keisti socialinę 
politiką užtikrinant senelių ir slaugos namų bei 
vaikų  globos institucijų aplinką klausos negalią 
turintiems asmenims. Susieti neįgaliųjų NVO 
darbuotojų darbo užmokestį su socialinių pas-
laugų srities darbuotojų darbo apmokėjimu.

Galimybė naudotis profesionalių LGK ver-
tėjų paslaugomis. Nuo 2013 m. neįsteigtas nė 
vienas papildomas vertėjo etatas, finansavimas 
vertėjų centrams nedidėjo, o vertimo paslaugų 
poreikis tolygiai auga. LGK vertėjus rengia Vil-
niaus kolegija, tačiau vertėjų centrai dėl menko 
valstybės finansavimo negali jų įdarbinti. Taip 
yra švaistomos valstybės lėšos: investuojama į 
žmogiškuosius išteklius, kurių valstybė vėliau 
nenaudoja. 

LKD siūlo: įpareigoti Lietuvos valstybės 
institucijas skirti pakankamą finansavimą vertė-
jų centrams, kad būtų suteikiamos kokybiškos ir 
prieinamos LGK vertimo paslaugos, didinamas 
vertėjų skaičius.

Gestų kalbos pripažinimas ir vartojimo 
skatinimas. Teigiama, kad 1995 m. gegužės 4 d. 
LR Vyriausybės nutarimu Nr. 630 „Dėl kurčių-
jų gestų kalbos pripažinimo gimtąja kalba“ ofi-
cialiai pripažinus kurčiųjų gimtąja kalba gestų 
kalbą, suteikiant jiems galimybę gimtąja kalba 
pasirinkti ir tėvų kalbą, įvyko ženklių poky-
čių. Tačiau po LGK 20-metį apibendrinančios 
konferencijos iškelta naujų tikslų: siekti, kad 
LGK tyrinėjimas būtų perkeltas į universite-

tinį lygmenį. Siekti LGK mokymo girdinčiųjų 
darželiuose, mokyklose, LGK diegti į pedagogų 
ir kitų su kurčiais vaikais dirbančių specialistų 
rengimą, nuolatinį jų kvalifikacijos kėlimą. Vi-
sapusiškai skatinti LGK pripažinimą ir vartoji-
mą siekiant, kad LGK statusas būtų lygiavertis 
valstybinės kalbos statusui.

LKD ragina:  įpareigoti valstybę atsižvelg-
ti į iškeltus tikslus, kad LGK būtų skatinama ir 
plėtojama. 

24 str. Švietimas
Pirminėje valstybės pateiktoje ataskai-

toje apibendrintas įstatymų sąvadas, kuris 
įstatymiškai reguliuoja švietimo procesą Lie-
tuvoje, tačiau valstybės pateiktoje ataskaito-
je neanalizuojamos kylančios problemos.

Konstatuojama, kad nėra bendradarbiavimo 
tarp sveikatos priežiūros įstaigų, savivaldybės, 
psichologinės pedagoginės tarnybos bei kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigų. Šeimos 
negauna visų specialistų informacijos ir kon-
sultacijų apie gyvenimą turint šią negalią, vai-
ko ugdymą, ugdymo įstaigas ir t. t. Nesudarytos 
sąlygos kurčių vaikų mokytojams/auklėtojams 
(surdopedagogams), socialiniams darbuotojams 
bei pedagoginio, socialinio darbo studijų kryp-
ties studentams nemokamai išmokti LGK. Ne-
sudarytos sąlygos kurčiuosius ugdyti dvikalbiu 
kurčiųjų ugdymo metodu. 

Nevienodos sąlygos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo įstaigose. Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų centras yra valstybės mokykla, 
finansuojama pagal poreikį. Kitos 4 savivaldybių 
pavaldumo kurčiųjų mokyklos yra finansuoja-
mos pagal du dokumentus: Mokinio krepšelio 
metodiką ir Ūkio lėšų metodiką. Mokinio krep-
šelio metodika specialiosioms mokykloms ne-
tinka, nes nepadengia visų išlaidų, susijusių su 
sutrikusios klausos vaikų ugdymu ir švietimo 
pagalba jiems. Nuo 2013 m. Ūkio lėšų taip pat 
nepakanka mokyklų funkcionavimui ir kt. Taip 
pažeidžiami vieni svarbiausių principų, t. y. ly-
gių galimybių ir prieinamumo principai. 

LKD siūlo: įstatymiškai reglamentuoti, 
kad visose pedagogus ir socialinius darbuotojus 
rengiančiose aukštosiose mokyklose LGK bū-
tų įtraukta kaip privalomas dalykas. Įpareigoti 
Švietimo ir mokslo ministeriją, kad būtų įgyven-
dinta Dvikalbio kurčiųjų ugdymo samprata. Su-
daryti sąlygas kurtiems vaikams augti ir mokytis 
jiems priimtinoje kalbinėje aplinkoje. Suvieno-

AKTUALIJOS

Lietuvos kurčiųjų draugija informavo, kad „prisijungia prie Lietuvos neįgaliųjų forumo parengtos Alter-
natyvios ataskaitos dėl Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija) įgyvendini-
mo Lietuvoje“. Taip pat teigia, kad „turi platesnių pastebėjimų dėl kurčiųjų teisių įgyvendinant Konvenciją“, 
todėl  „teikia savo alternatyvią ataskaitą“.                                                                                                                                                                            
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Respublikinės valdybos posėdyje

dinti finansavimo sąlygas kurčiųjų ir  neprigir-
dinčiųjų ugdymo įstaigose.

27 str. Darbas ir užimtumas
Pirminėje valstybės pateiktoje ataskai-

toje pateikta apibendrinta situacija apie ne-
įgalių asmenų įdarbinimą. Lietuvoje veikia 
nemažai neįgaliųjų įdarbinimą skatinančių 
priemonių.

Lietuvos darbo biržos (LDB) per metus įdar-
bina tik kelis klausos negalią turinčius asmenis. 
Kurtiesiems įsitvirtinti darbo rinkoje reikalinga 
ne tik surasti darbą, bet ir nuoatinė pagalba dar-
bo vietoje (bendraujant su darbdaviu, kolego-
mis, užduočių paaiškinimas LGK, susidariusių 
problemų sprendimas).

LKD siūlo: įstatymiškai reglamentuoti, kad 
LDB būtų įsteigti LGK mokančių įdarbinimo 
tarpininkų, kurie padėtų klausos negalią turin-
tiems žmonėms integruotis į darbo rinką ir joje 
sėkmingai įsitvirtinti, etatai.

29 str. Dalyvavimas politiniame ir 
visuomenės gyvenime

Pirminėje valstybės pateiktoje ataskaito-

je pateikta, kad visiems Lietuvos piliečiams 
turi būti sudarytos visos sąlygos dalyvauti vi-
suose valstybės raidos procesuose. 

Tik apie 10 proc. rinkimų debatų verčiama 
į LGK televizijos eteryje. Kurčias žmogus negali  
dalyvauti rinkimų kampanijose, jam sunku ap-
sispręsti, už ką balsuoti. Kurtieji jaučiasi atskirti 
nuo politinių aktualijų rinkimų metu, stebėdami 
ir vertindami kasdienius politinius  įvykius, nes 
į LGK neverčiamos jokios politikos aktualijų lai-
dos. Kurtieji jaučiasi atskirti nuo valstybės val-
dymo ir netekę savo pilietinių teisių ir galimybių 
dalyvauti valstybės raidos procesuose.

LKD siūlo: įstatymiškai reglamentuoti, kad 
visi rinkimų debatai būtų pritaikyti kurtumo 
negalią turintiems žmonėms. Suteikti galimy-
bę kurtiesiems lygiateisiškai dalyvauti valstybės 
raidos procesuose.

30 str. Dalyvavimas kultūriniame 
gyvenime, aktyvus poilsis, 

laisvalaikis ir sportas
Pirminėje valstybės pateiktoje ataskai-

toje pateikta informacija apie įvairias vals-
tybės programas, skirtas žmonių su negalia 

kultūrinei, sportinei, laisvalaikio organizavi-
mo veiklai.

Valstybinės šventės, įvairūs minėjimai ir kt. 
nėra pritaikyti klausos negalią turintiems as-
menims. Dauguma kultūrinių erdvių, muziejų, 
bibliotekų visiškai nepritaikytos klausos negalią 
turintiems asmenims. Kurčiųjų organizacijos  
dėl pakeistų  tvarkos aprašų ir sumažinto finan-
savimo neturi galimybės organizuoti meninius 
renginius. Nėra galimybės dalyvauti meno fes-
tivaliuose, tarptautiniuose projektuose. Kultūros 
ir meno veiklų finansavimas iš valstybės biudže-
to yra epizodinis ir nepakankamas. 

LKD siūlo: oficialūs renginiai turi būti pri-
taikyti kurtiesiems; užtikrinti valstybės paramą 
neformaliam užimtumui; užtikrinti, kad visos 
kultūrinės erdvės būtų prieinamos klausos nega-
lią turintiems asmenims.

Balandžio 6-7 d. Lietuvos delegacija, prie 
kurios prisideda ir LKD atstovai, vyks į JT Neį-
galiųjų teisių komiteto posėdžius Ženevoje. Ten 
jie pristatys bendrą neįgaliųjų ir kurčiųjų situa-
ciją Lietuvoje. 

 Vasario 24 d. vyko LKD Respublikinis valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo: LKD prezidentas Vytautas 
Pivoras, viceprezidentas Kęstutis Vaišnora, KRC pirmininkai Inga Minkevičienė, Jūratė Pugačiauskienė, 
Kristina Prudnikienė, Alina Juciuvienė, taip pat Roma Klečkovskaja, Marius Minkevičius, Arūnas Šau-
keckas, Vytautas Valiauga ir Gina Ramanauskienė.

