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RINKIMŲ	 Į	 SEIMĄ	 ATGARSIAI. Baigė-
si Seimo rinkimai, kurie vyko spalio 9 ir 23 d. 
Šiemet pirmą kartą buvo daug padaryta, kad 
kurčiųjų bendruomenės nariai galėtų aktyviai 
dalyvauti rinkimuose! LKD vadovai dėkoja Vy-
riausiajai rinkimų komisijai ir Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacijai už bendradarbiavi-
mą. Pasak jų, visi kartu judame informacijos 
užtikrinimo link. 

Nemažai kurčiųjų pirmą kartą savo gyvenime balsavo. Kodėl? Jų atsa-
kymai – feisbuke: 

„Nes debatai vyko su vertimu į lietuvių gestų kalbą (LGK), kai kurios 
partijos debatus pristatė su titrais arba su vertimu į LGK. Ankščiau to 
nebuvo...“

„Tikrai padidėjo informacijos srautas mano gimtąja kalba. Aišku, dar 
ne visai, bet jau vis tiek...“ 

„Tikrai vertinu. Tai nudžiugino ir paskatino jausti atsakomybę nueiti 
balsuoti dėl Lietuvos gerovės. Tikiuosi, kad tie, kurie nusipelnė mano 
balso, nepamirš mūsų, kurčiųjų. Sėkmės tiems, kurie dalyvauja rinki-
muose!“
TEKSTILĖ:	SIELAI	 IR	KŪNUI. 7-ojoje Lietuvos tekstilės meno bie-

nalėje „Tekstilė: sielai ir kūnui“ eksponuojamas ir mūsų bendruomenės 
tekstilinkės Ievos Augaitytės gobelenas „Negaliu tylėti“. Meno paroda 
atidaryta Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje Kėdainiuose 
(J. Basanavičiaus g. 45) rugsėjo 16 d. ir veiks iki lapkričio 5 d.

Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje vienoje parodoje eks-
ponuojamos visos tekstilės rūšys, supančios šiuolaikinį žmogų – ne 
tik unikalieji kūriniai, bet ir dekoratyviniai audiniai, dizainerių sukurti 
drabužiai. Skirtingai nei masiniam vartotojui skirtose tekstilės mugėse, 
kuriose galima išvysti daug komercinės tekstilės ir aprangos, bienalė-
je eksponuojama labiausiai intriguojanti ir kontroversiška dekoratyvi-
nė tekstilė, pasižyminti unikaliajai tekstilei būdingu konceptualumu ir 
problemiškumu. Džiugu, kad šalia žymiausių Lietuvos menininkų ir mūsų 
bendruomenės narės Ievos Augaitytės darbas eksponuojamas bienalėje. 
KLAIPĖDOJE	 PREMJERA	VAIKAMS	 SU	 VERTIMU	 Į	 GESTŲ	

KALBĄ.	 Klaipėdos dramos teatras  spalio 23 d. premjera vaikams „Vė-
jas gluosniuose“ pradėjo naują iniciatyvą – spektaklių vertimą į gestų 

kalbą. Iki naujų metų spektaklis į gestų kalbą 
bus verčiamas lapkričio 4 d. ir gruodžio 3 d., 
Tarptautinę neįgaliųjų dieną. Spektaklius vers 
Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų cen-
tro vertėjai. Pasak centro direktorės N. Kau-
brienės, uostamiesčio vertėjoms - tai nauja 
tokia patirtis. Spektaklis rekomenduojamas 
vaikams nuo 4 iki 12 metų.

Spektaklio režisierius ir inscenizacijos autorius Antanas Gluskinas gar-
sėja kaip subtilus vaikams kuriantis režisierius. Šiuo spektakliu jis dar 
kartą grįžta prie klasikinės vaikų literatūros pastatymo. Jo režisuotas 
spektaklis „Anė iš Žaliastogių“ (2012 m.) pagal L.M. Montgomery knygą 
Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalyje pelnė Ge-
riausio spektaklio vaikams apdovanojimą. 2015 m. A. Gluskinui įteikta 
Vinco Aurylos premija už vertingos vaikų literatūros pastatymus teatre. 
2009 m. režisierius už spektaklį vaikams „Belas, Bosas ir Bulis“ pelnė 
aukščiausią Lietuvos teatrinį apdovanojimą – Auksinį scenos kryžių.
LKD	SISTEMOS	DARBUOTOJŲ	TOBULINIMO	KURSAI. Rugsė-

jo 12-13 d. vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai LKD sistemos darbuo-
tojams „Asmeninio asistento kompetencijų ugdymas ir darbo su neįga-
liaisiais naujovės“ sveikatos centre „Energetikas“, Šventojoje. Lietuvių 
gestų kalbos vertėjo ir asmeninio asistento darbas komandoje, neįgalių-
jų reabilitacija bendruomenės jėgomis, meno terapija reabilitacijoje - tai 
temos, kurios suteikė naujų žinių darbuotojams. Ypač visus nustebino 
pirmą kartą pristatytas užsiėmimas „Muzika. Ją galima girdėti ir jausti“, 
kuris ateityje galėtų būti plėtojamas kaip nauja paslauga kurtiesiems. 
Kvalifikacijos kėlimo kursus finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie SADM pagal Lietuvos kurčiųjų draugijos Neįgaliųjų asociacijų pro-
jektą. Mokymų paslaugas teikė Kauno jaunimo slėnis. Mokymus koor-
dinavo LKD viceprezidentas, mokymų vadovas-konsultavimo ekspertas 
Kęstutis Vaišnora.
SUSITIKIMAS	SU	MOKSLEIVIAIS. Lietuvos kurčiųjų draugijos pre-

zidentas V. Pivoras ir viceprezidentas K.Vaišnora lankėsi Lietuvos kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Ten pristatė pranešimą apie LKD, 
LKJA bei tarptautinių kurčiųjų organizacijų veiklas, dalijosi informacija 
apie kurčiuosius politikus. Kurtumas - ne kliūtis tapti politiku ir atstovau-
ti ginant kurčiųjų teises! 

Šiame	numeryje

Trumpai 
APIE MUS
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SENJORŲ	SUSITIKIMAS	SU	LKD	PREZI-
DENTU. Spalio 6 d. Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centro salėje LKD prezidentas V. Pivoras 
susitiko su Vilniaus senjorų bendruomene ir 
pristatė Tarptautinės kurčiųjų savaitės vykusius 
renginius. Senjorai džiaugėsi, kad Tarptautinė 
kurčiųjų savaitė buvo neeilinis įvykis Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenės istorijoje, ir linkėjo ne-
pasiduoti bei toliau kovoti už kurčiųjų teises. 
Susitikimas vyko Vilniaus senjorų pirmininkės 
V. Viršilienės iniciatyva.
PAGERBTI	ŠALIES	SOCIALINIO	DARBO	

ŠVIESULIAI. Geriausių Lietuvos socialinių 
darbuotojų rinkimus vainikavo nugalėtojų ap-
dovanojimų ir nominuotųjų pagerbimo šventė. 
Jos metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė 
Algimanta Pabedinskienė aukščiausius minis-
terijos apdovanojimus, skiriamus už ypatingus 
nuopelnus socialinės apsaugos ir darbo srityje, 
įteikė šešiose kategorijose geriausiais pripažin-
tiems socialiniams darbuotojams. „Socialinio 
darbuotojo profesinis kelias yra sudėtingas. 
Juo einantis turi būti ne tik labai stiprus, bet 
kartu geranoriškas ir kantrus. Ačiū, kad sudė-
tingose situacijose randate geriausius spren-
dimus, padedate žmonėms, juos skatinate 
keistis ir, svarbiausia, tai darote profesionaliai 
ir nuoširdžiai“, – sveikindama dalyvius sakė mi-
nistrė A. Pabedinskienė.

Šiemet Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos jau trečią kartą organizuojamame kon-
kurse sulaukta beveik 70 kandidatūrų. Sociali-
nius darbuotojus geriausiųjų rinkimams siūlė 
jų kolegos, artimieji, žmonės, sulaukiantys jų 
pagalbos. Nugalėtojams įteiktas aukščiausias 
SADM apdovanojimas – „Gerumo žvaigždės“, o 
visiems nominuotiesiems – ministrės A. Pabe-
dinskienės padėkos.
AR	KITĄMET	SOCIALINĖS	ĮMONĖS	NE-

BEGAUS	ES	LĖŠŲ?  2017 metai socialinėms 
įmonėms gali būti itin sunkūs, nes finansinė 
parama sumažės tris kartus, ir jeigu papildomų 
lėšų neatsiras, iš darbo gali būti atleisti tūks-
tančiai negalią turinčių žmonių, nes išlaikyti jų 
darbo vietą yra labai brangu. Iki šiol socialinės 
įmonės 75 proc. paramos gaudavo iš Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinių fondų, o likusią dalį - 
iš valstybės biudžeto, tačiau ES parama šiemet 
baigėsi. Šiemet socialinėms įmonėms, įdarbi-
nančioms neįgaliuosius, kalinius ir kitų pažei-
džiamiausių grupių žmones, iš viso buvo skirta 
17 mln. eurų, o kitiems metams reikia 24 mln. 
eurų, bet kol kas numatyta tik ketvirtadalis šių 
lėšų.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras 
Gintaras Klimavičius prognozuoja, kad nesant 
tokių įmonių finansavimo darbo netektų daug 
darbuotojų.

„Tokio skaičiaus kaip dabar - 6,2 tūkst. žmo-
nių negalės valstybės biudžetas finansuoti, jei-
gu pinigų nėra, negalės būti finansuojamos jų 
darbo vietos - jų steigimas ir išlaikymas“, - teigė 
viceministras. Pasak jo, dabar socialinėms įmo-
nėms darbo vietų išlaikymui kitų metų biudže-
te kol kas numatyta 6 mln. eurų.

Jeigu lėšų neatsirastų, tektų naikinti įstatymą, 
užtikrinantį paramą socialinėms įmonėms, ir 
jos pradėtų dirbti nuostolingai bei užsidarytų.

Pasak įmonės „Liregus“ direktoriaus Leono 
Kirkilovskio, pažiūrėjus, kiek įmonė gauna rė-
mimo iš valstybės ir kiek sumoka mokesčių, 

aiškėja, kad atiduodama daugiau negu gauna-
mas rėmimas.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 158 socialinės 
įmonės. Jose dirba 9100 darbuotojų, tarp jų 
yra 6020,  kuriems nustatyti specialieji porei-
kiai.
ATŠAUKIAMAS	VASAROS	LAIKAS. Pa-

skutinį	spalio	savaitgalį,	spalio	30	d.,	Lietuva	
grįžta	prie	 žiemos	 laiko:	naktį	 į	 sekmadienį	
laikrodžio	 rodykles	 turėsime	 sukti	 valanda	
atgal.	Pagal	šį	laiką	gyvensime	penkis	mėne-
sius	–	iki	kitų	metų	kovo	pabaigos.	•

AKTUALIJOS

Rugsėjo 28 d. Europos Parlamente vyko konferencija „Daugiakalbystė ir lygios teisės EU: 
gestų kalbos vaidmuo“. Joje buvo kalbama 24 žodinėmis ir 32 gestų kalbomis. 

Konferencijoje dalyvavo 639 gestų kalbos vartotojų ir 125 vertėjai (žodinės kalbos ir gestų kal-
bos). Lietuvai atstovavo dešimties žmonių delegacija, vadovaujama LKD prezidento V. Pivoro. Taip 
pat mūsų delegacija susitiko su parlamentaru A. Saudargu, pasidalijo patirtimi, idėjomis ir susitarė 
toliau palaikyti ryšį.

„Akiračio“	inf.

Kurtieji	Europos	Parlamente

Konferencijos metu kiekvienos šalies vertėjai tiesiogiai vertė pranešimus į gestų kalbas.

Lietuvos delegacija Europos Parlamente.
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Į renginį buvo pakviesti svečiai iš Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos:  viceministras 
Algirdas Šešelgis ir Neįgaliųjų reikalų departa-
mento atstovė Rasa Grigaliūnienė. Susitikime 
taip pat dalyvavo LKD prezidentas Vytautas 
Pivoras, viceprezidentas Kęstutis Vaišnora,  
Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezi-
dentė Ramunė Leonavičienė, Lietuvos kurčiųjų  
jaunimo asociacijos (LKJA) prezidentė Monika 
Kumžaitė,  LKD Respublikinės valdybos nariai ir  
VAGKVC direktorės pavaduotoja Svetlana Be-
niušienė ir kiti.

Pristatytos	naujovės
Susitikimo pradžioje VAGKVC direktorė 

D. Dragūnienė pristatė pokyčius vertėjų centre. 

Vienas jų – įdiegta nuotolinio vertimo paslauga 
per „Skype“ programą. Kita naujovė – Vilniaus 
miesto savivaldybėje trečiadieniais nuo 8 iki 
12 val. budi gestų kalbos vertėjas, kuris pade-
da gyventojams gauti visą reikalingą informaci-
ją.  Kitu laiku savivaldybėje bus galima naudo-
tis nuotolinio vertimo paslauga, ji pradės veikti 
artimiausiu metu. Taip pat ruošiamasi nupirkti 
kompiuterius ir pristatyti nuotolinio vertimo 
paslaugą kurčiųjų įmonėje „Vikada“.

Nusiskundimai
Antroje susitikimo dalyje D. Dragūnienė 

atsakė į kurčiųjų komentarus socialiniame tin-
klapyje feisbuke. Skaitytojams priminsime, kad 
čia vyko arši kurčiųjų bendruomenės diskusi-

ja dėl D. Dragūnienės veiksmų įdarbinant di-
rektorės pavaduotoja girdintį žmogų. Kurtieji 
piktinosi, kad  direktorė netesėjo pažado įdar-
binti kurčiąjį pavaduotoją, o pasirinko girdinčią 
S. Beniušienę. 

D. Dragūnienė, atsakydama į šį kaltinimą, 
paaiškino, kad direktorės pavaduotojo darbo 
vietos konkursas buvo skelbiamas viešai. Ta-
čiau atsirado tik viena kandidatė – S. Beniu-
šienė, ji ir laimėjo konkursą. Kurčiųjų bendruo-
menė šį direktorės teiginį sutiko neigiamai. 
LKJA prezidentė M. Kumžaitė uždavė visiems 
klausimą – ar kurtieji matė šį viešai paskelbtą 
konkursą?  Pasak M. Kumžaitės, nors VAGKVC 
aktualijos visada skelbiamos feisbuke, tačiau 
šio konkurso čia nepaviešino. Taigi kurčiųjų 

Spalio 12 d. sosti nės kurčiųjų bendruomenė gausiai rinkosi į susiti kimą LKD patalpose su Vilniaus 
apskriti es gestų kalbos vertėjų centro (VAGKVC) direktore Danguole Dragūniene. Jame vadovė pristatė 

įdiegtas vertėjų centre naujoves siekiant gerinti  paslaugų kokybę ir mėgino atsakyti  į susirinkusiųjų 
klausimus. O jų buvo daug. Vienas skaudžiausių kurti esiems klausimų – kodėl centro direktoriaus 

pavaduotojo pareigos ati teko ne kurčiajam ir kodėl konkursas nebuvo paskelbtas  paskelbtas feisbuke
VAGKVC paskyroje, kur mūsų bendruomenės nariai lankosi?

