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 Trumpai apie mus
GREITOSIOS MEDICINOS PA-

GALBOS STOTIES PASIŪLYMAS. 
Vilniaus miesto savivaldybės viešoji 
įstaiga Greitosios medicinos pagalbos 
(GMP) stotis dar gegužę Lietuvos kur-
čiųjų draugijai (LKD) pasiūlė iniciatyvą 
ir paprašė kurčiųjų duomenų. Siūlymo 
esmė – viešoji įstaiga yra pasirengusi 
priimti skubios medicinos pagalbos 
teikimo prašymus iš kurčiųjų, gyve-
nančių Vilniaus apskrityje, Zarasų ir 
Visagino savivaldybėse. Informuoja-
ma, kad įstaigoje yra sukurta speciali 
programa, leidžianti pagal skambi-
nančiojo telefono numerį išsiųsti GMP 
brigadą į skambinančiojo gyvenamąją 
vietą. Rašte nurodoma, kokių kurčių-
jų duomenų reikia, kad galima būtų 
programą aktyvuoti. Tačiau pavasario 
pabaigoje pateiktą siūlymą dėl artėjan-
čio atostogų meto teko kuriam laikui 
atidėti. Juolab kad Bendrasis pagalbos 
centras tvirtai žadėjo laikytis terminų 
ir metų pabaigoje imti teikti visą sku-
bią pagalbą ir visos šalies mastu. Metų 
pabaiga – visai čia pat. 

Dabar LKD iškilo klausimas – pa-
sitikėti ir dar laukti, ar numoti ranka į 
amžinai įsipareigojimų nesilaikančius 
valdininkus ir priimti GMP stoties 
siūlymą, kuris užtikrintų bent skubią 
medicinos pagalbą daliai Lietuvos 
kurčiųjų. 

BLOGA ŽINIA. Lapkričio 5 
d. Seimo Informacinės visuomenės 
plėtros komiteto posėdyje dėmesio 
sulaukė ir Seimo narės Vincės Vaide-
vutis Margevičienės siūlymas skirti 
308 tūkst. Lt tikslinių asignavimų LRT 
televizijos informacinės aplinkos pri-
taikymui klausos negalią turintiems as-
menims laidoms titruoti ir versti į gestų 
kalbą. Siūlymui pritarta. Tačiau Seimo 
Biudžeto ir finansų komitetas nepritarė 
kitąmet nacionaliniam transliuotojui 
skirti 0,3 mln. LT laidoms titruoti ir 
versti į LGK. Prieš lėšų skyrimą balsavo 
8 komiteto nariai, todėl buvo nutarta 
lėšų paiešką pavesti Vyriausybei.

GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ 
KONKURSAS. Lapkričio 22 d. Pa-
nevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro 
salėje (Geležinkelio g. 2, Panevėžys) 
vyks konkursas „Gestų kalbos vertėjas 
2013". Jame dėl geriausio 2013 m. 
gestų kalbos vertėjo titulo varžysis 
vertėjai iš visos Lietuvos. Renginio 
organizatoriai - Lietuvių gestų kalbos 

vertėjų asociacija, Panevėžio apskrities 
gestų kalbos vertėjų centras. Konkursas 
skiriamas gestų kalbos vertėjų kvalifi-
kaciniam tobulėjimui skatinti, gestų 
kalbos vertėjo profesijai populiarinti 
bei informacijai apie lietuvių gestų 
kalbą skleisti. Papildomą informaciją 
galite gauti paskambinę tel. (8 45) 46 
48 40 ir mob.  8 698 06 377. 

ŠAUNIAUSIO LKNUC MOKS-
LEIVIO-2014 KONKURSAS. 2014 
m. sausio 23 d. Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centre  vyks 
šauniausio moksleivio rinkimai. Į 
renginį „Šauniausias LKNUC mokslei-
vis-2014“ jau platinami bilietai (kaina- 
5 Lt). Organizatoriai ragina juos jau 
dabar įsigyti, nes po Kalėdų jų kaina 
bus dvigubai didesnė. Dėl bilietų SMS 
žinute teirautis Vaivos Žymantaitės 
mob. + 370 678 67 693 .

SUSITIKIMAS. Lapkričio pra-
džioje Šv. Kazimiero g. 3 patalpose dėl 
vertimo paslaugų apimties ir kokybės 
tarėsi Vilniaus apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro (VAGKVC) atstovai 
bei kurtieji studentai. Šiemet Vilniaus 
aukštosiose mokyklose mokosi rekor-
dinis jų skaičius – net 32. VAGKVC 
džiaugėsi, kad susitikimas vyko visiško 
tarpusavio supratimo atmosferoje. 
Tartasi, kaip įsimenamai paaiškinti 
dėstytojams, kas yra kurčias studen-
tas, ir kaip jam tinkamai būtų galima 
pateikti dalyko mokomąją medžiagą. 
Nutarta kurti Kurčiųjų studentų tary-
bą, kurios nariai įvairiais klausimais 
padėtų vieni kitiems. 