Posėdyje dalyvavo ir kviestieji 
asmenys: naujoji LKD juristė Sona-
ta Balevičienė, naujoji Surdologijos 
centro direktorė Jolanta Radzevič, 
Vilniaus KRC ir LKD darbuotoja 
Rima Kuralavičiūtė.

Buvo sprendžiami šie klausimai:
1. Aptarta Surdologijos centro 

veiklos.
2. Pristatytas LKD projektas.
3. Sudaryta nauja LKD įstatų 

keitimo darbo grupė.
4. Aptarta ir patvirtinta LKD 

valdybos narių balsavimo tvarka 
nuotoliniu būdu.

5. Patvirtinta LKD suvažiavimo 
darbotvarkė, data, laikas ir organi-
zavimas.

6. Diskutuotas pastato Šv. Kazi-
miero g. 3 klausimas.

7. Kiti klausimai.
J. Radzevič pristatė Surdologijos 

centro 2015 m. veiklas ir 2016 m. 
planuojamus darbus. Valdybos na-
riai siūlė įvairias veiklas Surdologi-
jos centro darbui gerinti.

R. Kuralavičiūtė pristatė 
2016  m. numatomas LKD veiklas. 
LKD finansavimą skiria Neįgaliųjų 
reikalų departamentas prie SADM, 
tačiau 2016 m. veiklos dar nėra pa-
tvirtintos ir finansavimas joms ne-
skirtas. R. Kuralavičiūtė tikėjosi, kad 
tai bus patvirtinta artimiausiu metu.

Taip pat buvo nagrinėtas klau-
simas dėl LKD Respublikinės val-
dybos darbo grupės, atsakingos už 
LKD įstatų keitimą. Darbo grupei 
iki šiol priklausė: V. Pivoras, K. Vaiš-
nora, V. Valiauga, M. Minkevičius ir 
buvęs LKD juristas Linas Vinickas. 
V. Pivoras siūlė darbo grupę for-
muoti taip: keturi valdybos nariai ir 
trys bendruomenės nariai, turintys 
balsavimo teisę, ir negalintis bal-
suoti patariantis teisininkas. LKD 
prezidentas siūlė, kad buvusį LKD 
juristą pakeistų nauja juristė S. Ba-
levičienė. Iš grupės veiklos pasitrau-
kė V. Valiauga, į jo vietą pasiūlyta 
G.  Ramanauskienė. Pasiūlymams 
buvo pritarta. Naują grupę, atsakin-

gą už LKD įstatų keitimą, sudaro: 
V. Pivoras, K. Vaišnora, M. Minke-
vičius, G. Ramanauskienė, M. Balai-
šis, S. Beniušienė, A. Rimkuvienė ir  
patariamoji juristė S. Balevičienė.

Apsvarstyta ir patvirtinta val-
dybos narių balsavimo internetu 
tvarka, iki šiol ji  nebuvo apibrėžta 
dokumentuose.

Valdyba patvirtino eilinio suva-
žiavimo darbotvarkę ir nusprendė, 
kad suvažiavimas vyks gegužės 7 d.

Aptartas svarbus klausimas 
dėl pastato Šv. Kazimiero g. 3. Val-
dybos nariai diskutavo, ar 2015 m. 
gruodžio 5 d. suvažiavimo delegatų 
balsavimo dėl pastato Šv. Kazimie-
ro g. 3 rezultatai „teisiškai tinkami“. 
Nutarta, kad gegužės 7 d. vyksian-
čiame suvažiavime delegatai turės 
iš naujo balsuoti ir patvirtinti gruo-
džio 5  d. balsavimo tinkamumą. 
Taip pat nutarta parengti videoin-
formaciją ir gestų kalba informuoti 
bendruomenę apie pastato energinę 
padėtį, o delegatams išsiųsti su tuo 

klausimu susijusius dokumentus.
Valdyba nutarė užsakyti tur-

to civilinės atsakomybės draudimą 
pastatui Šv. Kazimiero g. 3.

Valdyba koregavo ir patvirtino 
poilsio namų Varpelis vidaus tvar-
kos taisykles ir kelialapių kainas. 

Valdybos nariai kalbėjo apie 
kurčiųjų bendruomenės nario 
R.  Jankaus elgesį viešoje erdvėje ir 
svarstė, kaip reikėtų spręsti susida-
riusią problemą. Buvo nutarta dėl 
R. Jankaus neetiško elgesio pasikal-
bėti su juo pačiu. Kauno KRC pir-
mininkė J. Pugačiauskienė žadėjo 
susitikti su R. Jankumi ir priminti 
jam LKD nario pareigas bei atsako-
mybę.

Primename, kad valdybos narių 
kontaktus galite rasti LKD interneto 
puslapyje. Nuoroda: http://www.
lkd.lt/id-respublikines_valdy-
bos_nariai.html 

Ieva ČEREŠKAITĖ
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Trumpai apie įmones
UAB „Elkada“ – tai Pane-

vėžio mieste įsikūrusi kurčiųjų 
socialinė įmonė. Jai nuo 2002 m. 
vadovauja Gytis Gantarskis. Įmo-
nės valdybos nariai: Skirmutė Na-
valinskaitė, Alina Juciuvienė, Au-
dronė Šimkuvienė, Genė Vaižmu-
žienė ir direktorius G. Gantarskis, 
tarp jų nemaža dalis yra kurčiųjų 
bendruomenės nariai. 

Įmonė vykdo įvairias veiklas: 
gamina stalo žaidimus ir metali-
nių rogių detales, surenka roges, 
pakuoja, tačiau pagrindinė veikla 
- siuvimo paslaugos.

UAB „Neveresta“ įsikūrusi 
Kauno rajone. Ji vienintelė neturi 
socialinės įmonės statuso. Jai nuo 
2001 m. vadovauja Kazimieras 
Zybartas. Įmonės valdybą sudaro: 

Jūratė Pugačiauskienė, Jolita Ar-
monienė ir direktorius K. Zybar-
tas. „Neveresta“ vykdo mažmeni-
nę prekybą, teikia komunalines ir 
kitas paslaugas bei nuomoja turtą.

UAB „Atropa“ -  Kaune įsi-
kūrusi kurčiųjų socialinė įmonė. 
Dalia Kučinskienė įmonei vado-
vauja nuo 2010 m. Įmonės val-
dybą sudaro: Vytautas Valiauga, 
Laima Puodžiukynienė, Ramunė 
Ramonienė, Kęstutis Vaišnora ir 
direktorė D. Kučinskienė. 

Įmonė teikia siuvimo paslau-
gas (lovos, stalo skalbinių, darbo, 
kitų viršutinių ir apatinių drabu-
žių), nuomoja patalpas. 

UAB „Vikada“ – tai Vilniaus 
mieste įsikūrusi kurčiųjų socia-
linė įmonė, kuriai nuo 2008 m. 
vadovauja Gina Ramanauskienė. 

Įmonės valdybą sudaro:  direktorė 
G. Ramanauskienė, Inga Minkevi-
čienė, Vanda Vaitkutė, Liutauras 
Pocius, Daiva Petrėtytė.

Įmonės veiklos pobūdis: dra-
bužių siuvimas, metalo apdir-
bimas (iešmų gamyba), patalpų 
nuoma. 

Įmonių situacija 
Visos įmonės, išskyrus UAB 

„Neveresta“, gauna valstybės pa-
ramą – subsidijas darbo užmokes-
čiui ir valstybinio socialinio drau-
dimo įmokoms. LKD įmonėse dir-
ba apie 304 darbuotojai, iš jų apie 
77 turintys klausos negalią. 2015 
m. duomenimis, apie 25 proc. šio-
se įmonėse dirbančių asmenų turi 
klausos negalią. 

UAB „Vikada“ administraci-
joje dirba Vanda Vaitkutė, kuri 
yra atsakinga už socialinę pagalbą 
ir darbą su klausos negalią turin-
čiais asmenimis: informacijos tei-
kimą, tarpininkavimą, konsultavi-
mą įmonėje. Taip pat ieško būdų, 
kaip pritraukti klausos negalios 
asmenis dirbti šioje įmonėje. Ki-
tose įmonėse nėra tokių etatų. 
Tačiau, pasak įmonės vadovų, 
vienaip  ar kitaip pagalba klausos 
negalios asmenims teikiama.

Kai kuriose įmonėse įrengtos 
darbo vietos lietuvių gestų kalbos 
vertėjams arba prireikus užsako-
mos vertimo paslaugos iš lietuvių 

gestų kalbos vertėjų centrų.
Vienas svarbiausių šios dienos 

iššūkių įmonės vadovams – pri-
traukti kuo daugiau klausos ne-
galios asmenų į savo darbo rinką, 
kuri yra atvira neįgaliesiems, ir 
siekti sudaryti darbuotojui palan-
kias sąlygas bei aplinką. Vienas iš 
siekių – pritraukti daugiau jau-
nesnio amžiaus darbuotojų. Mat 
kurčiųjų įmonės pagal bendrą 
darbuotojų amžių yra senstan-
čios. „Nuo 46 iki 63 metų ir vyres-
nio amžiaus žmones sudaro apie 
65 proc. visų darbuotojų, todėl 
džiaugiamės, kad šių darbuotojų 
pastangomis, jų darbu ir patirtimi 
galime dalyvauti Lietuvos ir užsie-
nio rinkose“, – teigia LKD prezi-
dentas Vytautas Pivoras.

Artimiausiu metu LKD Res-
publikinės valdybos posėdžiuose 
bus peržiūrima LKD atlikta įmo-
nių analizė, skirta susipažinti su 
informacija apie įmones, tvirti-
nami įmonių balansai, priimami 
sprendimai dėl įmonių auditavi-
mo tvarkos ir priimami kiti būtini 
nutarimai, siekiant efektyvesnės 
įmonių veiklos bei gerinant dar-
buotojų darbo sąlygas. LKD Res-
publikinės valdybos nariai susitiks 
su įmonių vadovais aptarti 2015 
m. veiklos rezultatų, problemų ir 
ateities planų.