Indrė MIKALAUSKAITĖ

Kurtieji	pasijuto	išduoti

Susitikimo dalyviai (pirmoje eilėje iš dešinės): viceministras A. Šešelgis, VAGKVC direk-
torės pavaduotoja S.Beniušienė, NRD atstovė R. Grigaliūnienė.  

VAGKVC direktorė D. Dragūnienė pristatė įdiegtas vertėjų centre naujoves ir mėgino 
atsakyti į susirinkusiųjų klausimus.

Susitikime liejosi daug emocijų. Kalba T. Ivanauskas. Viceministras A. Šešelgis ragino visus būti vieningus, supratingus ir nekelti konfl iktų.
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bendruomenė negalėjo žinoti apie paskelbtą 
konkursą.

Buvo išsakyti ir kiti nusiskundimai. Vienas jų 
– nėra vertėjų kompetencijų vertinimo. D. Dra-
gūnienė pažadėjo, kad 2017 m. bus pradėta 
gestų kalbos vertėjų atestacija. Jos metu bus 
galima įvertinti vertėjų kvalifikaciją.  

Kvietimas	bendradarbiauti
Susitikime savo nuomonę išsakė ir vice-

ministras A. Šešelgis. Jis skatino visus būti vie-
ningus, supratingus ir nekelti konfliktų. Anot 
viceministro, visose neįgaliųjų bendruomenėse 
yra problemų, bet tik susivienijus, bendromis 
pastangomis galima jas išspręsti. O šiuo metu 
esanti situacija kurčiųjų bendruomenėje ne-
duos jokių teigiamų rezultatų. 

Įpusėjus susitikimui, D. Dragūnienė pakvie-
tė ant scenos LKD prezidentą, viceprezidentą 
ir LKJA prezidentę. Direktorė pasiūlė susitaikyti 
ir paspausti vienas kitam rankas, tačiau LKD ir 
LKJA vadovai atsisakė tai padaryti.

Kurčiųjų	prašymas
Diskusija ir toliau tęsėsi kurtiesiems aktua-

lia tema – VAGKVC pavaduotojas. Kurčiųjų ben-
druomenė išsakė didelį poreikį ir prašymą turė-
ti kurčiąjį pavaduotoją. Kaip pavyzdį jie nurodė 
Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centrą – 
čia įdarbintas kurčias pavaduotojas.

D. Dragūnienė prašė nebedaryti jai spau-
dimo ir šios temos nebeliesti. Pasak jos, kon-
kursas jau įvyko, pavaduotoja išrinkta ir įdar-
binta, taigi nebėra apie ką diskutuoti. Ji teigė, 
kad Kauno gestų kalbos vertėjų centro pava-
duotojas – kurčiasis, nes tai buvo šio centro 
direktorės pasirinkimas. D. Dragūnienė džiau-
gėsi ilgą laiką kurčiųjų sistemoje dirbusia da-
bartine pavaduotoja S. Litvinaite-Beniušiene. 
Be to, Vilniaus gestų kalbos vertėjų centre 
dirba viena kurčia vertėja, ateityje planuoja-
ma priimti ir antrąjį. 

Tačiau kurčiųjų bendruomenė ir toliau 
pabrėžė, kad pavaduotojo klausimas – jiems 
labai svarbus, jie nori turėti savo atstovą ver-
tėjų centre. O kol VAGKVC direktorė neįsi-
klauso į kurčiųjų poreikius, neįmanomas joks 
bendradarbiavimas. Diskusijos metu kurtieji 
į savo bendruomenės narių kalbas reagavo 
emocingai. Tuomet direktorė D. Dragūnienė 
atsisakė daugiau komentuoti ir išėjo iš susi-
rinkimo. 

Susitikimas	–	be	rezultatų
Susirinkimui tęsiantis be VAGKVC direkto-

rės D. Dragūnienės vadovavimą perėmė LKD 
prezidentas V. Pivoras. Pasak V. Pivoro, susiti-
kime kurčiųjų bendruomenė norėjo užduoti 
klausimus VAGKVC direktorei, tačiau ji išėjo dar 
diskusijai nepasibaigus. Todėl kurtiesiems liko 

dar neatsakytų klausimų. Prezidentą šokiravo 
direktorės kvietimas bendradarbiauti, kai ne-
atsižvelgiama į kurčiųjų poreikius. Jis apgailes-
tavo, kad direktorė ignoravo kurčiųjų prašymą.

Pabaigoje S. Beniušienė padėkojo už disku-
siją ir pasiūlė baigti susirinkimą. Kurčiųjų ben-
druomenės atstovai teigė, kad šis klausimas 
nėra baigtas, ir jie toliau kovos už savo porei-
kius ir teises. 

Redakcijai pasidomėjus direktorės pa-
vaduotojo etato įsteigimu, LKJA prezidentė 
M. Kumžaitė sakė, kad tai pasiekė LKD ir LKJA 
atstovai. Kai šios organizacijos atliko tyrimą dėl 
LRT televizijos pritaikymo kurtiesiems, į reko-
mendacijas įtraukė ir direktorės pavaduotojo 
etato įsteigimą VAGKVC. Todėl šią pareigybę 
ir įsteigė laikinai direktorės pareigas ėjusi Ne-
įgaliųjų reikalų departamento direktorės pava-
duotoja Jolanta Šliužienė.

Pasak J. Šliužienės, direktorės pavaduotojo 
pareigybė yra būtina sklandžiam VAGKVC dar-
bui. Įstaiga gali likti be vadovo, jei direktorė su-
sirgs arba išvyks. Tai nenormali situacija. Be to, 
direktorei pravartu turėti pavaduotoją pasitarti 
darbo klausimais, pasidalyti atsakomybe. Todėl 
pavaduotojo pareigybė yra kaip VAGKVC admi-
nistracijos sudedamoji dalis. Anot J. Šliužienės, 
didelis pranašumas, kad VAGKVC direktorė ir 
pavaduotoja moka gestų kalbą. Todėl jos gali 
bendrauti su kurčiaisiais be vertėjų. •

Vienas pagrindinių diskusijos akcentų buvo klausimas dėl Bendrojo pa-
galbos centro skubios pagalbos numerio 112 prieinamumo klausos negalią 
turintiems asmenims. Lietuvos kurčiųjų bendruomenė pabrėžė, kad nors 
šiuo metu klausos negalią turintys asmenys su pagalbos centru gali susi-
siekti SMS žinute ir GPIS 112 aplikacija, skirta asmenims, turintiems kalbos 
ar klausos negalią, tai neužtikrina visokeriopos pagalbos suteikimo. Pasak 
kurčiųjų bendruomenės atstovų, 112 telefono prieinamumas lietuvių gestų 
kalba Lietuvoje vis dar neįgyvendintas, o klausos negalią turintys asmenys 
negali kviestis pagalbos vaizdo skambučiu susisiekdami su gestų kalba pas-
laugas galinčiu suteikti asmeniu.

Diskusijoje dalyvaujantis vidaus reikalų viceministras Artūras Norkevi-
čius informavo, kad netrukus GPIS 112 aplikacijoje atsiras ir vaizdinių pik-
togramų galimybė. Šiuo metu taip pat baigiamas rengti investicijų projektas, 
o tada klausos negalią turintys žmonės galės kviestis pagalbą naudodamiesi 
vaizdo skambučiu. Planuojama, kad šis projektas bus įgyvendintas 2017-
2018 m.

Diskusijoje taip pat aptartas klausimas dėl lietuvių gestų kalbos vertėjų 
paslaugų prieinamumo kurtiesiems. Lietuvos kurčiųjų bendruomenė at-

kreipė dėmesį, kad šiuo metu Lietuvoje yra apie 40 tūkst. mažesnį ar didesnį 
klausos sutrikimą turinčių asmenų, 6 tūkst. kurčiųjų ir 110 lietuvių gestų 
kalbos vertėjų, todėl vienas vertėjas aptarnauja daugiau nei pusšimtį klausos 
negalią turinčių asmenų. Bendruomenės atstovų nuomone, siekiant suteikti 
kokybiškas paslaugas klausos negalią turintiems asmenims būtina didinti 
lietuvių gestų kalbos vertėjų etatų skaičių bei užtikrinti socialines garantijas.

Šį rudenį Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradės įgyvendinti 
programą, pagal kurią asmenys, išmokę gestų kalbą savarankiškai, galės 
gauti kvalifikuoto specialisto sertifikatą. Planuojama, kad 2017 metais vieno 
vertėjo krūvis gali sumažėti iki 40 asmenų. 

„Negalią turinčių žmonių integracija į visuomenę turi tapti viena priori-
tetinių šalies sričių. Vertėjų darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis 
reikalauja ne tik tam tikrų specifinių žinių, bet ir stipraus emocinio ir net fi-
zinio pasirengimo. Noriu pabrėžti, kad Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija, planuodama kitų metų biudžetą, turi atsižvelgti į šios dienos diskusi-
joje išsakytas problemas“, - apskritojo stalo diskusijoje pabrėžė premjeras. •

Respublika.lt, Eltos inf.

Planuojant	kitų	metų	biudžetą	raginama	
atsižvelgti	į	kurčiųjų	problemas 

Minint Tarptautinę kurčiųjų savaitę Vyriausybėje vyko apskritojo stalo diskusija „Kurčiųjų bendruomenei kylantys iššūkiai ir jų įveikimo gali-
mybės“, kurioje dalyvavo ir premjeras Algirdas Butkevičius. Diskusijoje buvo siekiama įvertinti klausos negalią turinčių bendruomenių situaciją, 
atkeipti atsakingų institucijų dėmesį į bendruomenės iškeltas problemas ir ieškoti sprendimo būdų.
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Kurtieji pirmą šventinės savaitės die-
ną Vyriausybėje, o trečią – Seime vadi-
na ypatingomis patirtimis. Abu kartus 
kurčiųjų bendruomenės atstovams buvo 
sudaryta galimybė dalyvauti aukščiausių 
šalies valdymo organų darbe tiesiogiai. 
Informacijos prieinamumą užtikrino ges-
tų kalbos vertėjai.

Vyriausybės rūmuose buvo surengta iškil-
minga kurčiųjų šventės atidarymo ceremonija. 
Vėliau surengta specialiai kurčiųjų klausimams 
skirta apskritojo stalo diskusija, kurioje daly-
vavo premjeras A. Butkevičius, 14 ministerijų 
atstovai, tarp jų – Vidaus reikalų ministerijos 
bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
viceministrai. Kurtieji kėlė jiems rūpimus klau-
simus, ypač akcentuodami tris, šiuo metu svar-
biausius: bendrojo pagalbos skambučio 112 

pritaikymą kurtiesiems, gestų kalbos vertėjų 
skaičiaus didinimą, televizijos laidų, pritaikytų 
kurtiesiems, prieinamumą.

Tą pačią dieną kurtieji vadovai ir savanoriai 
skubėjo į ministerijas, kur vedė gestų kalbos ir 
pažinties su kurčiųjų kultūra pamokėles. Įdo-
mu tai, kad Finansų ministerijos darbuotojai 

atvirai prisipažino, jog pirmąkart susiduria su 
kurčiaisiais. Kultūros ministerijos darbuotojai 
iškart panoro ištiesti pagalbos ranką ir lekto-
riaus teiravosi, kuo galėtų padėti kurčiųjų ben-
druomenei. O Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje į pamokėlę, atidėję darbus, atsku-
bėjo gausiausias būrys klausytojų. •

Antrosios Tarptautinės kurčiųjų savaitės dienos rytą šventinė nuotaika liejosi Neįgaliųjų reikalų departamente (NRD). Tą-
dien čia rinkosi departamento ir Neįgaliųjų asociacijų atstovai. Jiems gestų kalbos ir pažinties su kurčiųjų kultūra pamokėlę 
vedė LKD prezidentas V. Pivoras. •

Per Lietuvą rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje nuvilnijo Tarptautinės kurčiųjų dienos renginiai. Šiais 
metais Tarptautinė kurčiųjų diena pasaulyje buvo minima jau 65 kartą. Šiemet ši diena Lietuvoje buvo 

ypatinga: pirmą kartą ji buvo švenčiama visą savaitę, rugsėjo 19-25 dienomis. Lietuvos kurčiųjų 
draugijos ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos aktyviausi nariai daug dirbo, kad visuomenei 

pristatytų savo kalbą, kultūrą, istoriją, o valdžios atstovams išdėstytų savo problemas ir lūkesčius. 
Tarptautinės kurčiųjų savaitės tema – „Aš esu lygus dėl gestų kalbos“. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
Genė KARKLIENĖ

Tarptautinė	kurčiųjų	savaitė	Lietuvoje

Pirmoji	šventinės	savaitės	diena	-	Vyriausybėje

Antrąją	dieną	–	šventinė	nuotaika	NRD	ir	diskusija	su	LRT	taryba

Tarptauti	nės	kurčiųjų	savaitės	„65	METAI	TARPTAUTINEI	KURČIŲJŲ	DIENAI:	AŠ	ESU	LYGUS	DĖL	GESTŲ	KALBOS“	
renginiai.	Jų	globėjas	–	ministras	pirmininkas	Algirdas	Butkevičius.

Spaudos konferencija Vyriausybėje (iš kairės): ministro pirmininko padėjėja G. Paliušienė, ministro pirmininko patarėjas 
R. Burokas, LKD prezidentas V. Pivoras ir LKJA prezidentė M. Kumžaitė.

Pakilios nuotaikos antros šventinės dienos dalyviai, susirinkę Neįgaliųjų reikalų departamente.

Linksmos gestų kalbos pamokos moksleivės (iš kairės): NRD Progra-
mų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė 
ir NRD direktorė Asta Kandratavičienė.
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Trečiąją dieną Seimo narės iniciatyva kurčiųjų bendruome-
nės atstovams buvo sudaryta galimybė dalyvauti tiesioginia-
me parlamentarų darbe. Seimo narys, kurčiasis ir gestų kalbos 
vertėjas visą dieną dirbo kartu. 

Tai jau antras toks renginys Seime siekiant sudaryti galimy-
bes kurtiesiems daugiau sužinoti apie įstatymų leidžiamosios 
valdžios funkcijas ir atsakomybę. Šįkart Seimo darbą stebėjo 
ne tik jaunimas, bet ir senjorai, darbingo amžiaus kurtieji.•

→

Įsibėgėjus antrai tarptau-
tinės kurčiųjų savaitės die-
nai kurčiųjų atstovai pirmą 
kartą susitiko apskritojo sta-
lo diskusijoje  su LRT televizi-
jos tarybos nariais. Diskusijos 
metu buvo prašoma didin-
ti LRT televizijoje kurtiesiems 
pritaikytų laidų skaičių.

Indrė 
MIKALAUSKAITĖ

Diskusijoje kurčiųjų bendruomenės inte-
resams atstovavo ir juos gynė LKD preziden-
tas V. Pivoras, LKD viceprezidentas K. Vaiš-
nora, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos 
(LKJA) prezidentė M. Kumžaitė, Lietuvos ges-
tų kalbos vertėjų asociacijos (LGKVA) prezi-
dentė R. Leonavičienė, Surdologijos centro 
direktorė J. Radzevič, Neįgaliųjų reikalų de-
partmento (NRD) vyr. specialistė R. Grigaliū-
nienė ir ministro pirmininko padėjėja G. Pa-
liušienė.