TECHNINĖ PAGALBA NEĮGA-
LIESIEMS. Lapkričio 7 d. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijoje sureng-
ta tarptautinė konferencija „Techninės 
pagalbos priemonių svarba neįgaliųjų 
visaverčiam dalyvavimui visuomenės 
gyvenime. Techninės pagalbos priemo-
nių ir informacinių sistemų vystymosi 
tendencijos ir perspektyvos“. 

KURČIŲJŲ TEISIŲ RĖMIMAS 
REMIANTIS KONVENCIJA. Lap-
kričio 16 d.  prezidentūros rūmuose 
surengta tarptautinė konferencija 
„Negalia ir darnus vystymasis iš JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos perspek-
tyvos“. Ją organizavo Lietuvos neįga-
liųjų forumas. Svarbiausi konferenci-
joje perskaityti pranešimai: „Europos 
Sąjungos 2020 tikslai dėl įtraukaus 
augimo ir kovos su skurdu“; „Vysto-
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masis bendradarbiavimo po 2015 
m. etapas ir jo sąsaja su tvaraus 
vystymosi tikslais“; „Tvarumas ES 
teisėkūroje ir finansavime: atskirų 
atvejų aptarimas“. 

KULTŪROS PROJEKTAI. 
Dvi Vilniuje įregistruotos or-
ganizacijos laimėjo Vilniaus 
savivaldybės Kultūros skyriaus 
skelbtus kultūros rėmimo progra-
mų projektų konkursus. Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centras 
įgyvendins projektus  „Tylos 
pasaulis“ – žmonių su klausos 
negalia kūrybinių įgūdžių lavini-
mas, meno ir kultūros pažinimas 
Vilniaus mieste (laimėta suma 
1700 Lt) ir „Perbridus tylą, mintis 
pakyla, plytos kuždėti ima“ („Šv. 
Kazimiero gatvės pastatų paslap-
tys“) (2400 Lt). Lietuvos šeimų, 
auginančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrija PAGA-
VA vykdys projektą „Integruoti 
kultūros renginiai kurtiesiems“ 
(3200 Lt). 

VILNIAUS KRC TĘSIA 
PROJEKTĄ. 2013 m. Vilniaus 
KRC toliau tęsia jaunimo projektą 
„Eikime kartu“, finansuojamą iš 
Vilniaus m. savivaldybės Jaunimo 
skyriaus. Projekto lėšomis nese-
niai surengta Helovino šventė. 

Lapkričio ir gruodžio mėnesiais 
vyks vaizdo filmukų konkursas 
apie kurčiųjų jaunimo gyvenimą 
girdinčiųjų visuomenėje ir t. t. 
Projekto vadovė Rima Kurala-
vičiūtė su projekto rezultatais 
žada plačiau supažindinti metų 
pabaigoje. 

DĖMESYS GESTŲ KAL-
BAI. Lietuvos medicinos studen-
tų asociacijos (LiMSA) vardu į 
Surdologijos centrą kreipėsi Inga 
Stonkutė. Ji pasiūlė Žmogaus tei-
sių dieną (gruodžio 10 d.) LiMSA 
nariams – Vilniaus universiteto 
ir Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Kaune studentams 
surengti vienos dienos lietuvių 
gestų kalbos pamokėles. Studen-
tai pageidauja išmokti šiek tiek 
frazių, kurių ateityje jiems gali 
prireikti bendraujant su pacien-
tais. Surdologijos centras sutiko 
bendradarbiauti. 

KURČIŲ ASMENŲ KO-
MUNIKACIJA. Lietuvos edu-
kologijos universitetas atsiliepė 
į pakartotinį LKD prezidentės R. 
Klečkovskajos raštą dėl gestų kal-
bos kaip pasirenkamojo dalyko 
įtraukimo į LEU studijų planus. 

Dabar LEU žada, kad LGK 
pasirenkamasis kursas „Kurčių 

asmenų komunikacija“ bus pra-
dėtas dėstyti kitąmet (2014 m.). 

Atsiųsta nauja dalyko aprašo 
forma, kurią užpildyti įpareigotas 
Surdologijos centras (beje, kartą 
įstaiga tai jau darė). 

Apraše bus numatyta dalyko 
apimtis, aprašyti tikslai, pateiktas 
dalyko studijų planas, apibrėžti 
laukiami rezultatai, vertinimo 
tvarka ir kt.