Kęstutis VAIŠNORA 

MŪSŲ ĮMONĖS

Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) vadovai praėjusių metų pabaigoje aplankė LKD įmones: uždarąsias 
akcines bendroves „Elkada“, „Neveresta“, „Atropa“ ir „Vikada“. Vizitų tikslas - susipažinti su įmonių 
veikla, problemomis, ateities planais ir kaip pritaikyta aplinka klausos negalios darbuotojams, neįgalie-
siems ir kitiems asmenims.

LKD įmonės – atvira darbo rinka kurtiesiems

UAB „Vikada“  direktorė G. Ramanauskienė ir įmonės personalo darbuotoja 
V. Vaitkutė su LKD valdžios atstovais.

LKD prezidentą V. Pivorą su įmone „Neveresta“ supažindino jos 
direktorius K. Zybartas. 

LKD valdžios atstovams UAB „Atropa“ veiklą 
pristatė jos direktorė D. Kučinskienė.

LKD prezidentas V. Pivoras ir viceprezidentas 
K. Vaišnora su UAB „Elkada“ direktoriumi 
G. Gantarskiu.
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Vilniaus AGKVC lankėmės vasario 26 d. 
Mus pasitiko nauja centro direktorė D. Dragū-
nienė.  Ji atskleidė esamą situaciją įstaigoje ir 
būtinus pokyčius. Artimiausi vadovės darbai 
– susitikimas su bendruomenės nariais ir nau-
jos sistemos įdiegimas: tinkama paslaugų už-
sakymo ir vertimo paslaugų vykdymo tvarka. 
Su nauja vadove aptarėme situaciją dėl vertimo 
paslaugų per Lietuvos nacionalinę televiziją. 
Bendra vadovų nuomonė - reikalinga gestų 
kalbos vertėjų rotacija bei kurčio konsultanto 
pagalba verčiant televizijoje ir kitose aplinkose.

Praėjusių metų pirmasis vizitas vyko Šiau-
lių AGVC. Jame dirba apie 14 lietuvių gestų 
kalbos vertėjų, o įstaigai vadovauja Ramūnas 
Maciulevičius. Centras savo veiklą vykdo jau 
10- metį, 2015 m. gruodžio 11 d. vyko jubilieji-
nės šventės minėjimas. Šiaulių AGVC atnaujin-
tos ir darbui pritaikytos patalpos, kuriose vei-
kia konferencinis skambutis. Vizito metu kon-
ferencinis vaizdo skambutis buvo išbandytas 
bendraujant su Panevėžio AGVC. Šio skambu-
čio pranašumas - visi lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų centrų vadovai bei vertėjai gali bendrauti, 
dalytis darbo problemomis ir patirtimi, dis-
kutuoti, mokytis nuotoliniu būdu. Susitikimo 
metu aptarti tolesni bendradarbiavimo planai, 
situacija dėl VšĮ Surdologijos centro orgnizuo-
jamų kvalifikacijos kėlimo kursų lietuvių gestų 
kalbos vertėjams. 

Kitas vizitas vyko Klaipėdos AGVC. Ja-
me dalyvavo ir LKD valdybos narė Jūratė Pu-
gačiauskienė. Ši įstaiga, vadovaujama Nijolės 
Kaubrienės, buria apie 16 lietuvių gestų kalbos 
vertėjų komandą visoje Klaipėdos apskrityje. 
Šio centro patalpos atnaujintos. Centras turi 
budinčius vertėjus, tad klausos negalią turintys 
asmenys gali užsisakyti lietuvių gestų kalbos 

vertimo paslaugas po darbo valandų bei savait-
galiais, švenčių dienomis. Budinčios vertėjos 
teigimu, iš pradžių atrodė, kad paslauga ne-
pasiteisins, tačiau viešinant tokią informaciją 
budintys vertėjai savo darbų kalendoriuje jau 
turi išankstinių užsakymų dviem savaitėms po 
darbo valandų. 

 Panevėžio AGVC svečius priėmė jo vado-
vė Sandra Kemeraitienė. Lietuvių gestų kalbos 
vertimo paslaugas Panevėžio apskričiai teikia 
apie 14 gestų kalbos vertėjų. Šis centras turi be-
ne mažiausias patalpas iš visų vertėjų centrų, 
kurie įgyvendino patalpų atnaujinimo projek-
tus. Susitikimo metu daugiausia dėmesio skir-
ta aptarti klausimams dėl lietuvių gestų kalbos 
vertėjų naujų etatų įsteigimo ir kaip užtikrinti 
kokybiškas paslaugas. 

Kauno AGVC susitikimas buvo kitoks nei 
kituose lietuvių gestų kalbos vertėjų centruo-
se. Susitikime dalyvavo centro vadovė Ramunė 
Leonavičienė, LKD darbo grupės dėl lietuvių 
gestų kalbos prieinamumo užtikrinimo nariai 
(LKD valdybos nariai: Arūnas Bražinskas ir 
Jūratė Pugačiauskienė), Kauno apskrities lie-
tuvių gestų kalbos vertėjų centro darbuotojai, 
Gestų kalbos televizijos vadovė A. Sakalaitė. 
Susitikimo metu buvo diskutuojama apie egzis-
tuojančias problemas dėl lietuvių gestų kalbos 
vertimo paslaugų prieinamumo, analizuojamos 
situacijos kasdienėje praktikoje ir išsakytos 
nuomonės, kaip tokiu atveju turėtų elgtis lietu-
vių gestų kalbos vertėjas, aptarti galimi bendri 
mokymai ir renginiai su kurčiųjų reabilitacijos 
centrais. 

 Kol vyko vizitai, buvo dedamos pastangos 
ir dėl naujų lietuvių gestų kalbos vertėjų etatų 
steigimo. Jau pasiekti ir rezultatai. Seimo So-
cialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė 
Kristina Miškinienė ir komiteto narė Raminta 
Popovienė, planuojant 2016 m. biudžetą, pa-
teikė pasiūlymą 62 tūkst. eurų padidinti finan-
savimą lietuvių gestų kalbos vertėjų centrams. 
2016 m. už skirtas lėšas bus įsteigti septyni 
nauji lietuvių gestų kalbos vertėjų etatai. 

„Bendradarbiavimas – tai bendro darbo 
rezultatas, kai dirbdami kartu galime pasiekti 
tokių laimėjimų kaip naujų etatų steigimas. Tu-
rėjome galimybę išsamiau susipažinti su esama 
padėtimi, pamatyti atnaujintas patalpas ir tech-
ninę įrangą, o svarbiausia - prie kavos puodelio 
pabendrauti, pasidalyti idėjomis, kurios gali 
virsti mūsų visų bendro darbo laimėjimais“, – 
teigia LKD prezidentas Vytautas Pivoras.

Kęstutis VAIŠNORA

VERTĖJŲ CENTRAI 

Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) vadovai praėjusių metų pabaigoje lankėsi Šiaulių, Klaipėdos, Pa-
nevėžio, Kauno apskričių gestų kalbos vertėjų centruose (AGKVC). Vizitą į  Vilniaus  AGKVC teko atidėti, 
nes kaip žinoma, Lietuvos kurčiųjų bendruomenė laukė naujo direktoriaus rinkimų. Konkursą laimėjo ir 
nuo vasario vidurio Vilniaus AGKVC vadovo pareigas perėmė Danguolė Dragūnienė.

LKD vadovų vizitas gestų kalbos vertėjų centruose

Vizitas Klaipėdos AGVC (iš kairės): LKD prezidentas 
V. Pivoras,  valdybos narė J. Pugačiauskienė ir 
Klaipėdos AGVC vertėja Violeta Galdikiene.

LKD prezidentas V. Pivoras ir viceprezidentas su 
nauja Vilniaus AGKVC direktore D. Dragūniene.

Šiaulių AGVC kolektyvas. Panevėžio AGVC kolektyvas.
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KULTŪRA

Vasario 25 d. knygų mugėje pristatytas Kauno apskrities viešosios 
bibliotekos įgyvendintas projektas „Pasakos gestų kalba“.  Pristatymą-
diskusiją  moderavo K. Vaišnora, V. Pivoras, M. Balaišis.  Renginio da-
lyvius jie supažindino su kurčiųjų bendruomene, jų kultūra bei gestų 
kalba. Kartu su auditorijos dalyviais dalijosi įspūdžiais ir patirtimi  apie 
pasakų gestų kalba reikšmę ir naudą klausos negalios vaikams. Knygos 
pristatyme akcentuota viena iš ateities 
vizijų, kad kuo daugiau įvairaus pobū-
džio knygų Lietuvos bibliotekose būtų 
išversta į lietuvių gestų kalbą, o pasakas 
gestų kalba, kaip siūlė auditorijos daly-
viai, reiktų transliuoti per Lietuvos naci-
onalinę televiziją.

Vilniaus knygų mugė - pagrindinė 
leidėjų, autorių ir skaitytojų susitikimų 
ir bendravimo vieta, reikšmingas kultū-
ros renginys Lietuvoje, didžiausia knygų 
mugė Baltijos šalyse. Mugėje svarbiau-
sia - tai skaitytojas, autoriai, knygos, 

bendravimas ir kultūriniai renginiai. Mugės dalyviai – leidyklos, knygų 
prekybininkai, užsienio šalių kolektyviniai stendai, mokslo institutai, 
aukštųjų mokyklų leidybos centrai, visuomeninės organizacijos, kultū-
ros centrai, žiniasklaidos priemonės, muziejai ir galerijos, kt. Pagrindi-
nis Vilniaus knygų mugės bruožas - plati kultūrinė programa, kuri per 
keturias dienas pristato apie 400 įvairaus žanro renginių.