Kurčiųjų	 diskriminacija. Diskusiją 
pradėjo V. Pivoras sakydamas, kad 1995 m. 
lietuvių gestų kalba buvo oficialiai pripažinta 
kurčiųjų gimtąja kalba, tačiau vis dar nega-
lime jaustis visaverčiais visuomenės nariais. 
Taip yra dėl to, kad šiuo metu LRT televizi-
joje į gestų kalbą verčiama tik 3 proc. visų 
transliuojamų laidų. Pavyzdžiui, kaimyninėje 
Lenkijoje verčiama 50 proc. rodomų laidų, 
Jungtinėje Karalystėje – 90 procentų. LKD 
prezidentas teigė, kad toks skirtumas, kai 
Lietuvos televizijoje yra keliasdešimt kartų 
mažiau vertimų į gestų kalbą nei užsienio 
valstybėse, rodo tik viena – esame diskrimi-
nuojami. Be to, ignoruojami ne tik kurčiųjų 

poreikiai, bet ir Neįgaliųjų teisių konvencija. 
„Eurovizijos“	 vertimas. Diskusijos 

metu buvo ir pasidžiaugta neseniai vykusiais 
teigiamais pokyčiais. Vienas jų – gegužės 
mėnesį vykusio „Eurovizijos“ dainų konkurso 
vertimas į gestų kalbą. Pasak K. Vaišnoros, 
tai buvo naudinga ne tik kurtiesiems, bet ir 
girdintiems žiūrovams. Po „Eurovizijos“ dai-
nų konkurso daug girdinčių asmenų susido-
mėjo kurčiaisiais ir gestų kalba. 

Pasiūlymas	rinktis. LRT televizijos ta-
rybos nariai, išklausę kurčiųjų atstovus, pa-
teikė pasiūlymą. LRT generalinis direktorius 
A. Siaurusevičius liepė rinktis, kuris informa-
cijos pateikimo būdas kurtiesiems būtų tin-
kamiausias: vienos valandos trukmės laida 
su vertimu į gestų kalbą ar 10 minučių eterio 
skirti kurčiam diktoriui. Šį klausimą LRT tele-
vizijos taryba ir toliau laikė diskusijos ašimi. 

Tačiau, V. Pivoro nuomone, toks priori-
tetų skirstymas nėra sąžiningas. Jis pabrėžė, 
kad kiekvienas informacijos pateikimo būdas 
yra tinkamas tik tam tikrai kurčiųjų grupei. 
Pavyzdžiui, titrai labiau tinka neprigirdin-
tiems ir apkurtusiems asmenims. Vertimas 
į gestų kalbą – gerai, bet netiks tiems, kurie 

mažiau moka gestų kalbą. Kurčias 
diktorius – puiku, tačiau neturėtu-
me rinktis vieno iš trijų informacijos 
pateikimo būdų. Jie visi reikalingi 
siekiant informaciją padaryti priei-
namą visoms kurčiųjų asmenų gru-
pėms. Todėl mes negalime rinktis 
vieno informacijos pateikimo būdo 
– mums reikia visų.

Teigiami	 pokyčiai. LRT tary-
bos nariai tvirtino, kad neįmanoma 
pasiekti maksimalaus rezultato per 
trumpą laiką ir sekti užsienio šalių 

pavyzdžiu. Tačiau patikino, kad LRT stengsis 
daryti viską, kad kurtieji turėtų kuo daugiau 
prieinamos informacijos.

Buvo prisimintas ir praėjusiais metais 
LKD ir LKJA atliktas tyrimas dėl LRT televi-
zijos informacinės aplinkos pritaikymo. LRT 
pabrėžė teigiamą pokytį  – pirmoji tyrimo 
rekomendacija jau įvykdyta. Lietuvos nacio-
nalinėje televizijoje jau įdarbintas vertėjas, 
galintis teikti kokybišką lietuvių gestų kalba 
vertimą. Vadinamąjį kalkinį vertimą pakeitė 
vertimas tikrąja gestų kalba.

Ateities	 tikslai. Diskusiją užbaigė 
M. Kumžaitės pastebėjimas, kad trūksta 
bendradarbiavimo tarp kurčiųjų atstovų ir 
LRT televizijos. LKJA prezidentė prašė atei-
tyje stiprinti ryšius, kad kurtieji galėtų žinoti 
apie vykstančius pokyčius. Diskusiją užbai-
gė K. Vaišnoros išsakytas tikslas – glaudžiau 
bendradarbiauti: „Mes kartu: LKD, LKJA ir 
LRT.“  Šiam tikslui pritarė ir LRT televizijos 
tarybos nariai. Jie taip pat pažadėjo kasmet 
po truputį didinti verčiamų laidų skaičių.  Ky-
la klausimas – ar šis pažadas bus ištesėtas? 
Norėtųsi tikėti, kad kurtieji jau greitai galės 
jaustis visaverčiais visuomenės nariais.•

Trečiąją	dieną	dirbo	kurčiųjų	ir	Seimo	narių	tandemai

Ar	pavyks	kurtiesiems	susitarti	su	LRT	televizija?
KULTŪRA

Diskusijos dalyviai.

LKD vadovai ir Vilniaus senjorų organizacijos „Bičiuliai“ pirmininkė V. Viršilienė.
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Ketvirtąją dieną iniciatyvą iš LKD per-
ėmė jaunimas. Siekdama nušviesti, kad 
kurtumas nėra kliūtis studijoms, Lietu-
vos kurčiųjų jaunimo asociacija (LKJA) 
ėmėsi gražios iniciatyvos: pirmą kartą 
Lietuvoje surengė konferenciją, kurioje 
buvo pristatyti kurčiųjų bakalauro ir ma-
gistro mokslo darbai. 

Indrė MIKALAUSKAITĖ

Šią idėją iš Belgijoje vykusios tarptautinės 
kurčiųjų akademikų konferencijos parsivežė 
LKJA prezidentė Monika Kumžaitė. Konferen-
cijoje sužinota, kad kurčiųjų atlikti tyrimai yra 
reikšmingi ir būtini. Jais remiantis vyksta tei-
giami pokyčiai kurčiųjų sistemoje. Todėl bu-
vo nuspręsta tokią konferenciją organizuoti ir 
Lietuvoje. Konferencija „Kurtumas ne kliūtis 
studijuoti“ rugsėjo 22 d. vyko Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. 

LKJA	 tyrimas. Konferencijos pradžioje 
M. Kumžaitė pristatė LKJA atliktą tyrimą, ku-
riame atskleistos kurčiųjų studentų patirtys. 
Tyrimo rezultatai leido daugiau sužinoti, kokie 
yra kurčiųjų studentų poreikiai, pateiktos re-
komendacijos. Apie šį tyrimą jau buvo rašyta 
„Akiratyje“. 

Kurtiesiems	 reikia	 savų	 specialis-
tų. VDU atstovė dr. J. Vyšniauskytė-Rimkienė 
supažindino su trumpa apklausa: su kokiomis 
problemomis susiduria studijuojantys kurtieji.  
Be to, drąsino kurčiuosius nebijoti studijuoti ir 
rinktis tas specialybes, kurios yra paklausios.  
Ji teigė, kad „kurčiųjų bendruomenei reikia 

įvairių sričių klausos negalios specialistų: mo-
kytojų, socialinių darbuotojų, psichologų ir t. t. 
Tik jie geriausiai žinos apie kurčiųjų poreikius“. 

Mokytojai	 nemoka	 gestų	 kalbos.	
Pirmąjį pranešimą perskaitė Nijolė Pivorienė. 
Specialiosios pedagogikos magistro darbe ji 
atliko tyrimą ir atskleidė, kad kurčiųjų moky-
klose trūksta bilingvistinio mokymo. Toks dvi-
kalbis mokymas yra naudingiausias kurtiems 
vaikams, tačiau dauguma mokytojų nemoka 
lietuvių gestų kalbos. Mokyklose daugiausia 
vartojama šnekamoji kalba. Nors N. Pivorienės 
tyrimas buvo atliktas prieš 10 metų, liūdina tai,  
kad per šį laiką įvyko labai nedaug pokyčių. 

Socialinės	 paslaugos. Socialinio dar-
bo magistras Kęstutis Vaišnora savo tyrime at-
skleidė kurčiųjų problemas, kai jie siekia gauti 
socialines paslaugas. Paaiškėjo, kad kurtieji 
nežino, kuo skiriasi socialinis darbuotojas nuo 
gestų kalbos vertėjo. Be to, socialiniai darbuo-
tojai nurodė ir savo problemas – didelis darbo 
ir psichologinis krūvis. 

Bendravimas	 šeimoje. Indrė Mika-
lauskaitė pristatė psichologijos bakalauro dar-
be atliktą tyrimą: kurčiųjų vaikų ir girdinčių 
tėvų bendravimo patirtį. Didžiausia proble-
ma – dauguma tėvų nemoka gestų kalbos. Dėl 
to kurti vaikai patiria daug neigiamų jausmų, jų 
santykiai su tėvais – problemiški. Tokie vaikai 
mažiau pasitiki savo tėvais ir nesijaučia saugūs 
šeimoje.

Skaitymo	sunkumai.	Edukologijos ba-
kalauro darbo tyrimą pristatė Ieva Pečiulytė-
Silaeva. Ji patvirtino faktą, kad kurtieji vaikai 
skaitydami susiduria su sunkumais. Tačiau jie 

gali išmokti skaityti kaip girdintieji. Tam labai 
svarbu, kad mokytojai gerai mokėtų gestų kal-
bą. Taip pat mokant kurčiuosius svarbu naudo-
ti kuo daugiau paveikslėlių. 

Kurčiųjų	 įsidarbinimas. Su kokiais 
sunkumais kurtieji susiduria įsidarbindami 
verslo organizacijose? Šį klausimą kėlė vady-
bos bakalaurė N. Šamakova. Paaiškėjo, kad iš-
kyla komunikacijos ir integracijos problemos. 
Darbdaviai ir darbuotojai nežino, kaip ben-
drauti su kurčiaisiais.

Informacijos	 trūkumas. Paskutinį 
pranešimą pristatė Mykolas Balaišis. Sociali-
nio darbo bakalauro tyrime buvo atskleistos 
socialinių darbuotojų požiūris į kurčiuosius. 
Paaiškėjo, kad girdintys socialiniai darbuotojai 
vis dar vartoja „kurčnebylio“ sąvoką. Taip pat 
kai kurie darbuotojai jaučia įtampą, bendrau-
dami su kurčiaisiais. Todėl svarbu kuo labiau 
skleisti teisingą informaciją apie kurčiuosius.

Kurtieji	gali	studijuoti.	Įvykusi konfe-
rencija paliko daug minčių diskusijoms ir atei-
ties pokyčiams. Kurtieji ir girdintys klausytojai 
buvo nustebinti tyrimų rezultatais, sužinojo 
daug naujų ir įdomių faktų.  LKD prezidentas 
Vytautas Pivoras apibendrindamas teigė: „Vi-
sų pranešimų temos susijusios su kurčiųjų tei-
sėmis ir dabar vykstančia tarptautine kurčiųjų 
savaite.“ LKJA žengė naują žingsnį kurčiųjų 
istorijoje – kurčiųjų mokslo pasiekimai prista-
tyti viešai. Girdinčių ir kurčiųjų bendruome-
nei įrodyta – kurtumas nėra kliūtis studijuoti. 
Tikimės, kad ši konferencija taps tradiciniu 
renginiu.•

Ketvirtoji	diena	–	jaunimo	rankose

Kurtumas	–	ne	kliūtis	studijuoti

Konferencijos „Kurtumas ne kliūtis studijuoti“ lektoriai.
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Penktąją	dieną	kurčiųjų	sostine	tapo	Gargždai

Šeštąją	dieną	šventė	persikėlė	į	LKD	būstinę

Netoli Klaipėdos esančiame miestelyje buvo surengtas tarprajoninis kurčiųjų renginys. Sugužėjusių Vakarų Lietuvos gyvento-
jų, aplinkinių miestų ir rajonų vadovų taip pat laukė pažintis su kurčiųjų kultūra: gestų kalbos pamokėlės, imituojamosios dainos 
ir šokiai. •

Šventės dalyviai Gargžduose.

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) prezidentas Vytautas Pivoras 
į šeštadienio šventinį renginį susi-
rinkusiems kurčiųjų bendruome-
nės nariams priminė, kad 1951 m. 
įkurta Pasaulio kurčiųjų federacija 
nusprendė kurčiųjų dieną švęsti 
paskutinį rugsėjo sekmadienį arba 
visą savaitę iki jo. Pasak preziden-
to, kai kur pasaulyje ši data taip ir 
minima, tačiau Lietuvoje visą sa-
vaitę kurčiųjų organizacijos gimi-
mo diena švenčiama pirmą kartą.

Pasak vadovo, 132 šalis ir 70 mln. 
kurčiųjų visame pasaulyje vienijanti organi-
zacija turi vieną išskirtinę bendrystę – gestų 
kalbą. Bendravimo ypatumai ne tik itin glau-
džiai sieja visus kurčiuosius, bet ir kelia jiems 
nemažai iššūkių visuomenėje. Todėl šiemet 
Lietuvos kurtieji vietoj įprastos šventės pasi-
rinko dialogo su valdžios institucijomis, prisis-
tatymo visuomenei kelią ir visą savaitę ieškojo 
būdų atkreipti dėmesį į nuolat pasitaikančias 
kliūtis bei būdus jas šalinti. Visus renginius 
Lietuvos kurčiųjų draugija organizavo kartu su 
Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija.

LKD vadovybei apibendrinti kurčiųjų sa-
vaitės rezultatus ir su jais supažindinti ben-
druomenę padėjo premjero padėjėja Geno-
vaitė Paliušienė. Ji patvirtino, kad Vyriausy-
bėje vykusioje apskritojo stalo diskusijoje 
Vidaus reikalų ministerija įsipareigojo nuo 
2018 m. pabaigos sudaryti galimybes kurtie-
siems bendruoju pagalbos numeriu 112 pa-
galbą išsikviesti gestų kalba.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
pažadėjo formuojant 2017 m. projektą numa-
tyti lėšų gestų kalbos vertėjų darbo viršvalan-

džiams apmokėti ir užtikrinti, kad gestų 
kalbos vertimo paslaugos būtų prieina-
mos kurtiesiems visą parą, o vienam 
vertėjui per metus tektų aptarnauti ne 
daugiau kaip 40 kurčiųjų.

Pasak Vyriausybės atstovės, ma-
žiausi pasiekimai – dėl televizijos laidų 
prieinamumo. Vis dėlto LRT taryba pa-
žadėjo parengti planą, kokiu mastu nuo 
2017 m. bus prieinamos nacionalinio 
transliuotojo laidos kurtiesiems ir kokiu 
mastu jos kasmet bus didinamos.