REIKALINGOS SIUVĖ-
JOS.Stabiliai dirbančiai kurčiųjų 
įmonei „Vikada“ reikalingos 
siuvėjos. Vidutinis atlyginimas 
– 1500 Lt. 

Įmonėje geros darbo ir poil-
sio sąlygos. Su kurčiaisiais dirba 
ir rūpimus klausimus padeda 
spręsti personalo darbuotoja, 
vertėjos. Kreiptis: UAB „Vikada“, 
Kauno g. 32, Vilnius, tel.: 8 612 45 
322, 233 8353.

TARPTAUTINIS KUR-
ČIŲJŲ FESTIVALIS „GINTA-
RINĖS ŽVAIGŽDĖS“. Spalio 
pradžioje Kaliningrade (Rusijos 
sritis) surengtame tarptautiniame 
kurčiųjų festivalyje „Gintarinės 
žvaigždės“ dalyvavo ir Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centro 
(KKRC) kūrybinis kolektyvas. 

Semtis žinių, ieškoti nau-

jovių imitacinės dainos ir pan-
tomimos žanro srityse vyko 
Birutė, Rūtelė, Kęstutis, Myko-
las, KKRC meninių gebėjimų 
lavinimo projekto vykdytoja  
V. Eskertienė, pantomimos ir 
dramos būrelio vadovė J. Vini-
čenkienė. 

Festivalyje dalyvavo meni-
niai kolektyvai iš Rusijos sričių 
(Briansko, Kaliningrado, Smo-
lensko, Jakutijos), Baltarusijos 
(Minsko) ir Kauno. 

TARPTAUTINĖ PAGY-
VENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA. 
Spalio 1 d. minima Tarptautinė 
pagyvenusių žmonių diena. Ta 
proga visą spalio mėnesį Kauno 
miesto savivaldybė, visuomeni-
niai fondai organizavo senjorams 
įvairius renginius. 

Kauno kurčiųjų bendruome-
nės senjorai dalyvavo įdomiose 
gydytojų paskaitose Dainavos ir 
Šilainių poliklinikose, V. Kudir-
kos viešosios bibliotekos „Ber-
želio“ padalinyje edukacinėje 
valandėlėje „Tapyba ant smėlio“. 

Nemažai kurčiųjų nemoka-
mai lankėsi VDU Botanikos sode, 
apžiūrėjo Kauno pilį. Į gestų kalbą 
vertė Kauno apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro vertėjos. 

Kauno KRC lankėsi savivaldybės atstovai
Spalio 29 d. į Kauno 

kurčiųjų reabilitacijos cen-
trą (KRC) atvyko svarbių 
svečių: mero žmona Jurga 
Kupčinskienė, Kultūros ir 
turizmo plėtros skyriaus 
vedėjas Albinas Vilčinskas, 
mero patarėjas Zenonas 
Abramavičius. 

Labiausiai svečiams rūpė-
jo išsiaiškinti, ar 2012 m. Ka-
lėdinio labdaros vakaro metu 
surinktos lėšos, skirtos kurtie-
siems išmaniesiems telefonams 
įsigyti, panaudotos neįgaliųjų 
reikmėms. Šeimininkų svars-
tymai ir siūlymai, kokius bū-
dus derėtų išbandyti vaizdo 
skambučiams atpiginti, miesto 
valdžios atstovus visiškai įti-
kino, kad jų pastangos nebuvo 
bergždžios. Už labdaros lėšas 
33 klausos negalią turintys as-

menys įsigijo ir sėkmingai nau-
dojasi mobiliaisiais telefonais, 
turinčiais vaizdo kamerą.

Kurtieji turėjo ką atsakyti ir 
A. Vilčinskui, besidominčiam, 
ar yra sąlygos deramai dalyvau-
ti miesto renginiuose. Iš dalies 
yra. Miesto eglės įžiebimo cere-

monija, Vasario 16-osios minė-
jimas ir dar viena kita valstybi-
nė šventė jau verčiama į gestų 
kalbą, miesto centre įrengiami 
didžiuliai ekranai. Bet, supran-
tama, kurtiesiems norėtųsi ir 
daugiau. Apie tai tąkart ir dis-
kutuota.

Savivaldybė ir Kauno KRC 
gražiai bendradarbiauja tei-
kiant informacijos paslaugas 
miesto viešajame transporte. 
Informaciją, prieinamą girdin-
tiems miestiečiams, kurtieji sa-
vo iniciatyva išsiverčia į gestų 
kalbą, nufilmuoja ir siunčia į 
firmą, kuri medžiagą tinkamai 
suformatuoja. Na, o savivaldy-
bė sudaro galimybes nemoka-
mai šią informaciją skelbti vie-
šajame transporte. Per susitiki-
mą aptartos ir galimos tolesnės 
bendradarbiavimo perspekty-
vos. 