Vilniaus knygos mugės socialinė mi-
sija - skaitymo skatinimas. Šių metų mu-
gės tema „Personažas ieško autoriaus“. 
Per keturias dienas mugėje apsilankė 
67 820 žmonių. 

Kitais metais mugė bus rengiama jau  
aštuonioliktą kartą, jos tema - „Lietuviš-
ki ženklai pasaulyje“, o visus skaitančius 
ir kuriančius susitikti kvies 2017 m. va-
sario 23-26 d.

Parengė 
Genė KARKLIENĖ

Šis filmas pasakoja apie tyrą gėrį. Jis alsuoja humanizmu – tikėjimu 
neribotomis žmogaus galimybėmis. Visa „Mari istorija“ paženklinta 
jautrumo ir intymumo aura. Ši kino juosta neabejotinai turi meninę 
vertę, tačiau bet kokius lūkesčius pra-
noksta jos moralinė vertė. Kino salėje 
tvyro bendrystės jausmas. Ne veltui 
„Mari istorija“ apdovanota Lokarno 
filmų festivalyje. Ir dar -  šis filmas pa-
remtas tikrais faktais. Jame pasakoja-
ma kurčios ir aklos merginos istorija, 
akcentuojama gestų kalbos svarba, pa-
sitikėjimas ir kantrybė mokymo pro-
cese. 

Gimusi 1885 m., Mari Heurtin, 
akla ir kurčia keturiolikmetė, negali 

bendrauti su išoriniu pasauliu. Netekęs vilties tėvas, raginamas dak-
taro, atvyksta į Larnė institutą, kuriame vienuolės rūpinasi kurčiomis 
mergaitėmis. Čia vienuolė Margarita ima rūpintis beveik sulaukėjusia 

Mari. Vienuolė įkūnija kantrybės ir pa-
siaukojimo koncepciją, o Mari – prier-
aišumo ir dėkingumo idėją. 

Režisierius Jeanas-Pierre‘as Ame-
ris filmą kūrė septynerius metus, tad, 
daug laiko praleidęs tarp vaikų, pasaulį 
pažįstančių per lytėjimą, ėmė pats ma-
tyti kitaip.

„Akiračio“ inf.

Septynioliktoje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, kuri vyko vasario pabaigoje Lietuvos parodų ir 
kongresų centre LITEXPO, bene pirmąkart atkreiptas dėmesys į leidinius gestų kalba.

Vasario 17 d. Kauno kino centre „Romuva“ LKD viceprezidentas Kęstutis Vaišnora kartu su LKD Kauno 
teritorinės valdybos pirmininke Jūrate Pugačiauskiene bei Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųju 
ugdymo centro direktore Laimute Gervinskiene dalyvavo fi lmo „Mari istorija“  peržiūros diskusijoje. 

Pasaulis sparčiai keičiasi, ir klausos negalios asmenys nori dalyvauti šiose permainose. Vilniaus 
KRC, rūpindamasis savo nariais, šiemet atsiliepė į kurčiųjų poreikius ir sudarė galimybę saviraišką bei 
kūrybiškumą lavinti per anglų kalbą. Dešimt bendruomenės narių iš karto pasinaudojo tokia galimybe.

 Knygų mugėje – dėmesys ir leidiniui gestų kalba

Filmas apie kurčneregę mergaitę

Kurtieji siekia būti daugiakalbiai

Dalyvių pasakojimai
Būrelio narys Donatas sako, kad moky-

damasis Kaune užsienio kalbos pamokų ne-
lankė. Dabar, būdamas Vilniaus technologijų 
mokymo ir reabilitacijos centro pirmakursis, 

jis rado laisvo laiko savo dienotvarkėje ir šią 
spragą tikisi užkamšyti. Donato mama gyve-
na Vokietijoje. Vaikinui dažnai tenka keliauti, 
sutikti daug žmonių. Be abejo, jis nori gebėti 
užmegzti su jais kontaktą, palaikyti pokalbį. 

Tai neįmanoma be anglų kalbos. Dar vaikinas 
norėtų ne šiaip įsiminti angliškas nuorodas 
kompiuteryje, bet sąmoningai suprasti, ką koks 
žodis reiškia. 

Laurą į anglų kalbos būrelį atvedė noras su 

Projekto „Pasakos gestų kalba“ vadovė G. Sinkevičienė su 
renginio dalyviais - LKD prezidentu V. Pivoru, viceprezidentu 
K. Vaišnora ir KKJO pirmininku M. Balaišiu.

Filmo „Mari istorija“  peržiūra - diskusija. 



9KULTŪRA

Tarptautinės moters dienos proga Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre buvo surengtas gražiausio 
sumuštinio konkursas. Jau tradiciniam konkursui pradžią davė buvęs Kauno rajono kurčiųjų pirminės 
organizacijos pirmininkas, dabar LKD viceprezidentas Kęstutis Vašnora. 

Kovo 8-osios šventė KKRC 

Ragauti ir išrinkti gražiausią 
sumuštinį buvo patikėta vyrams: 
K.Vaišnorai, Z.Jonikaičiui ir 
M.Balaišiui. Konkurso nugalėto-
ja tapo Rita Naruševičienė, kuri 
pagamino sumuštinius: boru-
žėlės, bitutės, peliukai ir iš vai-
sių bei daržovių palmę. Visoms 
dalyvėms vyrai įteikė po deko-
ratyvinę rožę, kurias pagamino 
KKRC rankdarbių būrelio vado-
vas P.Jurjonas. LKD prezidento 
V.Pivoro vardu viceprezidentas 
K. Vaišnora moteris pasveikino 
su švente ir padovanojo šakotį. 
Visų dalyvių vardu nuoširdus 
AČIŪ.

KKRC inf.

savo draugu anglu bendrauti ne tik gestais, bet 
ir prireikus susirašinėti. Be to, Anglijoje pasi-
liko, šeimą sukūrė merginos geriausia draugė. 
Laura įsitikinusi, kad artimiausiu metu anglų 
kalbos jos gyvenime reikės vis daugiau.

Rimanto hobis – kelionės su šeima. Pašne-
kovas išvardija daug šalių, kurias aplankė. Ir jo 
svajonėse dar daugiau tokių, kurias norėtų pa-
matyti. Nuvykęs į svečią šalį vyras nori jaustis 
labiau užtikrintas, suprasti nuorodas, skaityti 
žemėlapį, todėl anglų kalbos žinios – kaip tik 
tai, ko reikia.

Arūno darbas sporto srityje neiš-
vengiamai įtraukia į tarptautinius ry-
šius. Be abejo, kurtieji turi gestų kalbą ir 
puikiausiai susišneka be žodžių. Tačiau 
norint „pagauti“ žmogų, susitarti su juo 
dėl bendravimo per „Skype“ reikia ir 
rašto kalbos pagrindų. Arūnas tiki, kad 
gebėjimas bendrauti angliškai sustiprins 
jo kaip profesionalo kompetencijas.

Galinos pomėgis – ne tik kelionės. 
Ji mėgsta žiūrėti televizijos filmus su 
angliškais subtitrais, todėl motyvacijos 
lankyti anglų kalbos būrelį – taip pat 
per akis.

Asta sako, kad jos poreikis panašus kaip 
kitų bendruomenės narių - gebėti bendrauti 
su anglakalbiais, kai nuvyks į užsienį, palaikyti 
tarptautinius ryšius internetu.

Užsiėmimų vadovė
Joana Vanagienė sava tarp kurčiųjų – ji yra 

kurčio vaiko motina. Ilgametė bendravimo ir 
darbo patirtis su kurčiaisiais, jų kultūros ypa-
tumų suvokimas padeda Joanai užsiėmimuose 
kurti nuoširdžią bendravimo atmosferą. 

Ji - kompetentinga anglų kalbos profesio-
nalė, žinanti, kaip prieiti prie kurčiųjų, o kur-
tieji – savo gimtosios kalbos žinovai. Tad už-
siėmimuose stengiamasi ne tik sustiprinti sa-
viraišką per anglų kalbą. Būrelio nariai su savo 

vadove dalijasi gestų kalbos žiniomis. Vyksta 
savotiški žinių mainai.

Mokymosi ir užsiėmimų 
skirtumai

Užsiėmimų dalyviai nėra naujokai. Pernai 
Vilniaus KRC organizavo kurtiesiems anglų 
kalbos pradžiamokslį. Šiemet veiklos principai 
kitokie. Kurtieji analizuoja angliškus tekstus 
ir patys kuria situacijas. Jie stengiasi pažinti 
svetimą kultūrą, ugdo toleranciją, pakantumą, 

supratingumą kitokiems papročiams ir 
tradicijoms. Ir įvairių kultūrinių skirtu-
mų randa ne vieną.

Kurtiesiems nebūtų labai įdomu 
nagrinėti literatūrinius, sunkiai kas-
dienybėje pritaikomus tekstus. Todėl 
užsiėmimuose dėmesys sutelkiamas į 
paprastų žmonių šnekamąją kalbą. Pa-
sirenkami tekstai, kurie padeda suvokti 
dialogą, leidžia perteikti emocijas, per-
duoti žinią lengvai ir paprastai, su ma-
žiausia žodžių atsarga. 

J. Vanagienė nuolat pasiūlo savai-
me pasitaikančių temų, tokių kaip, pvz., 

žurnalistės apsilankymas būrelyje, vasario 
29-osios dienos ypatingumas ir kt. Užsiėmimų 
organizatoriai, dalyviai teigia, kad toks praktiš-
kas požiūris į kūrybiškumą ir saviraiškos ugdy-
mą yra tai, ko jiems šiandien reikia.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vilniaus kurčiųjų bendruomenės nariai, saviraišką ir kūrybiškumą 
lavinantys per anglų kalbą.  

Anglų kalbos būrelio vadovė Joana Vanagienė.