G. Paliušienė kurčiuosius ragino 
atidžiai stebėti ir kontroliuoti valdžios 

institucijų įsipareigojimų vykdymą. Be to, 
premjero A. Butkevičiaus vardu įteikė padė-
kos raštus aktyviausiems bendruomenės na-
riams – LKD prezidentui V. Pivorui, LKD vice-
prezidentui Kęstučiui Vaišnorai, Lietuvos kur-
čiųjų jaunimo asociacijos prezidentei Monikai 
Kumžaitei ir daugeliui kitų.

Šventiniame renginyje netrūko ir kultūri-
nių intarpų. Imituojamųjų dainų atlikėjai rin-
kosi prasmingus kūrinius, kuriuose buvo dė-
kojama likimui už gyvenimą, meilę ir patirtį. •

→

Šventės dalyviai.
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Septintoji	diena	skirta	aktyviam	poilsiui
Paskutinį rugsėjo sekmadienį kurtieji skyrė poilsiui. 

Dalis jų rinkosi rugsėjo 25-ąją praleisti aktyviai – dvi-
račių žygyje „Lietuvos širdyje važiuojame kartu!“, star-
tavusiam Kaune. Jame dalyvavo 55 dviratininkai su 
įvairia klausos negalia. Buvo nuvažiuota apie 20 km. 
Kai kuriose dviračių žygio atkarpose saugumą užtikri-
no Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
kelių valdybos pareigūnai. Tokio pobūdžio dviračių žy-
gis buvo organizuojamas pirmą kartą Lietuvos istori-
joje. Renginį organizavo Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centras drauge su Kauno kurčiųjų jaunimo organiza-
cija. 

Linkę pailsėti skubėjo į Vilniuje vykusį pantomimos 
miniatiūrų spektaklį, į kurį kurčiuosius pakvietė gir-
dintys mimai. Dar kiti tiesiog nusprendė išgerti kva-
pios kavos Gedimino prospekte Vilniuje įsikūrusiose 
kavinėse. Nuolaidą gėrimui čia gavo visi, sugebėję jį 
užsisakyti lietuvių gestų kalba. •

Istorinio dviračių žygio „Lietuvos širdyje važiuojame kartu!“ dalyviai.

„Gestai	prie	kavos“	–	nuoširdūs	pokalbiai	tarp	kurčiųjų	ir	girdinčiųjų

Tarptautinės kurčiųjų savaitės metu Lietuvoje būta daugy-
bė įvairių renginių, populiarinančių kurčiųjų kultūrą bei ges-
tų kalbą. Tačiau vienas jų buvo išskirtinis – apipintas šiltomis 
emocijomis, šypsenomis bei tiesioginiu bendravimu tarp kur-
čiųjų ir girdinčiųjų. Tai Tarptautinę kurčiųjų dieną, rugsėjo 25 
d., vykęs renginys „Gestai prie kavos“. Jo metu keturiose Vil-
niaus „Vero café“ kavinėse Gedimino prospekte lankytojai ga-
lėjo ne tik išmokti pagrindinių gestų, iš kurčiųjų sužinoti apie 
jų pasaulį, bet ir puodelį kavos nusipirkti su 10 proc. nuolaida. 
Tereikėjo panaudoti įgytas žinias ir užsakymą parodyti gestų 
kalba.

Rasa BUIKAUSKAITĖ 

Šis renginys surinko didelę savanorių komandą, kurią sudarė 17 
jaunų kurčiųjų. Dalis jų net atvyko iš kitų miestų, kad galėtų būti pro-
jekto dalimi.  Pasiskirstę poromis jie dviem pamainomis, nuo 10 iki 
17 valandos, mokė girdinčiuosius gestų kalbos. Buvo tik viena sąlyga: 

kurtieji ir girdintieji turėjo patys rasti būdą, kaip susikalbėti, o budintį 
vertėją galėjo pasikviesti tik pačiais sudėtingiausiais atvejais.

Susidomėjimas buvo didelis, prie savanorių kartais susidarydavo 
net laukiančiųjų eilės. Nors kiekvienoje iš kavinių buvo vertėjas, jo 
pokalbių metu beveik niekad neprireikė – buvo naudojamasi lapeliais, 
rašymo priemonėmis, universaliais gestais, kūno kalba bei kitomis 
priemonėmis, ir bendravimas sėkmingai mezgėsi. 

„Šios dienos tikslas yra plėsti akiratį, suartinti pasaulius, pažinti 
kultūrą, esančią taip arti, kad neatrodo, jog ji yra kitokia nei mūsų, 
girdinčiųjų, ir bendrauti bendrauti bendrauti“, – rašoma projekto feis-
buko puslapyje.

Šis projektas suteikė daugybę stiprių emocijų ne tik girdintiesiems 
mokiniams, bet ir savanoriams mokytojams: „Projektas man labai pa-
tiko! Jeigu ateityje jis bus kartojamas, būtų super! Maniau, kad nie-
kas nesusidomės, neužkalbins mūsų, tačiau esu nustebusi, kiek daug 
žmonių domėjosi – ir jauni, ir mamos su vaikais, net senyvi žmonės. 
Jie daug klausinėjo apie kurčiųjų gyvenimą, kultūrą, kalbą. Pasakojau 
jiems, kad gestų kalba įmanoma istorijas perteikti 3D formatu, mokė-
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Girdinčiosios,	kurios	pamilo	kurčiųjų	pasaulį

Galbūt	 galėtumėte	 trumpai	 prisistatyti:	
kas	jūs	esate,	ką	veikiate	gyvenime?

Dovilė:	 Esu Dovilė, studijavau prancūzų 
kalbą ir vertimą Vilniaus universitete, ilgus 
metus buvau laisvai samdoma prancūzų kal-
bos vertėja žodžiu. Man patinka kalbos: be 
prancūzų, galiu kalbėti rusiškai, angliškai, ita-
liškai ir lietuvių gestų kalba (LGK). LGK moku 
nedaug, nors girdintiesiems gal atrodo, kad 
kalbu visai neblogai, bet pati save vertinu rea-
liai – aš tik truputį gaudausi gestuose, o pate-
kusi į didesnę kurčiųjų kompaniją galiu ir visai 
nesuprasti. 

Liuda:	Aš - Liuda, esu baigusi prancūzų fi-
lologijos studijas, šiuo metu dirbu draudimo 
kompanijoje Vilniuje, bet save vis dėlto ge-
riausiai matau organizacinėje sferoje. 

Kaip	 sužinojote	 apie	 kurčiųjų	 bendruo-
menę,	LGK,	kurčiųjų	kultūrą?	Dėl	kokių	prie-
žasčių	ji	jums	padarė	įspūdį?

Liuda: Jau nuo seno su broliu matydavo-
me gatvėje, kaip žmonės kalbasi gestų kalba, 
taip pat kartais žiūrėdavome LRT popietės ži-
nias, kurios buvo verčiamos į gestų kalbą, ir 
pasikalbėdavome, kaip būtų gerai mokėti šią 
kalbą. Niekas nesuprastų, apie ką mes kalba-
mės!

Bet pirmas susidūrimas su negirdinčiuo-
ju įvyko Prancūzijoje prieš 15 metų. Tai buvo 
pustrečių metų vaikutis, visą gyvenimą augęs 
tarp girdinčiųjų, o jo tėvai dar tik buvo pradė-
ję mokytis gestų kalbos, tad nelabai supratau, 
kaip reikia su juo bendrauti, tad tiesiog, kaip 
ir visi, garsiau kalbėjau...  O dabar, išmokusi 
keletą gestų, noriu išmokti jų dar ir dar dau-
giau! Nes tas vaizdinis žodžių apibūdinimas 
yra nuostabus (kaip, pavyzdžiui gestas „pie-

nas“)!
Dovilė: Esu gyvo būdo, man gestikuliavi-

mas, veido ekspresyvumas yra natūralus da-
lykas. Vieno žaidimo metu draugės vyras man 
pasakė, jog man tiktų gestų kalba. Po kelių 
mėnesių nuėjau į gestų kalbos kursus Surdo-
logijos centre ir sutikau mokytoja Larisą Vo-
roneckają. Man pasisekė, kad pakliuvau pas 
ją - ji labai talentinga mokytoja, jos dėka iškart 
pamėgau gestų kalbą, sužinojau apie kurčių-
jų kultūrą, Larisa – mano mokytoja daugeliu 
atžvilgių. 

Man su kurčiaisiais gera. Galbūt girdintie-
siems esu per gyvo būdo, tačiau kurtiesiems 
tinku tokia, kokia esu. Tarp jų jaučiuosi kom-
fortiškai, jie daug ką supranta iš žvilgsnio, 
mimikos, laikysenos. Gera jausti tokį jų tokį 
atidumą ir draugiškumą. Ir triukšmo  nemėgs-
tu, tad ta tyla, kuri iš pradžių gali kiek trikdyti, 
vėliau tampa komforto zona.

Kas	jus	paskatino	sukurti	projektą	„Ges-
tai	prie	kavos“?	Kodėl	pasirinkote	būtent	šią	
idėją?

Dovilė: Kai lankiau gestų kalbos kursus, į 
vieną pamoką atėjęs dabartinis LKD preziden-
tas Vytautas Pivoras pasakė, kad yra du pa-
sauliai – kurčiųjų ir girdinčiųjų. Tai man įstrigo 
ilgam. Vėliau, bendraudama su kurčiaisiais, 
supratau, jog mes tikrai labai skirtingi: kurčia-
sis lietuvis ir vokietis turi daugiau panašumų 
nei lietuviai kurčiasis ir girdintis. 

Taigi aš sutinku, kad pasauliai du, tačiau 
man, nors ir reti, susitikimai su kurčiaisiais 
buvo tokie malonūs, kad labai norėjau, jog šie 
du pasauliai daugiau susitiktų, dažniau ben-
drautų. Aš džiaugiausi pažinusi kurčiųjų pa-
saulį, tad man norėjosi kitiems girdintiesiems 

parodyti, koks tai turtas.
Liuda:	Pirminė idėja buvo Dovilės. Ji ilgai 

nešiojosi savyje tylios kavinės, kurioje nebūtų 
muzikos, niekas nekalbėtų telefonais, idėją. 
Aš mielai sutikau prisidėti prie tos idėjos įgy-
vendinimo – visų pirma, mėgstu tylą, o antra 
– organizavimas yra mano „arkliukas“. Tačiau 
ilgiau pavarsčiusios supratome, jog Vilniuje 
per didelė pasiūla kavinių ir restoranų, todėl 
ši idėja mums greičiausiai nepavyks.

Tuomet išsirutuliojo kita idėja - prašyti ka-
vinių ar restoranų užleisti savaitei vieną salę, 
kurioje būtų tylu, o visi padavėjai būtų negir-
dintys. Taip parodytume girdintiesiems, kad ir 
kurtieji gali dirbti aptarnavimo sferoje. Deja, 
teko, atsisakyti ir šios idėjos...

mės daugiausia pirštų abėcėlės, pagrindinių gestų: „labas“, „kaip seka-
si?“, „mama“ ir panašių. Projektas man padarė gerą įspūdį, motyvavo 
mane ir suteikė jėgų, nes pamačiau, koks girdintiesiems yra įdomus 
mūsų pasaulis“, – pasakojo savanorė Vaiva. 

 „Labai patiko projekto idėja – už išmoktus gestus gauti nuolaidą 
kavai. Tai akivaizdžiai motyvavo girdinčiuosius mokytis ir pažinti. Su-
sidomėjimas, ypač nuo pietų, buvo tikrai didelis. Mes su porininke nė 
karto nebuvome pasikvietę į pagalbą vertėjos, bendravome savaran-
kiškai, daugiausia raštu. Nenorėjome, kad viskas būtų „palengvinta“, 
ir susikalbėjome puikiai. Mūsų kavinėje daugiausia buvo tokių, kurie 
norėjo mokytis tik gestų „labas, aš norėčiau kavos, ačiū“, o daugiau 

į gestų kalbą nesigilindavo.  Tačiau džiaugiamės, kad buvo ir besido-
minčių – vienu metu gal penki ar šeši žmonės sėdėjo prie mūsų sta-
lo ir klausinėjo taip ilgai, kad kitiems nebeliko laiko. Apskritai labai 
džiaugiuosi, kad buvau čia savanorė. Mielai sutikčiau tai pakartoti dar 
kartą“, – savo patirtimi dalijosi kitoje kavinėje buvusi savanorė Ieva. 

Projekto idėjos autorės bei koordinatorės Dovilė Baliukevičienė 
ir Liuda Tuomaitė yra labai dėkingos savanoriams, vertėjams, dide-
lei prie projekto prisidėjusiai komandai bei rėmėjams, kurie patikėjo 
projektu ir leido jam įvykti. „Tai pirmas mano ir Liudos projektas. Jis 
pavyko. Tai drąsina ateičiai – nebūtinai projektą turime rengti mes, 
bet man atrodo būtina, kad jis toliau gyvuotų“, –  įsitikinusi Dovilė.•

Rengdama straipsnį apie projektą „Gestai prie kavos“, neetatinė „Akiračio“ 
korespondentė Rasa BUIKAUSKAITĖ pakalbino jo organizatores – Dovilę Baliuke-
vičienę, Liudą Tuomaitę ir buvo sužavėta, kaip girdintieji, prisilietę prie kurčiųjų 

pasaulio, gali taip stipriai jį pamilti. 

→

Dovilė Baliukevičienė (viršuje) ir Liuda Tuomaitė - projekto 
„Gestai prie kavos“ rengėjos.
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O po nusivylimo bangos ateina geros min-
tys – kilo idėja eiti ten, kur renkasi jaunimas, 
žmonės, atviri naujovėms, ir mokyti gestų kal-
bos! Parodyti tiek vieniems, tiek kitiems, kad 
bendrauti yra lengva, kad girdintieji, niekada 
nesusidūrę su gestų kalba, pamatytų, kad tai 
labai graži, įdomi kalba, o ne pažodinis lietu-
vių kalbos vertimas. Ir tam parodyti labiausiai 
tiko žmonės, kurių gimtoji kalba – gestų kalba. 
Ir tam projektui tinkamiausia diena – Tarptau-
tinė kurčiųjų diena.

Ar	buvo	sudėtinga	įgyvendinti	projektą?
Liuda:	Buvo sunkoka. Vien dėl to, jog abi 

su Dovile dirbame visą darbo dieną nuolati-
niame darbe, projektą daugiausia teko rašyti 
vakarais arba net naktimis.  Tačiau sunkumai 
užgrūdina. Gal todėl, kai buvo nesėkmių pe-
riodas, reaguodavome ramiau, nes nebūdavo 
laiko koncentruotis į nesėkmę. Greitai pasi-
tarusios priimdavome sprendimą, ką daryti 
toliau, ir vėl kibdavome į savo darbus. 

Be abejo, gavome ir pamokų... Bet, ma-
nau, tai labai gerai, nes nedarydamas klaidų 
neišmoksti naujų dalykų. O šio projekto metu 
išmokome labai daug!

Dovilė: Buvo visaip: kartais nusivildavome 
ten, kur tikėjomės palaikymo, kartais rasdavo-

me bendramintį, visai net neįtardamos, kad 
jis galėtų toks būti. Labai džiaugiuosi pažin-
timi su Gabriele Valaityte ir Ada Zabulionyte. 
Nors mes pažįstamos vos mėnesį, o matėmės 
tik kelis kartus, jos taip nuoširdžiai prisidėjo 
prie projekto... Labai nudžiugino ir pažintis 
su jaunu operatoriumi Laurynu Lukoševičiu-
mi – labai talentingas vyrukas. Abu jo sukurti 
filmukai apie projektą tiesiog nuostabūs. O 
mūsų generalinis rėmėjas „Staticus“ prisidėjo 
prie projekto be jokio išskaičiavimo – jų klien-
tai yra užsienyje, tad jiems reklamos Lietuvoje 
nereikia, tačiau sutiko paaukoti pinigų vien 
dėl to, jog tiki, kad visada apsimoka daryti ge-
rus darbus.  

Projekto metu iš naujo pažinau draugę 
Liudą Tuomaitę – jeigu ne ji, nebūčiau galėju-
si patempti projekto viena.   

Ir	galiausiai	–	kokios	 jūsų	mintys	dabar,	
jau	pasibaigus	projektui?	Ar	jis	pasiteisino?

Liuda:	Projektas pasiteisino. Tikrai. Tokio 
susidomėjimo net nesitikėjome. 

Buvo netikėta, kad visi žmonės, prisidėję 
prie projekto, vienaip ar kitaip yra susiję su 
kurčiaisiais, labai prijaučiantys socialinėms 
idėjoms. Mes neieškojome tokių žmonių, jie 
patys atėjo iki mūsų. Operatorius Laurynas, 
savanorės Gabrielė ir Ada – puikūs žmonės. O 

fotografės Živilės Starkevičiūtės net nereikėjo 
prašyti, tik paklausiau, ar galėtų pafotogra-
fuoti, ir ji iš karto sutiko.

Dovilė: Šiuo metu yra palengvėjimo me-
tas, nes su projektu susijusių darbų mažėja, 
bet emociškai šiek tiek sunku... Tai lyg išsiskir-
ti su draugais po gero pasibuvimo kartu. Ne-
seniai užsukau į „Vero cafe“ – dabar ten taip 
tyku, nepalyginsi su šurmuliu, kuris buvo rug-
sėjo 25-ąją. Ilgiuosi tos dienos.

Labai džiaugiuosi, jog projekto metu pa-
vyko girdintiesiems parodyti gestų kalbos 
turtingumą bei grožį, matėsi, kaip jiems buvo 
linksma mokytis. Ypač džiaugiuosi, jog projek-
to metu kurtieji daugiausia mokė be vertėjų 
pagalbos. Labai norėjau, jog girdintieji su-
prastų, kad būdų susikalbėti yra: rašyk, rodyk, 
piešk, šypsokis... ir tau pavyks. 

Šaunuoliai kurtieji, drąsiai pasisiūlę sava-
noriais mokytojais. Šaunuoliai vertėjai, labai 
taktiškai budėję kavinėse. Šaunuoliai girdin-
tys, išdrįsę save išbandyti naujoje situacijoje. 
Visiems pasistengus projektas pavyko.

Liuda:	Atsiliepimai po projekto iš girdin-
čiųjų - tik geri. Yra klausiančiųjų, kur galima 
mokytis gestų kalbos, ar kitąmet vyks projek-
tas, nes šiemet negalėjo dalyvauti ar per ma-
žai išmoko. Gera tai girdėti! •

Galima drąsiai teigti , kad šiais metais Tarptauti nė kurčiųjų diena švenčiama visą mėnesį: rugsėjo 19 - 
25 d. vyko Tarptauti nės kurčiųjų savaitės „65	METAI	TARPTAUTINEI	KURČIŲJŲ	DIENAI:	AŠ	ESU	LYGUS	
DĖL	GESTŲ	KALBOS“ renginiai, spalio 1 d. ir 2 d. šventė subūrė Vilniaus ir Kauno bendruomenes,  spalio 

8 d. kurti eji ir jų svečiai rinkosi Panevėžio ir Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centrus, o spalio 16 d. - 
Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centre. 

Šventiniai	renginiai	spalio	mėnesį

Spektaklio „Gyvenimas už stiklo sienos“ sustabdyta  akimirka.
Salė buvo pilna žiūrovų, tarp  jų - linksmai nusiteikę ir Gomelio kurčiųjų centro savi-
veiklininkai.
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KULTŪRA
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos cen-

tras Tarptautinę kurčiųjų dieną surengė 
spalio 1 d. Šiemet vilniečių šventę pagy-
vino svečiai iš Baltarusijos. Mūsų kaimy-
nai - Gomelio kurčiųjų centro saviveikli-
ninkai parodė nuotaikingą ir plačią me-
ninę programą.

Indrė MIKALAUSKAITĖ

Gausus žiūrovų būrys stebėjo Baltarusijos 
atstovų imituojamąsias dainas, pantomimos 
pasirodymus. Atlikėjai imitavo dainas apie mei-

lę, gyvenimą, šeimą – šios temos artimos kie-
kvienam žmogui. Stebino kostiumų įvairovė ir 
prašmatnumas. Imituodamos pirmąją dainą, 
atlikėjos buvo apsirengusios vestuvinėmis su-
knelėmis. Vėliau kostiumai keitėsi su kiekvienu 
pasirodymu. Taip pat programos metu susirin-
kusius linksmino svečių pantomimos teatro ak-
toriai. Jie į savo pasirodymus įtraukė ir žiūrovus. 
Kurtieji buvo kviečiami į sceną ir turėjo vaidinti 
kartu su pantomimos aktoriais. 

Renginio šeimininkai  taip pat pristatė savo 
programą. Jie suvaidino spektaklį „Gyvenimas 
už stiklo sienos“ (režisierė J. Mažeikienė), kuris 

pabrėžė tarptautinės kurčiųjų savaitės temą 
„kurtieji lygūs dėl gestų kalbos“. Visus sužavėjo 
įspūdingas scenarijus ir puikiai perteiktos kur-
čiųjų aktorių emocijos. Kito pasirodymo metu 
VKRC saviveiklininkai visus pralinksmino suvai-
dinę baltarusių kelionę į Lietuvą.  Baigiantis ren-
giniui vilniečiai atliko dainą. Salėje skambėjo žo-
džiai ir gestai: „O mes, vaikai, o mes, pasaulis...“

Taip pat šventės metu LKD prezidentas V. Pi-
voras žiūrovams papasakojo Tarptautinės kur-
čiųjų dienos istoriją. Taigi ši šventė žiūrovams 
suteikė ne tik gerų emocijų, bet ir naudingų ži-
nių.•

Minint Tarptautinę kurčiųjų dieną daugiausia visuomenės 
ir žiniasklaidos dėmesio sulaukė Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) atidarytas Srai-
gių sodas. Jo autoriai savanoriai – Gintautas ir Aldona Šimkai.

Šių žmonių pastangomis mokyklos teritoriją papuošė japoniško sti-
liaus gėlynuose pasodinti 200 dekoratyvinių augalų, kurie dera prie 
įvairaus dydžio akmenų ir improvizuoto skruzdėlyno. Svečių akis trau-
kė ,,čiurlenantis“ akmenų upelis bei naujosios sodo gyventojos – trys 
akmeninės sraigės. Šis grožis naktį būna apšviestas LED šviesomis. 

Per atidarymą daug kam kilo klausimas - kodėl sraigės? Atsakydama 
į tai PKNPM  direktorė Danutė Kriščiūnienė paaiškino, kad toks spren-
dimas buvo priimtas neatsitiktinai: „Mokykloje mokosi klausos negalią 
turintys vaikai. Neurosensorinis sutrikimas išsivysto dėl vidinės ausies 
pakenkimo sraigėje arba centrinėje klausos analizatoriaus dalyje. Todėl 
šis simbolis ir pasirinktas.“

Akmenines sraiges sukūrė panevėžietis skulptorius Kęstutis Krikš-
čiūnas. Jis pažadėjo, kad  iki 2018 m. rugsėjo, kai  mokykla minės vei-

klos 25-metį, naujajame sode jau gyvens  25 sraigės.
Per Sraigių sodo atidarymą po iškilmingo juostelės perkirpimo ir 

gėlyno apjuosimo trispalve mokyklos direktorė išreiškė nuoširdžią pa-
dėką G. ir A. Šimkams, kurie savanoriškai savo lėšomis sukūrė visą mo-
kyklos teritoriją puošiančių alpinariumų kompleksą. ,,Nežinau, net ko-
kiais žodžiais dėkoti už tokį didžiulį atsidavimą, tokių žmonių gyvenime 
nedaug teko sutikti“, – sakė mokyklos vadovė. •

Dar vienas šiai progai skirtas renginys–konferencija „Kurtu-
mas – ne kliūtis“ vyko vienoje didžiausių kultūros erdvių Panevė-
žyje – G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Pranešimus 
skaitė PKNPM direktorė D. Kriščiūnienė, mokytojai Lijana Čiplie-
nė,  Ramūnas Kabelis, Vilius Glušokas, auklėtoja Rūta Morozie-
nė. Dalyvius ir svečius sujaudino lietuvių gestų kalba skaitytas 
eilėraštis „Gulbė nebylė“ (autorė  G. Sutkuvienė). Jį skaitė moky-
toja L. Čiplienė su ketvirtoke dukra Justina Čiplyte. 

Konferencijos uždarymo akcentas buvo PKNPM 10 klasės mokinio 
K. Telišausko ir Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro meno trupės 
„Virpesys“ (vadovė Genovaitė Sipavičienė) atlikta imituojamoji daina 
„Mūsų dienos kaip šventė“. 

Renginio metu konferencijos dalyviai galėjo apžiūrėti kurtiesiems 
skirtų leidinių Lietuvoje ir pasaulyje bei mokymo priemonių parodą. 
Ypač daug dėmesio buvo skirta Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraščio 
„Akiratis“ eksponavimui. •

Mokyklos	teritorijoje	įkūrė	Sraigių	sodą

Tarptautinė	kurčiųjų	savaitė	PKNPM:	turtinga	įdomių	renginių	
bei	rėmėjų	dovanų

Laima LAPĖNIENĖ

Konferencijoje	–		dėmesys	kurtiesiems	
ir	gestų	kalbai

Mokyklos teritoriją papuošė japoniško stiliaus gėlynuose pasodinti 200 dekoratyvinių 
augalų.

Mokytoja L. Čiplienė su dukra Justina lietuvių gestų kalba skaito eilėraštį „Gulbė 
nebylė“, kuris palietė klausytojų širdis. →
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Kitą dieną mokyklos bendruomenė buvo pakviesta į doku-
mentinio filmo ,,Šaligatvis“ premjerą ir susitikimą su panevėžie-
čiu filmo autoriumi ir režisieriumi Juliumi Dautartu.

Šiai progai taip pat buvo skirtas renginys - susitikimas su 
kolegomis bei ugdytiniais iš Panevėžio ,,Šviesos“ specialiojo ug-
dymo centro. Vyko tolerancijos ir empatiškų socialinių santykių 
ugdymo formavimo renginys „Supraskime kurtumą ir būkime 
kartu“. Abiejų įstaigų mokiniai žiūrėjo australų filmą apie kurtu-
mą ir bendravimą su klausos negalią turinčiu asmeniu. Paskui  
diskutavo aktualiais klausimais. Vėliau mokiniai apžiūrėjo mo-
kyklą, mokėsi lietuvių gestų kalbos pirštų abėcėlės ir gestų.  

Mokyklos bendruomenę su dovanomis šią savaitę  aplankė VĮ ,,Pa-
nevėžio regiono keliai“ saugaus eismo specialistai kartu su Panevėžio 
VPK kelių policijos tarnybos policininkais ir vaikų draugu Amsiu. Jie dar 
sykį priminė mokiniams apie saugumą gatvėse ir keliuose, pėsčiųjų 

perėjas, šalmų ir šviesų svarbą dviračio vairuotojams ir negailėjo dova-
nų: įvairių juostinių bei pakabinamų atšvaitų, knygų apie saugų eismą. 
Geriausiai į klausimus atsakęs 5 klasės mokinys Karolis Janikūnas dova-
nų gavo net dviratininko šalmą. 

Mokyklos bendruomenė džiaugiasi viena didžiausia dovana: UAB 
„Domus Lumina“ dovanotomis ritininėmis langų užuolaidomis (kainuo-
jančiomis per 640 Eur), kurios nuo saulės spindulių apsaugos trečio 
aukšto mokyklos langus.  Tiesa, ritininės užuolaidos  sumontuotos tik 
daliai langų, tačiau Sraigių sodo atidaryme dalyvavęs šios bendrovės 
kokybės vadovas Mantas Kelpšas žadėjo mokyklai paramą ir ateityje. 

,,Siekiame vaikams duoti maksimumą. Per Kurčiųjų savaitę akcen-
tuojame svarbiausius dalykus: kurčiojo identitetas, prieinamumas, 
gimtoji gestų kalba, dvikalbis švietimas, integracija į visuomenę. Džiu-
gu, kad šią savaitę kurčiųjų bendruomenei neliko abejingi ir visuome-
nės atstovai. Mokykloje lankėsi Seimo narys Povilas Urbšys ir jo padė-
jėja Gema Jurgelevičienė, Panevėžio miesto pedagogų švietimo centro 
direktorė Asta Malčiauskienė, Neformalaus suaugusiųjų švietimo me-
todininkė Renata Stančikienė, mokinių tėvai, globėjai“, - sakė mokyklos 
vadovė. •

Džiugino	prasmingi	susitikimai	
ir	vertingos	dovanos

Susitikimo su režisieriumi J. Dautartu dalyviai.

Kurčneregystė – gąsdinanti  ir nepažįstama negalia. Pastaruoju metu kurti eji gana drąsiai integruojasi į 
visuomenę. Vis daugiau informacijos skleidžiama apie jų poreikius, kultūrą, gestų kalbą. Tuo tarpu kur-
čneregiai Lietuvoje yra vis dar nežinomi ir nematomi. Kurčiųjų bendruomenė apie tokius žmones taip 

pat beveik nieko nežino. Tačiau kurčneregiai yra šalia mūsų – jie mokosi, gyvena, bendrauja. Turintys dvi 
negalias – klausos ir regos - jie pasaulį pažįsta rankomis. 

Indrė MIKALAUSKAITĖ

Pažinti	per	rankas	

Mažieji	kurčneregiai.	Devyni kurčneregiai vaikai rugsėjo 1-ąją 
sutiko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centre (LASUC)  įsikūrusiame Kur-
čneregių ugdymo skyriuje. Šioje mokykloje jiems suteikiamas indi-
vidualus ir pritaikytas ugdymas. Su vaikais dirba ir  Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogė Rūta Vyšniūnienė. 
Ji lavina jų kalbą, klausą ir didžiulėmis pastangomis bei kantrybe pa-

siekia neįtikėtinų rezultatų. R. Vyšniūnienė prisimena ne vieną vaiką, 
kuris iš pradžių visiškai negalėjo bendrauti, o dabar kalba, palaiko kon-
taktą. Surdopedagogė tokius atvejus vadina tikrais stebuklais.