Renginio dalyviai.

Konkurso nugalėtoja R. Naruševičienė ir 
jos gaminiai.
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Į KLKJO tarybą buvo išrinkti Donata Vilkaitė, Nina Šamakova, Zel-
ma Gečienė, Vytautas Tunaitis, naujuoju vadovu tapo Simas Stanys. Jis 
pakeitė prieš tai buvusią organizacijos pirmininkę Z. Gečienę, ši tapo 
tarybos nare. 

Prisistatydamas naujasis pirmininkas teigė, kad jo prioritetai yra 
susipažinti su KLKJO įstatais bei 
organizuoti veiklą pagal juos, taip 
pat sutvarkyti organizacijos do-
kumentus ir padėti KLKJO įstoti į 
Lietuvos kurčiųjų jaunimo asocia-
ciją (LKJA). 

Vaikinas, atsakydamas į svečių 
užduotus klausimus, paminėjo, jog 
„jaunimo organizacija - tai ne vien 
pramogų organizavimas, o svarbu 
yra ugdyti jaunąją kartą“. Be to, jis 
išreiškė viltį bendradarbiauti su 
Kauno, Vilniaus jaunimo organi-
zacijomis ir, žinoma, su LKJA.

S. Stanys teigė, kad yra dėkin-
gas LKJA, nes, sudalyvavęs jos or-
ganizuotuose mokymuose, susidomėjo jaunimo organizacijų veikla bei 
atrado motyvaciją veikti ir pakeisti esamą Klaipėdos kurčiųjų jaunimo 
organizacijos padėtį. 

Svečio teisėmis į renginį atvykęs LKJA viešųjų ryšių koordinatorius 
Kęstutis Vaišnora taip pat džiaugėsi, kad jų darbas nenueina veltui, ir 
LKJA po truputį pasiekia vieną pagrindinių savo tikslų - skatinti Lietu-
vos kurčiųjų jaunimo motyvaciją veikti. 

Pasveikinti naujos tarybos atvyko ir Kauno bei Vilniaus jaunimo 
organizacijų atstovai. Jie taip pat tikisi glaudaus bendradarbiavimo ir 
palaiko jos pasiryžimą įstoti į LKJA. 

Visuotinio susirinkimo pabaigoje narių balsavimu buvo patvirtintas 
naujas  įstojimo į organizaciją mokestis ir narystės joje metinis mokes-

tis. Nuo šiol už įstojimą reikės mo-
kėti 1,45 euro, o kasmet už narystę 
- 8 eurus. 

Po susirinkimo, išsiskirsčius 
svečiams, naujieji tarybos nariai pa-
siliko kartu su LKJA atstovais Moni-
ka Kumžaite bei Kęstučiu Vaišnora. 
Jie surengė kelių valandų mokymus 
apie organizacijos veiklą bei koman-
dinį darbą. Šie mokymai davė vai-
sių - pirmojo organizacijos tarybos 
susirinkimo metu buvo pasiskirs-
tyta pareigomis. N. Šamakova tapo 
KLKJO vidaus reikalų koordinatore, 
Z. Gečienė bus atsakinga už organi-
zacijos veiklą, V. Tunaitis prisiėmė 

atsakomybę už organizacijos finansus, o D. Vilkaitė tapo viešųjų ryšių 
koordinatore. Taip pat Klaipėdos organizacija jau turi parengusi veiklos 
planą ir sukūrė savo facebook paskyrą, kurioje aktyviai skelbia naujienas. 

Kol kas pradžia - puiki!

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Klaipėdos jaunimas bunda iš miego ir bando įrodyti, kad gali būti toks pat aktyvus kaip ir kitų miestų 
jaunimas. Vasario 27 d.  Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijos (KLKJO) visuotiniame susirinkime 
išrinkta nauja taryba ir pirmininkas, visi yra rimtai nusiteikę pakelti kiek apsnūdusio uostamiesčio jau-
nimo aktyvumą bei bendruomeniškumą.

EUDY (Europos kurčiųjų jaunimo organizacija) kviečia jaunimą į 
Europos kurčiųjų jaunimo stovyklą, kuri vyks Švedijoje. 

Ši valstybė pasirinkta neatsitiktinai. Šiemet Švedijos jaunimo organizacija 
švenčia garbingą savo 50 metų įkūrimo jubiliejų. 

Stovyklos tema „Įvairovė tarp mažumų“, bus kviečiami įvairių tautinių mažumų lektoriai, 
kurie pasidalys savo patirtimi. 

Pagrindinė informacija apie stovyklą
Data: birželio 8-17 d. 
Dalyvių amžius: nuo 18 iki 30 metų. 
Vieta: Leksandas, Švedija.
Kaina – 220 eurų, į kainą įeina maitinimas, nakvynė, įvairios organizuojamos veiklos. Skrydžio išlaidos į 

registracijos kainą neįeina.
Registracija vyksta iki balandžio 1 dienos. 
Kilus neaiškumams, kreiptis į LKJA (Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociaciją, el. paštu – lkjasociacija@gmail.com).

Vietų skaičius ribotas!

 Klaipėdoje išrinkta nauja jaunimo organizacijos taryba

 SKELBIMAS

Naujoji Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijos Taryba (iš kairės): 
V. Tunaitis, D. Vilkaitė, N. Samakova, Z. Gečienė bei pirmininkas S. Stanys, 
kartu su LKJA prezidente M. Kumžaite.
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 Vedėja KKNUC dirba nuo 1999 m. Pradė-
jo dirbti auklėtoja, vėliau tapo lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja, o 2007 m. R. Valaitytei-
Ramuckienei patikėtos dabartinio skyriaus ve-
dėjo pareigos. Moteris dalijasi devynerių metų 
savo ir kolegų darbo patirtimi. 

Švietimo pagalba centro mokiniams. 
Žinia, kad norinčiam integruotis į girdinčiųjų 
pasaulį asmeniui, be pirmosios, gestų kalbos, 
ne mažiau reikia neblogai mokėti lietuvių kal-
bą. Tai tarsi visraktis, padedantis negirdinčiam 
žmogui atrakinti  bendravimo, bendradarbiavi-
mo ir informacijos prieinamumo duris. Todėl 
Centras nuo seno daug dėmesio skiria ir saky-
tinės kalbos mokymui. 

Šiuo metu Centre besimokantiems moki-
niams net keturios skyriaus surdopedagogės 
- Aldona Pilipavičienė, Loreta Martišiūtė, Va-
lentina Bajarskienė, Egidija Dabrilienė - veda 
tarties, kalbos mokymo ir klausos lavi-
nimo pratybas. Specialistės žingsnis po 
žingsnio formuoja mokinio sakytinės 
kalbos įgūdžius bei komunikacinius ge-
bėjimus. Siekdamos didesnės pažangos 
bendradarbiauja su mokinių lietuvių 
kalbos mokytojais.

Centre ugdomi ir mokiniai, kurie, 
be klausos sutrikimo, turi kitų negalių 
ar sutrikimų. Su jais individualiai dirba 
specialioji pedagogė Jolanta Bartkutė. 
Specialioji pedagogė pati rengia moko-
mąją medžiagą ir ją pritaiko bei padeda 
mokytojams pritaikyti, rengti individua-
lizuotas ar pritaikytas programas, teikia 
metodinę pagalbą mokytojams, auklėto-
jams, mokinių tėvams.

Skyriaus specialistų gretas papildo ir susti-
prina psichologės Vilmos Narkevičienės ir so-
cialinės pedagogės Rasos Vilimienės tandemas. 
Abi specialistės bendrauja lietuvių gestų kalba, 
todėl lengviau randa kelią į kiekvieno mokinio 
širdį ir šeimą. Socialinė pedagogė ir psichologė 
su vaikais dirba individualiai ir grupėmis. Jos 
rūpinasi socialiniais ir emociniais ugdytinių 
įgūdžiais bei jų psichine sveikata. Abi siekia į 
bendradarbiavimo procesą įtraukti tėvus bei 
pedagogus. Jų iniciatyva Centre pradėjo veik-
ti pagalbos vaikui komanda. Svarbiausias jos 
tikslas - spręsti konkretaus vaiko problemas, o 
į sprendimų paiešką įtraukti ne tik arčiausiai 
vaiko esančius suaugusius žmones, bet ir jį patį. 

Skyriaus darbuotojai, stiprindami moky-

klos ir šeimos partnerystę, nuo 2016 m. Centre 
pradėjo teikti nuotolines konsultacijas „Skype“ 
programa. Tad ir rečiau įstaigoje besilankantys 
tėveliai turi galimybę gauti atsakymus į jiems 
rūpimus klausimus. 

Paslaugos besimokantiems integruo-
tai. 2012 m. veiklą nutraukė Kauno kurčių ir 
neprigirdinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo 
centras „Lingua“. Jo funkcijas perėmė Nefor-
maliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriuje 
įsteigtas Integracijos ir konsultavimo posky-
ris. Poskyryje teikiama surdopedagoginė, psi-
chologinė pagalba ir vykdomas neformalusis 
švietimas – vyksta muzikos ir judesio korek-
cijos užsiėmimai. Čia paslaugas gali gauti ne 
tik Kauno miesto, bet ir kitų rajonų gyventojai. 
Ne tik integruotai ugdomi sutrikusios klausos 

mokiniai, bet ir ikimokyklinukai, ugdomi na-
muose vaikai, taip pat ir kochlearinių implan-
tų naudotojai, kurčiųjų šeimų girdintys vaikai. 
Šiais mokslo metais poskyrį lanko 61 ugdytinis. 
Čia dirba surdopedagogės: Jūratė Virkutienė, 
Eglė Dainienė, Irena Launikaitienė, Regina 
Griciuvienė, muzikos pedagogė Birutė Simo-
navičiūtė, judesio korekcijos pedagogė Irma 
Metrikienė. 