Ateities	 pavojus. Kurčneregių ugdymo skyriaus vedėja Dalia 
Taurienė primena, kad šis skyrius buvo įkurtas tik 2003 m. Iki to laiko 
kurčneregiai vaikai negalėjo gauti jokios mokymosi pagalbos. Dabar 
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šie vaikai Kurčneregių ugdymo skyriuje 
jaučiasi saugūs ir mylimi. Jie kasdien gali 
būti su kitais vaikus, kurie yra tokie patys 
- kurčneregiai. Tačiau D. Taurienė pasi-
dalijo liūdna naujiena – šį skyrių norima 
uždaryti. Tuomet sutrikusios klausos ir 
regos vaikai vėl liktų be jokios pagalbos, 
uždaryti namie ir vieniši.

Kodėl	ne	kurčiųjų	mokykloje?	
Tai kurčiųjų bendruomenei svarbus klau-
simas. R. Vyšniūnienė teigia, kad tokius 
vaikus reikia mokyti individualiai, jiems 
netinka dirbti grupėje. Vaikai, kurie gimė 
būdami kurčneregiai, jaučiasi nesaugūs 
nepažįstamoje aplinkoje. Jiems svarbu, kad 
šalia jų būtų tas pats pažįstamas žmogus. Šis 
žmogus turėtų jam padėti orientuotis aplinko-
je, perduoti informaciją iš aplinkos. Kurčnere-
giai nori tą žmogų liesti, daugiau pažinti. Todėl 
kurčiųjų mokykloje nebūtų įmanoma skirti 
tiek individualaus dėmesio vienam vaikui. Pa-
sak D. Taurienės, kurčneregys vaikas papras-
čiausiai nespėtų mokytis kartu su visais. 

D. Taurienė pabrėžia ir psichologinį aspek-
tą – vaiko savijautą. Toks vaikas kurčiųjų mo-
kykloje gali būti atstumtas, nepriimtas į klasės 
būrį. Jam reikės įdėti daugiau pastangų nei 
kitiems. Specialistų, kurie būtų pasirengę mo-
kyti ir integruoti tokius vaikus, taip pat nėra. 
„O juk svarbiausia – pažinti kurčneregį vaiką, 
jo pasaulį ir padėti jam“, -  sako D. Taurienė.

Bendruomenė. O kokiai bendruomenei 
priskirti tokius žmones – aklųjų ar kurčiųjų? 
Labai svarbu atsižvelgti į tai, kuri negalia bu-
vo pirmoji. Jei žmogus gimė aklas, o vėliau 
jam nusilpo klausa, tikėtina, kad jis norės būti 
aklųjų bendruomenėje. R. Vyšniūnienė prisi-
mena vieną kurčneregį vaikiną, kuriam neti-
kėtai stipriai pablogėjo klausa. Jis mokėsi ir 
baigė aklųjų mokyklą – ten buvo jo bendruo-

menė ir namai.
Tačiau jei žmogus gimsta kurčias ir tik vė-

liau netenka regėjimo, jis gali integruotis į kur-
čiųjų bendruomenę. Tokiu atveju jis jau bus 
išmokęs gestų kalbą ir galės bendrauti su kur-
čiaisiais. Labai svarbu, kad kurtieji jam padėtų 
ir žinotų, kaip su juo bendrauti. 

Kitokia situacija – su vaikais, kurie gimsta 

kurčneregiai. Prie jokios bendruome-
nės jie negali pritapti. Taip ir gyvena 
savo mažame pasaulyje, kuriame yra 
vos keli artimiausi žmonės. „Tačiau 
jiems daugiau nieko ir nereikia: už-
tenka turėti nors vieną artimą žmo-
gų“, - primena D. Taurienė.

Suaugę	 kurčneregiai. Paklau-
sinėjus kurčiųjų paaiškėja, kad beveik 
visi nepažįsta kurčneregių žmonių. 
D. Taurienė pabrėžia, kad 4-6 proc. 
kurčiųjų serga Ašerio sindromu, ku-
ris sukelia kurčneregystę. Vadinasi, 
mūsų bendruomenėje tikrai yra kur-

čneregių. Tai kur jie visi? D. Taurienė teigia, 
kad dažniausiai suaugę kurčneregiai išnyksta 
iš visuomenės. Jie atsiriboja nuo visų ir užsi-
daro namie. Todėl ir nieko apie juos nežino-
ma ir nekalbama. Tačiau tokiems žmonėms 
reikalinga kurčiųjų bendruomenės pagalba ir 
palaikymas. •

Į šį klausimą atsako šio straipsnio autorė Indrė Mikalauskaitė, šiais metais dalyvavusi 
Europos kurčiųjų jaunimo sąjungos stovykloje Švedijoje. Čia buvo skaitoma paskaita apie 
kurčneregius. 

Pagrindinės	taisyklės,	kuriomis	reikėtų	vadovautis	
bendraujant	su	kurčneregiu	gestų	kalba:

Viena jų - svarbu	dėvėti	drabužius,	kurie	yra	tamsūs,	vienspalviai,	be	jokių	blizgu-
čių,	piešinėlių. Tuomet kurčneregys galės ryškiau ir aiškiau matyti kurčiojo rankas. 

Jei kurčneregys serga Ašerio sindromu, jo regėjimo laukas – susiaurėjęs. Tuomet reikėtų 
rankas	laikyti	kuo	arčiau	veido, kad kurčneregys galėtų matyti ir gestus, ir mimikas. 

Taip pat svarbu nestovėti	 labai	arti kurčneregio, nes jis nematys viso vaizdo. Reikėtų 
stovėti tinkamu atstumu. 

Jei reikia, leiskite,	kad	kurčneregys	uždėtų	savo	ranką	ant	kurčiojo	rankų, kad galėtų 
jausti ir suprasti gestus. 

Galiausiai jei pastebite, kad kurčiasis blogai mato, nebijokite ir paklauskite	jo,	kaip	ge-
riau	su	juo	bendrauti. •

Jei žmogus gimsta kurčias ir tik 
vėliau netenka regėjimo, jis gali 

integruotis į kurčiųjų 
bendruomenę. Tokiu atveju jis 
jau bus išmokęs gestų kalbą ir 
galės bendrauti su kurčiaisiais. 
Labai svarbu, kad kurtieji jam 
padėtų ir žinotų, kaip su juo 

bendrauti. 

O	kaip	kurtieji	turėtų	bendrauti	su	kurčneregiais?

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centre kurčneregių vaikų kalbą bei klausą lavina Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogė R. Vyšniūnienė. LASUC Kurčneregių ugdymo skyriaus vedėja D. Taurienė.
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Apibūdinkite	 trumpai,	 kas	yra	kurčne-
regystė?	

Daug žmonių klaidingai mano, kad kurčne-
regiai nieko negirdi ir nieko nemato. Tai nėra 
tiesa – dauguma kurčneregių gali šiek tiek ma-
tyti. Juk kurčiųjų klausos lygis yra skirtingas – 
vieni girdi su klausos aparatais ar su kochlea-
riniais implantais, o kiti išvis negali girdėti. Taip 
ir su regėjimu – jis gali būti labai įvairus. 

Dauguma kurčiųjų netenka regėjimo dėl 
Ašerio sindromo – tokį turiu ir aš. Todėl nie-
ko nematau, kas yra šonuose – mano regėjimo 
laukas yra susiaurėjęs. Ateityje jis dar labiau 
siaurės, kol nieko nebematysiu. O dabar galiu 
matyti tik tai, kas yra priešais mane. Geriau 
matau dieną, o vakare ir naktį regiu labai tam-
sų ir neryškų vaizdą. 

Kaip	jautiesi	būdamas	kurčneregiu?
Aš gimiau kurčias, regėjimas pradėjo sil-

pnėti nuo septynerių metų. Paauglystė buvo 
sunkus laikotarpis. Ilgai bijojau pasakyti savo 
draugams, kad esu kurčneregys. Mano kurtieji 
draugai klausdavo, ar aš blogai matau. Tačiau 
sakydavau, kad mano regėjimas – puikus. Apsi-
mesdavau, kad matau gerai, nes nenorėjau bū-
ti kitoks nei kurtieji. Tačiau vėliau supratau, jog 
man bus lengviau, jei visiems pasakysiu, kad 
esu kurčneregys. Nusprendžiau nebeslėpti ir 
pasakiau. Noriu pabrėžti, kad  visada palaikiau 
kurčiuosius ir jų identitetas man svarbus.  Ta-
čiau, be šūkio „kurtieji- gali!“,  laikausi ir šūkio 
„kurčneregiai gali!“ Šiandien galiu drąsiai saky-
ti: „Esu kurčneregys ir tuo didžiuojuosi!”

O	kaip	sekėsi	mokytis		-	ar	nebuvo	sun-
kiau	nei	bendraamžiams?

Mokiausi kurčiųjų mokykloje. Tuomet ma-
no regėjimas buvo geresnis nei dabar. Svar-
biausia buvo klasėje sėdėti tinkamoje vietoje, 
kad galėčiau viską matyti. Taip pat mokytojai 
turėdavo man lėčiau paaiškinti, pakartoti. Ta-
čiau visi buvo geranoriški ir padėjo, jokių pro-
blemų nekilo. 

Papasakok	 apie	
savo	pomėgius	 ir	 vei-
klas.	

Visuomet turėjau 
vieną hobį, kurį prara-
dau dėl kurčneregystės. 
Aš labai mėgstu auto-
mobilius ir vairavimą. 
Tačiau dėl silpstančio regėjimo nebegaliu vai-
ruoti. Tai vienas skaudžiausių netekimų. Šiuo 
metu esu aktyvus kurčiųjų bendruomenės 
narys. Esu Belgijos vietinės kurčiųjų jaunimo 
asociacijos prezidentas, kurčiųjų draugijos de-
legatas. Be to, dirbu su kurčiais vaikais – esu 
tarybos narys, organizuoju vaikams įvairias 
veiklas, stovyklas. Taip pat laisvalaikiu mokau 
girdinčius žmones gestų kalbos. Galiausiai su 
trejais draugais įgyvendiname idėją - įkurti kur-
čneregių asociaciją. 

Ar	lieka	laiko	sau?
Tikrai lieka. Jei neturėčiau laisvo laiko sau, 

atsisakyčiau kai kurių veiklų. Savo laisvalaikį 
leidžiu keliaudamas. Be to, dalyvauju įvairiose 
tarptautinėse stovyklose, susitikimuose. Taip 
pat susitinku su draugais, aplankau šeimą.

Kokiu	būdu	bendrauji	su	kurčiaisiais?
Žinoma, kad gestų kalba! Dieną aš galiu 

matyti gestų kalbą. Tačiau labai svarbu, kad 
žmogus stovėtų priešais mane, o ne šone. Va-
kare turiu uždėti savo delną ant kito žmogaus, 
kuris kalba gestų kalba, rankų. Tuomet galiu 

jausti ir suprasti, ką man sako. Man pasisekė, 
kad visi draugai žino, jog esu kurčneregys, ir 
man padeda. Sutiktiems naujiems žmonėms 
taip pat iš karto paaiškinu, kaip reikia su mani-
mi bendrauti. 

Yra ir daugiau bendravimo būdų, vienas 
jų – ranka tapšnojama ant kurčneregio peties, 
nugaros arba rankos. Tokiu būdu dažniausiai 
perteikiamos emocijos, kurių kurčneregiai ne-
mato. Pavyzdžiui, jie gali matyti gestų kalbą, 
bet nematyti žmogaus veido. O tai reiškia, 
kad jie nemato, kada žmogus šypsosi, o kada 
– pyksta. 

Man būna sunkiau, kai vienu metu kalba 
daug kurčiųjų. Negaliu suspėti pamatyti, ką jie 
visi sako. Taip pat kurtieji turi prie manęs pri-
sitaikyti – būti aplinkoje, kurioje šviesu. Man 
didelių problemų nekyla, bet pažįstu kurčnere-
gių, kuriems sunkiau. Jie neturi draugų, galin-
čių jiems padėti. Todėl jaučiasi vieniši.

Kaip	 kurtieji	 galėtų	 padėti	 kurčnere-
giams?

Jie turėtų žengti pirmąjį žingsnį ir subur-
ti kurčneregius. Girdėjau, kad Lietuvoje daug 
kas nežino apie kurčneregius. Taigi reikėtų ieš-
koti ir surasti tokius žmones. O vėliau įtraukti 
juos į kurčiųjų bendruomenę. Kad kurčneregiai 
nebūtų palikti vieni. Man labai padėjo tai, kad  
pažinojau kitų  ir nebuvau vienas. 

Todėl visiems norėčiau palinkėti būti atvi-
resniems – skleisti informaciją ir kuo daugiau 
domėtis kurčneregiais. Jie taip pat yra kurčiųjų 
bendruomenės nariai. Tačiau vis dar nemato-
mi.•

MŪSŲ ŽMONĖS 

Kurčneregių	galimybės	Belgijoje
Bendraudama su belgu Thomu de Conincku greitai 

suprantu, kad tai  – nepaprastai sti pri asmenybė. Todėl 
pristatau jį Lietuvos kurti esiems. Thomui kurčeneregystė 

nesutrukdė siekti  ti kslų, tapti  aktyviu kurčiųjų 
bendruomenės nariu ir dalyvauti  ne ti k nacionalinėse, bet 
ir tarptauti nėse veiklose. Šiandien jaunas vaikinas drąsiai 

ir atvirai kalba apie tai, ką reiškia būti  kurčneregiu. 
Su	Thomu	kalbasi	„Akiračio“	korespondentė	Indrė	MIKALAUSKAITĖ.

T. de Coninckas drąsiai ir atvirai kalba apie tai, ką reiškia būti kurčneregiu. 

Kurčneregis T. de Coninckas yra aktyvus kurčiųjų ben-
druomenės narys, dalyvauja ne tik nacionalinėse, bet ir 
tarptautinėse veiklose.  
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Siuviniuose	–	originalios	pirštų	abė-
cėlės. Daug dėmesio sulaukusioje parodoje 
- spalvingi, didelio formato siuvinėti paveikslai. 
Žiūrovai galėjo grožėtis juvelyriškai išsiuvinėta 
Tautiška giesme, prezidentūros,  Seimo, Pane-
vėžio miesto, Lietuvos, Škotijos, Nyderlandų, 
Belgijos, Liuksemburgo, Kanados, Švedijos, 
Jungtinių  Valstijų, Šiaurės Airijos, Australijos, 
Anglijos, Japonijos heraldika bei tų šalių kur-
čiųjų pirštų abėcėlėmis. Darbai siuvinėti ant 
natūralios drobės rankomis ir siuvimo mašina. 
Panaudota dešimtys skirtingų atspalvių, įvairių 
tekstūrų japoniškų siūlų. 

Parodos autorė  savo kūryba sakė  norinti 
visuomenei skleisti žinią apie kurčiuosius ir jų 
kalboje naudojamą pirštų abėcėlę. Siuvinėji-
mas jai yra laisvalaikio pomėgis.

Joanos mama Aldona Kazilionienė nuo-
lat  skatina ir drąsina klausos negalią turinčią 
dukrą naujiems iššūkiams, Pasak jos, Joanos 
gabumai menui atsiskleidė jau nuo mažens. O 
techniką, kuria  dabar siuvinėja paveikslus, ji 
rado internete. Iš pradžių ji siuvinėjo įvairius 
peizažus, gėles, horoskopus, o neseniai gimė 
idėja išsiuvinėti tai, kas yra reikšminga kurtie-
siems. Taip buvo sukurta siuvinių ekspozicija 
,,Pirštų magija.“ Tiesa, parodoje buvo ekspo-
nuojama 25 Joanos sukurti paveikslai,  nemaža 
dalis darbų yra iškeliavę į įvairias užsienio šalis. 