Visiems poskyryje besilankantiems vai-
kams parengiamos individualios švietimo pa-
galbos ir neformaliojo švietimo programos. 
Tai daro surdopedagogės, bendradarbiauda-
mos su tėvais ir bendrojo lavinimo mokyklų 
mokytojais. Rengiant programą atsižvelgiama 
į kiekvieno mokinio galias ir sunkumus, daug 
dėmesio skiriama vaiko kalbinių, psichinių, 
fizinių galių plėtotei, integracijai skatinti. Sur-
dopedagogai lavina klausą, atlieka kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų korekciją, ugdo 
komunikacinę kompetenciją. Anksty-
vojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų tėveliai kartu dalyvauja 
surdopedagogų užsiėmimuose, kad iš-
moktų su vaiku dirbti namie. 

Surdopedagogų užsiėmimai papil-
domi muzikos užsiėmimais. Juose vai-
kai mokosi atpažinti ir įtvirtinti muzi-
kos garsus, pajausti ritmą, o vyresni 
- ir dainuoti įvairias daineles. Vaikams, 
kuriems reikia stiprinti fizinę sveikatą, 
formuoti taisyklingą laikyseną, organi-
zuojami judesio korekcijos užsiėmimai, 
vedamos mankštos. Pagalbą šeimoms 
teikia psichologė Donata Lukošienė. Vi-

si specialistų užsiėmimai derinami su vaiko ir 
tėvelių galimybėmis atvykti į poskyrį. 

Centras sudaro galimybę gauti skubią sur-
dopedagogo pagalbą vaikams po kochlearinės 
implantacijos operacijos, taip pat jų šeimoms.

Bendradarbiavimas ir patirties 
sklaida. R. Valaitytė-Ramuckienė pažymėjo, 
kad informacijos amžiuje vis dar trūksta in-
formacijos. Ne kartą šeimos apgailestavo, kad 
per vėlai sužinojo, kur galėtų gauti pagalbą 
savo vaikui. Todėl skyriaus darbuotojai nuolat 
ieško naujų būdų, kaip priartinti informaciją 
šeimoms. Įstaigai jau pavyko užtikrinti gerus 
dalykinius santykius su pedagoginėmis psi-
chologinėmis tarnybomis. 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, kaip ir kiekviena ugdymo įstaiga, siekia parengti 
ir į gyvenimą išleisti savarankiškus, mąstančius, kūrybingus, aktyvius jaunuolius. Centre dirba daug savo 
darbą mylinčių pedagogų, kurie vykdo įvairias programas. Šįkart pristatome Neformaliojo švietimo ir 
švietimo pagalbos skyrių. Su jo veikla supažindina  skyriaus vedėja Renata Valaitytė-Ramuckienė. 

Pagalba centro mokiniams ir besimokantiems integruotai

Nukelta į 12 p.

Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus 
vedėja R. Valaitytė-Ramuckienė. 

Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus kolektyvas.
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Tačiau vis dar, pasak R. Valaitytės-Ramuc-
kienės, trūksta glaudesnio bendradarbiavimo su 
medikais. O juk jie pirmieji sutinka klausos ne-
galią turinčio vaiko tėvus ir galėtų padėti jiems 
greičiau susiorientuoti sudėtingoje situacijoje.

Skyrius vykdo gerosios patirties sklaidą. 
Organizuoja seminarus, konsultacijas bendrojo 
lavinimo mokyklų mokytojams bei kurčių ir ne-
prigirdinčių vaikų šeimoms. Rengia rekomen-

dacijas apie vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 
tenkinimą, mokymosi būdų, aplinkos ir priemo-
nių pritaikymą.

Projektinė veikla. Nuo 2006 m. skyriaus 
kraitėje jau susikaupė devynios įgyvendintos 
arba įgyvendinamos tarptautinės iniciatyvos. 
Tai Leonardo da Vinci, Erasmus+, Comenius, 
Europos socialinio fondo finansuojami projek-
tai. Vieni jų padėjo įsilieti lietuvių gestų kalbai 
į tarptautinę gestų kalbų šeimą, kiti formavo 
mokinių finansinio raštingumo įgūdžius, ma-

žino socialinę atskirtį ir kt. Pedagogų interesų 
orbitoje yra ir suaugę kurtieji – juk nemažai jų 
buvę Centro mokiniai. Norintiems patobulinti 
lietuvių kalbos įgūdžius Neformaliojo švieti-
mo ir švietimo pagalbos skyriaus specialistai ir 
lietuvių kalbos mokytojai projekto lėšomis pla-
nuoja parengti  lietuvių kalbos kursų programą 
mokymosi ir elektroninę kursų medžiagą sava-
rankiškam suaugusiųjų mokymuisi. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Atkelta iš 11 p.

Šia proga sulaukta ir garbių svečių. Šventėje dalyvavo Seimo narė 
Rasa Juknevičienė.  ,,Šioje mokykloje lankausi pirmą kartą. Todėl buvo 
įdomu ir svarbu pamatyti, kuo vaikučiai gyvena. Labai patiko šventės 
pristatymas. Malonu, kad į tokius renginius įsitraukia visa mokyklos 
bendruomenė, nes salėje mačiau ne tik vaikus ir mokytojus, bet ir daug 
tėvelių. Pabūti šioje šventėje  buvo tikra atgaiva.  Iš  profesijos esu 
vaikų gydytoja, todėl  bendravimas su vaikais man visada yra jautrus 
ir jaudinantis, o lankymasis mokykloje taip pat labai prasmingas, nes 
užaugau mokytojų šeimoje“, – sakė parlamentarė. 

 Mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė akcentavo, kad toks renginys 
sutelkia visą bendruomenę, nes bendravimas vyksta ne tik šventės me-
tu, bet ir namuose –  ruošiantis jai:  juk  į bendrą veiklą įsitraukia  tėvai 
(globėjai, rūpintojai), seneliai ir vaikai. Praleistas laikas kartu ir yra 

pats prasmingiau-
sias šiame technolo-
gijų bei nuolat sku-
bančiame  pasau-
lyje, kai baigiamos 
užmiršti tradicijos, 
o bendravimas tam-
pa deficitu.

Direktorė  pa-
sidžiaugė, kad Ka-
ziuko mugė šiais 
metais mokiniams 
buvo ne tik dar vie-
na tautos tradicijų 

ir verslumo ugdymo pamoka, bet ir filantropijos pradžiamokslis.  Mo-
kyklos vadovė,  gautus pinigėlius už parduotas gardžias spurgas skyrusi 
mokyklos tvorai įsigyti, sulaukė ir Seimo narės palaikymo. Ji surinktą 
sumą už tetos virtus ir burnoje tirpstančius parduotus žagarėlius taip 
pat įdėjo į tvoros ,,kasą“.  Paskatinti gražios iniciatyvos, dalį už parduo-
tas prekes gautų pinigėlių mokyklos tvorai įsigyti skyrė ir aštuntokė 
Skaistė Cibulskaitė. 

Renginio pabaigoje vyko draugiškumo akcija:  visi bendraudami 
vaišinosi likusiais neparduotais skanėstais.

Vos grįžusi iš mokykloje vykusio renginio savo „Facebook“ pa-
skyroje Seimo narė įrašė mintis, kuriomis dalijamės ir su skaitytojais: 

,,Tuoj baigsis per-
trauka tarp sesijų. 
Sakoma, kad tai 
Seimo narių atosto-
gos, bet aš jas pra-
leidau susitikdama 
su daugybe žmonių 
kasdien ir savait-
galiais. Šiandien – 
Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje moky-
kloje Kaziuko mu-
gėje. Atsivežiau tetos virtų žagarėlių. Visi ko nors atsivežė. Kai neišpir-
kom, dalijomės. Surinkti pinigai  -  mokyklos tvorai,  kurios labai rei-
kia. Čia mokosi apie 60 vaikų. Ne tik iš Panevėžio. Yra ir visai mažiukų, 
priima nuo 2 metų. Dirba geri specialistai. Direktorė D. Kriščiūnienė 
- lyg visų motina, labai aktyvi Panevėžio visuomeniniame gyvenime. 
Galėtų tokių aktyvių žmonių būti daugiau, gyvenimas gražėtų greičiau. 
Mačiau vaikus su negalia, į kuriuos žiūrima kaip į gerus draugus, to-
kius pat kaip mes. Nemoku kurčiųjų gestų kalbos, bet Kaziuko mugė 
padėjo susikalbėti.“

Laima LAPĖNIENĖ

Kovo 4 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje  (PKNPM) šurmuliavo Kaziuko 
mugė.  Toks visą bendruomenę sutelkiantis ir vaikų  verslumą  ugdantis renginys mokykloje vyksta jau antri 
metai ir  tampa tradicinis. Šių metų  Kaziuko mugė pažymėta ir fi lantropijos (labdarybė, teikimas paramos 
tiems, kuriems jos reikia - red. past.) ženklu. Mat dauguma jaunųjų prekiautojų, paskatinti mokyklos direktorės 
Danutės Kriščiūnienės iniciatyvos, dalelę savo pinigėlių už parduotas prekes skyrė mokyklos tvorai įsigyti.

Kaziuko mugėje –  filantropijos pamokos

Kaziuko mugėje vyravo džiugi nuotaika (iš kairės): Seimo 
narė R. Juknevičienė, mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė.  

Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.

Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos bendruomenė, 

mirus mylimai MAMYTEI,  nuoširdžiai 
užjaučia darbuotoją Vidą Jasėnienę ir jos artimuosius. 

UGDYMAS

Kaziuko mugės akimirka.
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Mokymai visai šeimai
Anot pirmininkės, labai 

svarbu, kad šeimos kuo grei-
čiau gautų reikiamos infor-
macijos ir įvairių specialistų 
pagalbą. Dar vienas bendrijos 
rūpestis – šeimos, kuriose au-
ga vaikas, be klausos negalios, 
turįs ir daugiau negalių ar su-
trikimų. Joms reikalingos pa-
slaugos neteikiamos. 