J. Stumbrienė Panevėžio lengvosios pra-
monės mokykloje yra įgijusi siuvėjos-siuvinė-
tojos specialybę, tačiau kūrybiškumo gyslelę ji 
turėjo iš prigimties. Kad moteris turi šią dova-
ną, matė bei vertino ir įmonės ,,Linas,“ kurioje 
ji anksčiau dirbo, vadovai, nes jai buvo patiki-
ma atlikti išskirtinius užsakymus. 

Kurtumo	 priežastis	 	 -	 	 per	 stipri	
vaistų	 dozė. Pasak A. Kazilionienės, Joana 

gimė sveika, tačiau grįžus iš gimdymo namų, 
po savaitės mažylė netikėtai nualpo. Nuvežus 
į ligoninę nustatyta, kad naujagimei prasidė-
jęs kraujo užkrėtimas. Paaiškėjo, kad ji buvo 
užkrėsta dar gimdymo namuose. Skubėdami 
sustabdyti infekciją, medikai skyrė per didelę 
dozę gentamicino, kuris ir pakenkė klausai.

 Tėvai Joanos kurtumą pastebėjo, kai ji bu-
vo pusantrų metukų: mergaitė nereaguodavo į 
kvietimą, nerišliai tarė garsus. Tikėdamiesi, kad 
dar įmanoma dukrai padėti,  jie konsultavosi su 
daugybe medikų, vežė net į Leningradą (dabar 
Sankt Peterburgas). Tačiau, pasak A. Kazilionie-
nės, patys kvalifikuočiausi gydytojai patvirtino: 
ką vaistai ištirpdė, atkurti – nebeįmanoma. ,,Ši 
nelaimė mums  kainavo daug ašarų ir sveika-
tos, tačiau turėjome susitaikyti“, - prisipažino 
moteris.

Dukters	 ugdymui	 –	 didelės	 tėvų	
pastangos. Tėvams susitaikyti buvo sunku: 
mergaitę reikėjo ugdyti, o tuo metu Panevė-
žyje dar nebuvo nei kurčiųjų mokyklos, nei 
specializuotos ikimokyklinės įstaigos. ,,Dukrą 
stumdė iš vieno darželio į kitą“, – prisiminė 
A. Kazilionienė. Tačiau jiedu su vyru nenuleido 
rankų: Joaną net ketverius metus privačiai lavi-
no pas logopedę. ,,Mokytoja sakė: jeigu pavyks 
pralaužti, kad mergaitė imtų tarti raides atitin-
kančius garsus ir jungti žodžius, tada bus rezul-
tatai. Tai buvo kruvinas darbas: iš Joanos daug 
reikalavo tiek mokytoja, tiek ir mes su vyru. Ji 
labai pavargdavo. Būdavo gaila matyti ją ver-
kiančią. Kartais verkdavome abi“, – pasakojo 
mama.  Sunkus ir nuoseklus darbas davė rezul-
tatų: prieš pat pirmą klasę Joana pradėjo tarti 
ne tik raides atitinkančius garsus, bet ir jungti 
žodžius. Pirmąją klasę ji baigė bendrojo lavini-
mo mokykloje, vėliau ketverius metus mokėsi 

dabartiniame Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centre. Įkūrus Katalikiškąją nepri-
girdinčiųjų mokyklą Panevėžyje tęsė mokslus 
arčiau namų ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. 
Paskui sėkmingai mokėsi Panevėžio lengvosios 
pramonės mokykloje. 

Džiaugdamasi dukros pasiekimais A. Kazi-
lionienė daug kartų pabrėžė, jog tai, kad Jo-
ana be gestų kalbos puikiai kalba žodine kal-
ba, gerai jaučiasi girdinčiųjų visuomenėje, yra 
sunkaus darbo rezultatas. ,,Mes su a. a. vyru 
ją vesdavomės į kultūros renginius, aiškindavo-
me kiekvieno žodžio prasmę, vežėmės į kelio-
nes “, - prisiminė mama. Ponios Aldonos vyras 
– buvęs šaulys, perėjęs tremtį, Nepriklausomy-
bės metais – Seimo gynėjas.  Tokios vertybės 
kaip Tėvynės meilė, sąžinė bei pagarba žmogui 
šeimoje buvo skiepijamos ir dukroms – vyres-
nėlei Editai ir jaunėlei Joanai. 

Močiutė	 kuruoja	 abi	 šeimas. Joana 
šeimą sukūrė su savo mokslo draugu pane-
vėžiečiu Egidijumi. Vyras taip pat turi klausos 
sutrikimą dėl vaikystėje persirgto meningito. 
Pasak A. Kazilionienės, jų ir Egidijaus šeimos 
buvo pažįstamos nuo tada, kai vaikai mokėsi 
Kaune. Vaikus į mokslus ir atgal šeimų vyrai ve-
žiodavo pasikeisdami kas savaitę. Taip Joanos 
ir Egidijaus vaikiška draugystė ilgainiui peraugo 
į meilę, o vėliau jie sujungė savo gyvenimus į 
vieną. Dabar šeimoje auga dvylikametis sūnus 
Linas. Berniukas klausos problemų neturi.

Poniai Aldonai dažnai tenka pagelbėti Jo-
anos šeimai įvairiais organizaciniais reikalais. 
Kaip ji pati sako, turinti ,,keravoti“ abi šeimas. 
Kadangi Joana su vyru bendrauja gestų kalba, 
močiutei kartais tenka būti tarpininke tarp du-
kros ir vaikaičio, kai vaikui reikia nuosekliau ir 
aiškiau paaiškinti kai kuriuos dalykus. 

MŪSŲ ŽMONĖS

J.	Stumbrienė	ir	jos	pirštų	magija

→

 Kurčios panevėžietės Joanos Stumbrienės siuvinių 
paroda ,,Pirštų magija“, rugsėjo mėnesį sulaukusi 

didžiulio susidomėjimo ir susižavėjimo Seime, spalio 
pradžioje jau buvo eksponuojama Vyriausybės rūmų 
fojė. Seimo ir Vyriausybės rūmuose gražių atsiliepimų 

sulaukusi paroda greitu laiku turėtų pasiekti  ir 
prezidentūrą. Unikalią ekspoziciją apžiūrėję 

parlamentarai, Vyriausybės nariai bei šių insti tucijų 
svečiai  tvirti no, kad tokie darbai garbingai pristatytų 

Lietuvą ir Europos Parlamente. 
Laima	LAPĖNIENĖParodos atidarymas Seime. Autorę sveikina parodos globėjas parlamentaras 

Povilas Urbšys.
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Julie Ryder yra įmonės „HearFirst Training and Consultancy“ įkūrėja ir vadovė. Kai būdama 20 metų po 
traumos Julie prarado klausą, ji suprato, kad privalo mokyti  ir skati nti  paslaugų teikėjus atsižvelgti  į 

kurčiųjų ir kitų neįgaliųjų poreikius. Julie ir jos konsultantų komanda (kurie taip pat yra neįgalieji) rengia 
užsakomuosius mokymus, kuriuose klientams siūlomi sprendimai ir pagalba, kaip tapti  įvairiapusiškiems, 

nešališkiems, užti krinti  prieinamumą ir pasiekti  didesnės integracijos.
Iš	anglų	kalbos	vertė	Ieva	LUKOŠEVIČIENĖ

Kurtieji	ir	užimtumas

Atrodytų, savaime suprantama, kad pati 
būdama kurčioji verslininkė samdyčiau kurčius 
darbuotojus. Tačiau taip būna toli gražu ne su 
visais darbdaviais – kodėl turėtum įdarbinti kur-
čią asmenį, kai į duris beldžiasi dešimtys girdin-
čiųjų.

Galėčiau pasakoti jums apie kurčiųjų pasta-
bumą, gebėjimą spręsti problemas ar kitas ge-
rąsias savybes. Arba galėčiau kalbėti apie jūsų, 
kaip darbdavio, atsakomybę. To nedarysiu. Pa-
sidalysiu su jumis savo istorija, kaip įdarbinau 
keturis kurčiuosius, labai skirtingus žmones, ir 
ko išmokau per šį laiką. 

Mano pirmasis kurčias darbuotojas Willia-
mas tapo komandos nariu, nes jis turėjo įgū-
džių, kurių mums reikėjo norint išplėsti mūsų 
paslaugų asortimentą. Tik įkūrusi verslą aš bu-
vau vienintelė, kuri vedžiau mokymus apie kur-
čiųjų poreikius. Kad verslas vystytųsi, klientams 
reikėjo, be abejo, pasiūlyti įvairesnių mokymų. 
Williamas turėjo puikių įgūdžių, kurie leido plė-
toti verslą. Jis buvo kurčias nuo gimimo, bet la-
bai aiškiai kalbėjo, turėjo tinkamą universitetinį 
išsilavinimą, patirtį apie įvairias negalias ir kur 
kas daugiau kūrybiškumo, nei galėjau įsivaiz-
duoti. 

Taigi kodėl jis mus paliko? Manau, kad jis bū-
tų buvęs laimingas (ar net dėkingas) galėdamas 
toliau dirbti mūsų aplinkoje. Mat mūsų koman-
doje labai atsižvelgiama į kurčiųjų poreikius: 
biuro patalpose yra kokybiškas apšvietimas, ge-

ra akustika ir labai nedidelis foninis triukšmas. 
Viskas buvo gerai. Tačiau nenumačiau, kad jo 
poreikis buvo tobulėti ir augti kaip asmenybei. 

Vien	todėl,	kad	patenkinate	žmogaus	pri-
einamumo	poreikius,	nepamirškite,	 jog	žmo-
nės	turi	ir	kitų,	nesusijusių	su	negalia	poreikių.	
Į Williamo vietą atėjo Alison. Baigusi universi-
tetą ji desperatiškai ieškojo ko nors, kas suteik-
tų jai galimybę. Alison labai gerai mokėjo britų 
gestų kalbą (BSL), o mums kaip tik to reikėjo. 
Tai buvo geras sprendimas – klientams patiko 
dirbti su žmogumi, kurio gimtoji kalba yra gestų 
kalba. Laikui bėgant suteikiau Alison daugiau at-
sakomybės. Jai tai buvo pirmas kartas, ir galbūt 
per greitai. Dažnai jauni kurtieji neturi pakan-
kamai galimybių įgyti darbo patirties, o žmonės 
paprastai per mažai iš jų tikisi ir nepelnytai juos 
giria. Visa tai atsiliepia gavus atsakingą darbą, 
kur reikalingas brandumas ir profesionalumas.

Diskutuokite	ir	iš	anksto	aiškiai	apibrėžki-
te,	ko	 tikitės.	Williamas ir Alison išėjo, bet vis 
dar turiu du kurčius darbuotojus. Dave apkur-
to paauglystėje, persirgęs meningitu. Jis turi 
kochlearinį implantą, kalba ir truputį vartoja 
BSL. Dave turi mums reikalingų žinių ir įgūdžių, 
bet jis taip pat ir atkaklus, o tai yra jo sėkmės 
raktas darbe. Mes visuomet stengiamės, kad jo 
poreikiai būtų patenkinti, bet jeigu mums ne-
pavyksta, jis mums pasako, o mes išklausome. 
Problemas reikia spręsti, kai jos vos užsimezga ir 
kol dar netampa sunkumais.

Kalbėkite	 ir	 skatinkite	 darbuotojų	 atka-
klumą. Sharon yra mūsų vėliausiai įdarbinta 
darbuotoja. Sharon gimė kurčia, ji kalba gestais 
(BSL) ir yra autistė. Darbdavys dažnai svarsto, 
ar įdarbinti vieną negalią turintį žmogų, ką jau 
kalbėti apie dvi, tačiau visais atvejais svarbiausia 
– ar žmogus gali atlikti darbą, o ne tai, kokias 
negalias jis turi. Sharon pas mus dirba valytoja, 
ir jai tinka rutiniškas šio darbo pobūdis. Darbas 
jai nenusibosta, ji neišsiblaškiusi ir išlaiko dė-
mesį iki kol padaro darbą. Kad Sharon pavyktų 
sėkmingai atlikti darbą, mes jį jai pritaikėme. Pa-
grindinis dalykas – mūsų sukurta speciali knyga. 
Joje eilės tvarka suklijavome visų patalpų, kurias 
reikia išvalyti,  nuotraukas, surašėme patalpų 
pavadinimus ir pagrindinius žodžius apie patal-
pas. Įdėtos pastangos nenuėjo veltui, jos padėjo 
Sharon sėkmingai dirbti. 

Skirkite	 dėmesį	 tam,	 ką	 žmogus	 sugeba	
dirbti,	ir	padėkite	jam	siekti	sėkmės. Taigi sė-
kmingam darbui svarbu – žmonės, jų gebėjimai, 
jų pageidavimai bei geranoriškas darbdavio ir 
darbuotojo bendradarbiavimas. Argi ne tas pats 
tinka visiems? Klausimas turėtų būti ne „kodėl 
aš turėčiau įdarbinti kurčią žmogų?“; klausimas 
turėtų būti  toks: „kodėl aš neturėčiau įdarbinti 
kurčio žmogaus?“ •

Šaltinis:
http://www.nhsemployers.org/

blog/2016/05/deaf-people-in-employment	

Močiutė kartais gelbėja Joanai ir pokal-
biuose su sūnaus mokytojais, bei įvairiais kitais 
klausimais.  

Abi šeimos mėgsta daug keliauti: tiek po 
Lietuvą, tiek po užsienio šalis. A. Kazilionienė 
džiaugėsi, kad keliaujant po užsienį kurčiam 
žmogui didelis pliusas yra gestų kalba. Ji pa-
sakojo, jog, joms su Joana pasiklydus Kopen-
hagos oro uoste, dukra policininko drąsiai pa-
prašė pagalbos gestų kalba. Policininkas viską 
puikiai suprato ir gestų kalba paaiškino. 

Be kelionių, Joana dar yra didelė dailės ger-
bėja, mėgsta lankytis parodų galerijose, mu-
ziejuose. Namie ji – puiki šeimininkė, lepinan-

ti šeimą įvairiais skanėstais. Pastaruoju metu 
moteris savarankiškai per internetą pramoko 
anglų kalbos. Beje, tai susiję su siuvinėjimu. 
Norėdama perprasti siuvinėjimo subtilybes, 
ji pati išsiverčia anglų kalbos tekstus, gilinasi į 
juos.

Paklausta, kaip jautėsi vaikystėje, kai iš jos 

tėvai tiek daug reikalaudavo, J. Stumbrienė pri-
sipažino, jog tuo metu ant tėvų dažnai pykusi, 
o dabar džiaugiasi galėdama kalbėti ne tik ges-
tų, bet ir žodine kalba, puikiai skaityti iš lūpų.

Baigiant būtina paminėti, nes to prašė ir 
ponia Aldona, jog tai, kad jos dukros kūryba 
išėjo į viešumą, ji esanti dėkinga savo broliui ir 
jo žmonai. Būtent jie primygtinai drąsino Joaną 
ir buvo jos pirmosios parodos rėmėjai. Liūd-
na, kad tą dieną, kai Seime buvo ruošiamasi  
J. Stumbrienės darbų parodos atidarymui, jos 
dėdė staiga mirė, taip ir nespėjęs pasidžiaugti 
dukterėčios parodos atidarymu ir jos kaip kū-
rėjos pripažinimu.•

Joanos paroda susidomėjo ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovai Seime (iš kairės): 
Arvydas Anušauskas, Rasa Juknevičienė ir Jurgis Razma.
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Tomsko gestų kalbos vertėja Anna Popello – apie imituojamąsias dainas ir kurčiųjų problemas Rusijoje.
Iš	rusų	kalbos	vertė	Ieva	Lukoševičienė

Dainuojantieji	tyloje	

Tomske vyko imituojamųjų dainų festivalis 
„Pasaulis be sienų“, skirtas talentingam imituo-
jamųjų dainų atlikėjui Jurijui Ivkinui atminti. Į 
koncertą atvyko daugiau nei 200 svečių iš Sibiro 
regiono: Tomsko, Kolpaševo, Anžero Sudžensko, 
Novosibirsko, Omsko ir Ulan Udės. Apie tai, kaip 
kurtieji dainuoja, apie sunkumus suprasti rašyti-
nį tekstą ir jų buitines problemas pasakoja gestų 
kalbos vertėja Anna Popello.

Kiek	dalyvių	buvo	iš	Tomsko?
Festivalyje buvo pristatytos penkios imituo-

jamosios dainos – trys solinės ir dvi atliktos due-
tu. Mano užduotis buvo dainų tekstus pritaikyti 
gestų kalbai. Svarbu, kad pasirodymas būtų gra-
žus, su išraiškingais gestais. Taip pat sugalvojo-
me sceninius drabužius ir pasirodymo scenarijų. 
Kai žmogus tiesiog stovi ir dainuoja, žiūrovui 
nuobodu. Mes dirbome kartu su profesionaliu 
režisieriumi. Daug repetavome. Atlikėjai kasdien 
mokėsi tiksliai ir aiškiai artikuliuoti. Kadangi jie 
kurtieji ir nebendrauja šnekamąja kalba, artiku-
liuoti jiems itin sudėtinga. 

Bet	šios	pastangos	atsipirko?
Taip. Trys iš mūsų atlikėjų užėmė pirmąją–

trečiąją vietas. O duetas – antrąją.
Gestų	kalba	universali?	 Ją	gali	 suprasti	

viso	pasaulio	kurtieji?
Ne visai. Festivalio dalyviai iš Tomsko gerai 

suprato vieni kitus, o svečiai iš kitų miestų at-
kreipė dėmesį, kad gestai skiriasi. Kalba gyva. 
Kai imituojant artikuliuojama, aiškiau.  

Kaip	jūs	to	išmokote?
Aš nuo gimimo blogai girdžiu. Iš pradžių mo-

kiausi bendrojo lavinimo mokykloje, o paskui 
metus teko mokytis specializuotoje mokykloje, 
kur ir „susipažinau“ su gestų kalba. Vėliau mo-
kiausi bendrojo lavinimo įstaigose, retai, tačiau 
bendravau su kurčiaisiais. O vėliau mane pa-
kvietė į technikumą dirbti gestų kalbos vertė-
ja, taip nuolat bendraujant su kurčiaisiais, man 
gestų kalba tapo antrąja kalba. 

Kaip	kurtieji	žmonės	suvokia	muziką?
Ritmais. Kai garsas stiprus, jaučiama grindų 

vibracija. Taip jie supranta, ar tai greita, ar lėta 
melodija. Deja, pajausti gali tik tokiu būdu. Jeigu 
nors truputį girdi, tuomet supranta, apie ką dai-
na. Tačiau ne visiems tai pavyksta. 

Tomskas	 kurtiems	 žmonėms	 kaip	nors	
pritaikytas?

Žinote, jiems visų svarbiausia – vertėjas. Ju-
rijus Ivkinas, kurio vardu pavadintas festivalis, 
pas gydytojas vaikščiodavo vienas. Jie jį siunti-

nėjo po įvairias ligonines, skyrius. Neskyrė de-
talaus tyrimo. Manė, kad auglys gerybinis, skyrė 
vaistų nuo skausmo. O jam buvo vis blogiau. 
Vieną kartą jis užėjo pas mane į kabinetą net 
pilkas iš skausmo, aš puoliau pas direktorę. Ji 
paskambino pažįstamiems ir išsireikalavo ne-
mokamo tyrimo. Paskui kartu su juo visur ėjau, 
tačiau buvo per vėlu. Per mėnesį vaikino neliko. 
Iki šiol jaučiu kaltę.

Todėl ir reikalingi vertėjai, o kitkas nėra taip 
svarbu. Kai sako, jog atsirado daugiau rašytinės 
informacijos, skirtos kurtiesiems, nesutinku. 
Kurtieji susiduria su teksto suvokimo problema, 
nes jų žodynas gana skurdus. Jie perskaito, ta-
čiau visiškai suprasti teksto negali. 

Problema ta, kad mokyklose katastrofiškai 
trūksta gestų kalbos vertėjų. Mokytojams kaž-
kodėl tai nerūpi, jie stengiasi kurčiuosius mokyti 
su jais šnekėdami balsu.  O tai yra neįmanoma. 

Kurtieji negali mokytis klausydami paskaitų 
ar iš užrašų lentoje, nes jie nesupranta apie ką 
kalbama. Pas mus ateina jaunuoliai ir jie neži-
no elementariausių žodžių. Gestą „kėdė“ jie su-
pranta, o jeigu parašytum žodį ant popieriaus ir 
jiems parodytum, tai gali būti, kad jie nesupras, 
kas tai. Kad ir kaip tai keistai skambėtų, bet bū-
tina rūpintis rusų kalbos mokymu mokyklose. 

Ir	kas	turėtų	pasikeisti?
Mokantis būtina gestų kalbos vertėjo pa-

galba. Dar darželyje vaikus reikia mokyti dviejų 
kalbų: rusų šnekamosios ir gestų kalbos. Be to, 
būtini vertėjai. Būtų idealu, kad visi mokytojai 
mokėtų gestus. Tuomet tarp mokytojo ir mo-
kinio bus visavertis dialogas, bus perduotos 
žinios, bus aišku, kokių sunkumų patiria moks-
leiviai ir kaip juos įveikti. Dabar dialogo išvis 
nėra. Per pamokas vaikai nuobodžiauja, jie ne-
supranta, ko juos moko. O paskui žmonės susi-
daro nuomonę, kad kurtieji – neišsilavinę. 

Juk	yra	gestų	kalbos	vertėjų	tarnyba,	ar	
tai	neišsprendžia	problemos?

Tarnyba sprendžia daugybę kurčiųjų pro-
blemų. Ji įsteigta 2015 metų rugsėjį techniku-
mo direktoriaus iniciatyva. Net į ligoninę kur-
tieji be mūsų pagalbos negali nueiti. Pavydžiui, 
dabar į Tomsko ligonines galima užsiregistruoti 
tik telefonu. Iškart kyla klausimas: kaip tą pa-
daryti kurčiam žmogui? Niekaip. Jie ateina pas 
mus ir prašo pagalbos. Dabar yra Skype, Viber, 
gali parašyti mums SMS.

Mes bendraujame su teisininkais, teisėjais, 
netgi gimdome su kurčiaisiais, o paskui kartu 

einame į tėvų susirinkimus. Galiu pažymėti, kad 
kurtiesiems dažnai gimsta girdintys vaikai. Tad 
ir būna, kad vaikas girdintis, o tėvams tenka eiti 
į susirinkimus, kuriuose jie nieko negirdi ir ne-
supranta. Darbuotojų pas mus nedaug - vado-
vas ir trys gestų kalbos vertėjai. 

Tai	yra	savanorystė	ar	mokamos	paslau-
gos?

Kurtiesiems tai nemokama. Vienintelė pro-
blema – vertėjo darbas. Yra skirta lėšų vertė-
jams apmokėti, bet už tai atsakingi žmonės 
nesupranta apimties. Mes kasdien gauname 
po penkis užsakymus. Nuo metų pradžios jau 
344 užsakymai, mes sumokėsime vertėjams 
už darbą, ir baigsis pinigai. Dabar tik balandžio 
mėnuo, ir ką teks daryti iki metų pabaigos, aš 
nežinau.  

Ar	nebandėte	gauti	subsidijų?
Mes bandėme, deja, nepasisekė. Centro 

atidarymą palaikė Tomsko švietimo ir sociali-
nės apsaugos departamentai, kurie supranta jo 
reikalingumą. Iki tol Tomske buvo tik du gestų 
kalbos vertėjai. Norint užsisakyti vertėją tekda-
vo laukti du mėnesius. Dabar nemažai kurčiųjų 
įsidarbino, juk iki tol su kurčiaisiais išvis niekas 
nenorėdavo kalbėti. Vertėjas darbdaviui gali 
paaiškinti, kad žmogus pajėgus dirbti. O žmo-
nėms dirbti reikia, kaip kitaip išgyvensi, pensija 
juk nėra didelė. 

Technikume	jūs	rengiate	vertėjus,	tai	ko-
dėl	jų	taip	trūksta?

Kad ir kaip skaudžiai tai skambėtų, bet ver-
tėju būti gali ne kiekvienas. Tai tarsi vertėjo ir 
socialinio darbuotojo junginys. Iš šiais metais 
baigsiančiųjų geriausiu atveju keturi galės dirbti 
gestų vertėjais. Žmogus turi būti kantrus, su-
pratingas, raštingas ir kasdien pasiruošęs ginti 
kurčiojo interesus. Kiekviena sistema pritaikyta 
girdinčiajam ir labai svarbu nepratrūkti, valdyti 
emocijas ir nepamiršti savo tikslo. Dirbti turi vi-
sos struktūros. Kiek pas mus teismų, ligoninių, 
poliklinikų, policijos nuovodų, kur reikalingi to-
kie specialistai. O baigia mokslus ir eiti neturi 
kur, gestų kalbos vertėjams darbo vietų nėra 
net socialinio draudimo fonde. Žmonės turi ži-
noti, ką jie darys ateityje, kur atliks praktiką, kur 
dirbs. Niekas nenori mokėti už šį darbą. Tuo pat 
metu visi supranta, kad tokie specialistai reika-
lingi.  •

Šaltinis:
http://rusplt.ru/society/poyuschie-v-tishi-

ne-23957.html	
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         Spalio 1- 2 d. Danijoje vyko plėšriųjų žuvų žūklės (spiningavimo) nuo kranto atviras tarptauti-
nis kurčiųjų žvejų turnyras. Jame Lietuvos kurtieji žvejai iškovojo kelias pergales ir laimėjo turnyro tau-
rę. Varžybų įspūdžiais sutiko pasidalyti žvejys Julius Barisevičius. 

Indrė MIKALAUSKAITĖ     

Spalio 8-9 d. Kaune vyko septintasis Lietuvos kurčiųjų boulingo čempionatas.  Jame  dalyvavo 35 
kurtieji (21 vyras ir 14 moterų), kurie atstovavo „Gesto“, „Vėjo“, „Tylos“ ir „Aido“ sporto klubams.  

Mūsų	žvejų	pergalė	Danijoje

Lietuvos	kurčiųjų	boulingo	čempionatas		

Tarptautinis Europos kurčiųjų žvejų turny-
ras vyksta jau trečią kartą. Prieš dvejus metus 
tradiciją pradėjo Rusijos (Sankt Peterburgo) at-
stovai, o praeitais metais organizavo lietuviai – 
turnyras vyko Molėtuose. Šiais metais estafetę 
perėmę danai sukvietė Europos žvejus į mažą 
Danijos miestelį Castberggard.  J. Barisevičius 
apgailestauja, kad šiemet dalyvavo tik šešių 
valstybių atstovai – iš viso 32 žmonės. Turnyre 
kovojo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Ru-

sijos ir Danijos kurtieji žvejai.  
Lietuvai atstovavo dvi komandos, kurias 

sudarė 7 vyrai. Pirmai komandai priklausė 
J. Skakunas, R. Pavliučionokas, A. Vilmanas, 
V. Remeika. Antrą komandą sudarė J. Barise-
vičius, K. Baranauskas, L. Mikuckis. Kelionė į 
Daniją buvo varginanti, tačiau turnyro pradžia 
– sėkminga. Lietuviai džiaugėsi sėkmingu lai-
mikiu, pagautu vos per 15-20 min. – lydeka 
(4,2 kg). Sėkmė mūsiškių ir toliau neapleido  

turnyro metu.
Turnyro apdovanojimai buvo skiriami už 

trijų rūšių pagautų plėšriųjų žuvų – lydekų, 
ešerių ir starkių - svorio rezultatus. Lydekų 
grupėje pirmą vietą užėmė R. Pavliučionokas, 
trečią vietą – A.Vilmanas. Ešerių grupėje lai-
mėjimus dalijosi lietuviai J. Skakunas (1 vieta) 
ir J. Barisevičius (2 vieta). Kadangi starkių nie-
kas nepagavo, buvo traukiami burtai, ir sėkmė 
nusišypsojo L. Mikuckiui (3 vieta). Susumavus 
rezultatus paaiškėjo, kad pirmoji komanda 
(J. Skakunas, R. Pavliučionokas, A.Vilmanas, 
V. Remeika) laimėjo turnyro taurę.

Kitų metų tarptautinio kurčiųjų žvejų tur-
nyro organizavimas perduotas Latvijai. Linkime 
ir toliau lietuviams puikių rezultatų. •

 Vyrų komandoje 1-3 vietas iškovojo klubo „Gestas” atstovai: R. Vai-
tiekūnas (1 vieta), A. Andreikėnas  (2 vieta), K. Gumbrys (3 vieta).  Moterų 
komandoje pirmą vietą laimėjo S. Kaliberda („Vėjas“), antrą vietą užėmė 
D. Kuprinskienė („Vėjas“), trečią vietą – A. Undraitienė („Gestas“). 

Vyrų dvejetų varžybose  pirmą vietą laimėjo A. Andreikėnas ir K. Gum-
brys („Gestas“), antrą vietą užėmė D. Andreikėnas ir R. Vaitiekūnas („Ges-
tas“), o trečiąją – M. Grigonis ir N. Blaževičius („Tyla“). Moterų dvejetų 
varžybose pirmos vietos medaliai įteikti D. Šerelienei ir A. Undraitienei 
(„Gestas“), antrą vietą laimėjo D. Kupinskienė ir S. Navalinskaitė („Vėjas“), 
trečią vietą – M. Bekerytė ir J. Satkūnienė („Vėjas“).

Rašiniai trumpinami redakcijos nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami, nesaugojami.
Laikraštyje spausdinamų straipsnių bei laiškų autoriai išsako savo, o ne redakcijos nuomonę.
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Tarptautiniame kurčiųjų žvejų turnyre Lietuvai atstovavę mūsų žvejai.

Lietuvos kurčiųjų boulingo čempionato dalyviai.