Šįkart PAGAVA gerosios 
patirties vėl ieškojo Norvegi-
joje. Užmezgė naują kontaktą 
su Signo Resource centru. Jo 
veikla organizuota penkiose 
skirtingose Norvegijos vietose 
tam, kad šeimoms nereikėtų 
toli vykti. O pati įstaiga lietu-
vius pirmiausia sudomino dėl 
ten rengiamų mokymų visai šeimai. PAGAVOS atstovai lankėsi Ande-
bu miestelyje tuo metu, kai jie vyko. 

Norvegijoe mokymai šeimoms organizuojami, kol klausos negalią 
turinčiam jaunuoliui sukanka 16 metų. Jie vyksta visą savaitę, pradžioje 
- keturis, paskui - tris kartus, o jaunuolio paauglystės metais – dukart 
per metus. 

Į užsiėmimus kviečiamos ne daugiau kaip aštuonios šeimos ir daž-
niausiai tos pačios. Tai sudaro galimybę išeiti visą numatytą moky-
mo programą. Mokymuose gali dalyvauti ir šeimos, kurių vaikai lanko 
kurčiųjų mokyklą. Beje, Norvegijoje tokia liko tik viena.

Parengiamos atskiros programos
Šeimų sutikimui centre ruošiamasi iš anksto. Tad su tėvais atvykę 

nepilnamečiai čia tęsia mokymąsi pagal nuolatinę ugdymo programą. 
Ikimokyklinio amžiaus vaikai čia lanko darželį. Klausos negalios vai-
kams pamokos vedamos gestų kalba. Po pamokų rengiami psichologo 
užsiėmimai. Gestų kalbos, tik atskirai, taip pat mokosi girdintys broliu-
kai ir sesutės bei patys tėvai. Suaugusieji lanko ir kitokius užsiėmimus, 
konsultuojasi su specialistais. Visi dirba pagal specialiai jiems sudarytą 
programą. Čia kviečiamos ir šeimos, kurių vaikai, be klausos negalios, 
turi ir kitų sutrikimų. 

Norvegijoje priimta, kad ne tėvai prašo darbdavio išleisti juos iš 
darbo, bet centro atstovai kreipiasi tiesiogiai į darbdavius ir suderina 
darbuotojų išvykimo laiką. Mokymų periodu tėvams mokamas viduti-
nis darbo užmokestis, o centre šeimai teikiamos paslaugos, maitinimas 
ir nakvynė nieko nekainuoja.

Laisvalaikio organizavimas 
Pasibaigus užsiėmimams visi grįžta į gyvenamąjį Signo centro 

kompleksą. Kiekvienai šeimai čia skirtos atskiros patalpos, bet yra ir 
bendrų. Tai virtuvė ir susitikimų kambariai. R. Sitavičienė pasakojo, 
kad Norvegijoje atstumai dideli, ir šeimos, auginančios kurčius ir ne-
prigirdinčius vaikus, neturi daug galimybių dažnai susitikti ir paben-

drauti. Todėl centre labai 
skatinami tokie pokalbiai. 
Jie rekomenduojami kaip 
pagrindinis laisvalaikio lei-
dimo būdas.

Be abejo, čia yra galimy-
bių bendrauti laiką leidžiant 
ne vien uždarose erdvėse, 
tokiose kaip pokalbių kam-
bariai ar sporto salė. Dide-
lė centro teritorija ir graži 
gamta tiesiog „kviečia“ pa-
sivaikščioti. Yra įrengtas ba-
seinas, pavėsinės su laužavie-
tėmis, sūpuoklės, terapinis 
žirgynas. 

Sensorinė bažnyčia
Andebu miestelyje veikia 

sensorinė bažnyčia. Ji pritai-
kyta įvairių negalių turintiems asmenims. Regos negalią turintiesiems 
rodo kelią šviesos takeliai, taip pat įtaisyti šviesos efektai lubose. Įreng-
tos vibruojančios grindys leidžia pajusti muzikos garsus kurtiesiems 
tiek sėdint, tiek stovint. Be to, yra siena, kuria teka vanduo, joje išskob-
ti šventieji tekstai. Tai padeda kurčneregiams lengviau perskaityti pa-
rašytą tekstą. Bažnyčioje vyksta pamaldos. Yra bendra erdvė, kurioje, 
mišioms pasibaigus, galima išgerti puodelį arbatos, pasikalbėti.

Sunkią negalią turintieji neatstumiami
Signo Resource centre gyvena ir dirba sunkią negalią turintys su-

augę asmenys. Čia stengiamasi, kad jie būtų kuo savarankiškesni. Todėl 
centro gyventojams diegiami asmeninės higienos, socialiniai įgūdžiai. 
Pagal poreikį jiems padeda apsitarnauti asmeniniai asistentai. Tokie 
asmenys įdarbinami. Net kurčneregiams čia surandama darbo. Buvimo 
centre laikas jiems neribojamas. Andebu miestelio Signo Resource cen-
tras turi lentpjūvę, daržą, fermą. Taip pat kai kurie neįgalieji čia gamina 
rankdarbius.

Visa informacija centro gyventojams pateikiama prieinamu būdu: 
supaprastintu tekstu, gestais, paveikslėliais. 

Vizitas į Oslą
PAGAVOS atstovės lankėsi ir Norvegijos sostinėje Osle panašiame 

centre, susipažino su mieste veikiančiu kurčiųjų reabilitacijos centru. 
Kurčiųjų reabilitacijos centras veikia kaip dienos centras. Tai yra 

klausos negalios asmenų būrimosi vieta. Kurtieji čia žaidžia įvairius 
žaidimus, gamina rankdarbius, atlieka kai kuriuos darbus (pvz., paka-
vimo), naudojasi kineziterapeuto paslaugomis. Veikia jų darbų parduo-
tuvėlė. Taip pat centras turi įrengęs bendrabutį, kuriame gali gyventi 
į Oslo aukštąsias mokyklas atvykę studijuoti kurti ir neprigirdintys 
studentai. Šie asmenys naudojasi ir kitomis dienos centre teikiamomis 
paslaugomis: reabilitacijos, sporto užsiėmimų ir kt.

    Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA  jau šeštus metus 
dirba, kad šalyje būtų sukurta kompleksinė pagalbos šeimoms ir jų vaikams sistema. Šio darbo rezultatas 
– 2014 m. pradėta naujagimių klausos patikra. Tačiau asociacijos pirmininkė Rima Sitavičienė tvirtina, 
kad tai – tik pradžia. 

 PAGAVA  patirties ir vėl sėmėsi Norvegijoje 

Norvegijoje Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos 
PAGAVA atstovės  susipažino su šeimoms teikiama pagalba šioje šalyje.

KURTIEJI PASAULYJE
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Nauja vadovė centre - ne naujokė. Šioje 
įstaigoje 2001–2007 m. ji dirbo vertėja-refe-
rente. Ir nuo tada beveik visi jos darbai buvo 
susiję su kurčiųjų sistema arba lietuvių gestų 
kalba. Tai ir darbas bendrijoje PAGAVA pro-
jektų vykdytoja, Respublikiniame kurčiųjų re-
abilitacijos centre (RKRC) gestų kalbos vertėja, 
UAB „PAKVIL“ personalo vadove-gestų kalbos 
vertėja. 2009-2012 m. D. Dragūnienė dirbo 
RKRC įgyvendinamame projekte „Darbo link“. 
Dar vėliau su trumpomis pertraukomis dirbo 
MB „Dar Luk“ personalo vadove-gestų kalbos 
vertėja. Atliko nemažai visuomeninių pareigų. 
Taip pat nuo 2007 m. teikė privačias vertimo 
paslaugas įvairiose kurčiųjų veiklos sferose. 
Anot jos, LGK vertėja dirba nuo septyniolikos 

metų.  D. Dragūnienė yra įgijusi lietuvių kalbos 
mokytojo kvalifikaciją (LEU), vertėjo-referento 
profesinę kvalifikaciją (Vilniaus kolegija). 

Vadovės tikslas – darnus ir veiklus kolekty-
vas. Direktorė D. Dragūnienė žada pirmiausia 
spręsti centrui svarbias problemas, tokias kaip 
LGK paslaugų teikimas aukštosiose mokyklo-
se, darbo etikos, kvalifikacijos kėlimas, darbo 
krūvių paskirstymas darbuotojams, profilinis 
vertimas, tinkamo mikroklimato įstaigoje kū-
rimas. Jau žengti pirmieji žingsniai. Kovo 3 d. 
direktorė susitiko su Vilniaus kurčiųjų senjorų 
klubo „Bičiuliai“ nariais, Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos TV naujienų tarnybos di-
rektoriaus pavaduotoju Jonu Rameliu ir aptarė 
gestų kalbos vertimo klausimus.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Mykolo Romerio universiteto absolventė 
save yra išbandžiusi bent keliose veiklos sri-
tyse. Viena pirmųjų jos darboviečių buvo Vil-
niaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras. 
Vėliau S. Balevičienė yra dirbusi viešųjų pir-
kimų vadybininke, administratore, reklamos 
projektų vadove. 

Artimiausias darbas pagal specialybę bu-
vo VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinikos 
konsultante teisės klausimais. Tuomet ji buvo 
atsakinga už kurčiųjų klientų aptarnavimą. Be 

to, toje pačioje įstaigoje kartu su kolegomis 
įgyvendino Teisingumo ministerijos remia-
mą projektą dėl nemokamų konsultacijų 
Lietuvos gyventojams sistemos tobulinimo.

Kartais S. Balevičienė grįždavo prie dar-
bo kurčiųjų sistemoje. Yra dirbusi Surdolo-
gijos centre kaip įvairių veiklų organizato-
rė, o pastaruoju metu, 2015 m., teikė LGK 
vertimo paslaugas. S. Balevičienė yra aktyvi 
visuomenininkė.  

Vasario 17-19 d. trys kurtieji sportininkai 
dalyvavo Kaune vykusiame Lietuvos girdin-
čiųjų uždarų patalpų lengvosios atletikos čem-
pionate. Geriausiai rutulio stūmimo rungtyje 
tarp kurčiųjų pasisekė Vyteniui Ivaškevičiui 
(treneris S. Liepinaitis). Rutulį jis nustūmė 
17 m 11 cm ir užėmė trečią vietą. Kitas kaunie-
tis Mindaugas Jurkša (treneriai V. Murašovas, 
E. Šauklys) su rezultatu 15 m 25 cm liko septin-
toje vietoje. Larisa Voroneckaja (12 m 79 cm; 
treneris M. Jusys), dėl šeiminių aplinkybių po 
ilgesnės pertraukos pirmąkart atnaujinusi da-
lyvavimą varžybose, užėmė penktą vietą. Lietu-
vos kurčiųjų sporto komitetas yra patenkintas 
lengvaatlečių pasiekimais ir visus tris siunčia į 

Lenkiją. Ten kovo 17–19 d. vyks Europos kur-
čiųjų uždarų patalpų lengvosios atletikos čem-
pionatas.

Danguolė Dragūnienė laimėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą konkursą ir nuo va-
sario vidurio pradėjo eiti Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro (AGKVC)  direktoriaus pareigas. 

Nuo vasario 1 d. Lietuvos kurčiųjų draugija turi naują teisininkę Sonatą Balevičienę. 

Kurtieji lengvaatlečiai girdinčiųjų čempionate

 Vilniaus AGKVC vadovaus D. Dragūnienė

 Draugija juridinius klausimus patikėjo naujai teisininkei

 Sporto naujienos

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro  
direktorė D. Dragūnienė. 

MŪSŲ ŽMONĖS

Mūsų lengvaatlečiams girdinčiųjų čempionate rutulio stūmimo 
rungtyje geriausiai sekėsi V. Ivaškevičiui (nuotr. dešinėje) (užėmė 
trečią vietą), M. Jurkša (nuotr. viduryje) liko septintoje vietoje, o 
L. Voroneckaja užėmė penktą vietą. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos teisininkė S. Balevičienė.
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Kurčiųjų plaukimo čempionatas

Lietuvos kurčiųjų moksleivių žaidynės

SPORTAS

Kovo 3 d. Panevėžio kūno kultūros ir spor-
to baseine surengtas Lietuvos kurčiųjų plauki-
mo čempionatas.  

Tarp vyrų labiausiai pasižymėjo kaunietis 
Giedrius Švedas (gim. 2000 m.). Jis buvo grei-
čiausias plaukdamas laisvu stiliumi  50 m ir 100 
m distancijas. Pirmas jis buvo ir 100 m krūtine 
rungtyje. Plaukdamas nugara 50 m greičiausiai 
distanciją įveikė vilnietis Martynas Grigucevi-
čius (gim. 1995 m.). Ramūnas Bukeika (gim. 
1983 m.) parodė geriausią rezultatą plaukda-
mas krūtine 50 m distanciją.  

Moterys pirmąsias vietas išsidalijo taip: vil-
nietė Modesta Jarmalavičiūtė (gim. 2002 m.) 
-  50 m ir 100 m laisvu stiliumi bei 50 m nugara 
distancijos; vilnietė Odeta Jurgutytė (gim.1996 
m.) – 50 m  krūtine rungtis.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
moksleivių žaidynės šiemet kovo 3 d. sureng-
tos Panevėžyje. Kurtieji mokiniai jėgas išbandė 
stalo teniso, šaškių ir šachmatų sporto šakose. 

Komandiniai rezultatai. Komandinėje 
šaškių varžybų įskaitoje geriausiai pasirodė Pa-
nevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nė mokykla (PKNPM). Geriausi šachmatinin-
kai auga Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre (LKNUC). Stipriausi vilniečiai 
buvo ir stalo teniso varžybose. Susumavus tri-
jų sporto šakų žaidynių  rezultatus geriausioje 
pozicijoje atsidūrė vilniečiai, antri buvo kau-
niečiai – Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras (KKNUC), treti – PKNPM. 

Individuali įskaita. Individualioje įskaito-

je stalo teniso varžybose geriausių rezultatų 
pasiekė tarp merginų: G. Gudėnaitė (LKNUC; 
1 vieta), K. Vetaitė, (Klaipėdos siuvimo ir pas-
laugų verslo mokykla - KlSPVM), S. Šekurovai-
tė (LKNUC).

Vaikinų prizinė rikiuotė: M. Kriauza (KlS-
PVM), L. Žvinklys (KlSPVM), R. Petrulis 
(LKNUC).

Šaškių varžybose prizines vietas merginos 
išsidalijo taip: T. Audickaitė (PKNPM), K. Ve-
taitė (KlSPVM), A. Vitonytė (LKNUC).

Stipriausių vaikinų rikiuotė: L. Žvinklys 
(KlSPVM), D. Čikota (Šiaulių sutrikusios klau-
sos vaikų ugdymo cen-
tras), M. Kriauza (KlS-
PVM).

Šachmatų varžybose geriausiai pasi-
rodė: M. Meilutė (LKNUC), S. Šekurovaitė 
(LKNUC), K. Tamusonytė (KKNUC).

Ant garbės pakylos vaikinai kopė taip: 
aukščiausiai -  R. Petrulis (LKNUC), po jo ati-
tinkamai G. Poškus (LKNUC), D. Dargužas 
(KKNUC). 

Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kurčiųjų plaukimo čempionatas (iš kairės): (Klaipėdos Litorinos mokyklos moksleivis 
F. Simaitis ir čempionato prizininkas Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro moksleivis G. Švedas.

Moksleivių šaškių čempionatas.
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Konferencijos tikslas – atkreipti dėmesį į 
dažnai nepastebimą negalią – klausos sutriki-
mus – atskleisti būdus, kaip padėti kurtiems ir 
neprigirdintiems tapti lygiaverčiais visuomenės 
nariais.

Renginio dalyvius pasveikino Kėdainių ra-
jono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius, 
mero pavaduotoja Olga Urbonienė, Seimo na-
rė, projekto globėja ir konferencijos modera-
torė Raminta Popovienė. Konferencijoje taip 
pat dalyvavo savivaldybės administracijos di-
rektorius Ovidijus Kačiulis, direktoriaus pava-
duotojas Antanas Pavolis, Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė, vyr. spe-
cialistai.

Rajono vadovas S. Grinkevičius pasidžiau-
gė, kad Kėdainių kurčiųjų organizacijos nariai 
yra aktyvūs, dalyvauja įvairiuose renginiuose, 
taip pat deda dideles pastangas bandant įdar-

binti klausos negalią turinčius jaunus žmones.
„Šiemet mes, savivaldybės administracija, 

svarstėme, kokiais konkrečiais darbais galėtu-
me prisidėti prie kurčiųjų integracijos. Galiu 
tik pasidžiaugti, jog nuo kitos savaitės sekma-
dieniais televizijos „Balticum“ Kėdainių regi-
oninio skyriaus darbuotojai parengs savaitės 
krašto įvykių apžvalgą su vertimu į gestų kal-
bą. Tad daugiau kaip pusantro šimto klausos 
negalią turinčių kėdainiečių galės sužinoti 
ir suprasti, kas vyksta Kėdainiuose. Tai – tik 
pirmieji žingsniai padedant neprigirdintie-
siems integruotis į visavertį gyvenimą“, – sakė 
S. Grinkevičius.

Kėdainiuose pranešimus skaitė Vytauto Di-
džiojo Universiteto lietuvių gestų kalbos lekto-
rius Arūnas Bražinskas, Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacijos prezidentė Ramunė Leona-
vičienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos valdybos 

narys Vytautas Valiauga, Lietuvos kurčiųjų 
draugijos viceprezidentas Kęstutis Vaišnora.

Kėdainių rajone klausos negalią turi dau-
giau kaip pusantro šimto kraštiečių. Didesnė 
jų dalis priklauso Lietuvos kurčiųjų draugijos 
Kauno teritorinės valdybos Kėdainių kurčiųjų 
pirminei organizacijai. Pasak jos pirmininkės 
Veronikos Gilienės, šiuo metu barjero tarp 
sveikųjų ir neprigirdinčiųjų beveik neliko, ta-
čiau sveiki žmonės vis dar nedrąsiai stebi ban-
dančius kalbėti gestų kalba.

Šio projekto renginiai vyks septyniose ša-
lies savivaldybėse – Kėdainių, Utenos, Alytaus, 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių. Jo rezul-
tatams aptarti rugsėjo pabaigoje Seime numa-
tytas baigiamasis renginys.

Parengta pagal Kėdainių rajono 
savivaldybės inf.

Kovo 14 d. Kėdainių rajono savivaldybė tapo pirmąją bendro Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos savi-
valdybių asociacijos, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos ir Seimo projekto stotele. Rajono savivaldybėje 
surengta pirmoji tarpžinybinio projekto konferencija „Vienybėje – stiprybė: mes ir klausos negalią turintis 
žmogus“.

Kėdainiai - pirmoji tarpžinybinio projekto stotelė
  VISUOMENĖ IR MES

Konferencijoje dalyvavę valdžios atstovai, lektoriai, gestų kalbos 
vertėjai.

Kėdainių kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkė V. Gilienė 
supažindina su kurčiųjų bendruomenės dailiųjų amatų būrelio 
paroda.

Susitikime dalyvavo ir pranešimų klausėsi savivaldybės įstaigų 
vadovai, kultūros centrų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, 
seniūnai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, bendruomenių 
centrų pirmininkai, kurčiųjų bendruomenės nariai.