Kauno KRC direktorė Jūra-
tė Pugačiauskienė pasidžiaugė, 
kad tiek šeimininkai, tiek sve-
čiai buvo patenkinti susitikimo 
rezultatais, aptartais ateities 
planais. 

   
„Akiračio“ inf.

Su svečiais bendrauja Kauno KRC direktorė J. Pugačiauskienė ir LKD narys 
R.Balaišis.
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Atėjo lemiamos dienos 
apsispręsti dėl būsimų pen-
sijų kaupimo, nes beliko 
keliolika dienų iki lapkričio 
30 d. Kiekvienas mūsų iki 
tos dienos turėtume apsi-
spręsti ir pasirinkti tolimesnį 
pensijos kaupimo būdą. 
Nepasirinkus jokio varianto, 
gyventojai pensijų kaupime 
liks dalyvauti ankstesnėmis 
sąlygomis.

„Laiko apsispręsti lieka vis 
mažiau, tad kviečiu visus, dar 
nepriėmusius sprendimo, ilgam 
to neatidėlioti, domėtis, konsul-
tuotis ir apsispręsti, kuris vari-
antas iš trijų galimų jums pri-
imtiniausias,“ – sako socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Algi-
manta Pabedinskienė. 

Pensijų kaupimo sistemoje 
dalyvaujantys gyventojai (sutar-
tis su pensijų kaupimo fondais 
pasirašę nuo 2003 m. iki 2013-
ųjų) turi gerai apgalvoti ir pasi-
rinkti vieną iš galimų variantų: 
grįžti į „Sodrą“, toliau kaupti 
privačiuose pensijų fonduose 
ankstesnėmis sąlygomis ar tęsti 

kaupimą papildomai primokant 
savo lėšomis ir gaunant papildo-
mą įmoką iš valstybės biudžeto. 
Apsispręsti dėl tolimesnio kau-
pimo gali tik tie, kurie pradėjo 
kaupti iki 2013 metų. 

Svarbu gerai apgalvoti savo 
pasirinkimą, įvertinti galimą 
riziką. Būti atidiems ragina pa-
ti ministrė A. Pabedinskienė: 
„Norime pabrėžti, kad nėra uni-
versalaus ar teisingo sprendimo 

visiems, tad kiekvienas žmogus 
turėtų labai atsakingai apsvars-
tyti visas galimas alternatyvas, 
atsižvelgiant į savo amžių, pa-
jamas bei kitus faktorius, ir pri-
imti jo situaciją geriausiai atitin-
kantį sprendimą.“

Įvertinti konkretaus žmo-
gaus situaciją gali padėti speciali 
skaičiuoklė, kuri nors ir nepa-
rodys tikslios pensijos ateityje, 
tačiau leis įvertinti tendencijas, 
kokios pensijos galima tikėtis 
pasirinkus kiekvieną iš trijų va-
riantų.

Skaičiuoklė, atsižvelgusi į 
įvestą žmogaus amžių, lytį, gau-
namas pajamas, darbo stažą, 
dalyvavimą privačiame kaupi-
me, parodo preliminarius ver-
tinimus, kokią pensiją žmogus 
gautų ateityje, jeigu iki pensijos 
dirbtų tokiomis pat sąlygomis, 
kurias nurodė. 

Svarstant pensijų kaupimo 
galimybes yra trys variantai: 

I variantas: gyventojai gali 
sustabdyti socialinio draudi-
mo įmokų pervedimą į pensijų 
fondus ir likti tik „Sodros“ sis-
temoje. Nusprendus vėl kaupti 
pensijų fonduose reikės kreiptis 

į pensijų kaupimo bendrovę ir 
pateikti prašymą (nuo 2014 m. 
sausio 1 d.). Atnaujinus dalyva-
vimą, kaip ir iki šiol, bus perve-
dama tik nustatyto dydžio socia-
linio draudimo įmokos dalis.

II variantas: gyventojai gali 
tęsti kaupimą prisidėdami savo 
lėšomis ir gaudami papildomą 
įmoką iš valstybės biudžeto. 
Tam reikia nueiti į savo pensijų 
kaupimo bendrovę ir pateikti su-
tikimą dėl papildomos įmokos 
mokėjimo. Svarbu prisiminti, 
kad vėliau šio sutikimo atsisaky-
ti nebus galima.

III variantas: gyventojai 
gali dalyvauti pensijų kaupime 
ankstesnėmis sąlygomis. Tai 
reiškia, kad į pensijų fondus bus 
pervedamos tik nustatyto dydžio 
socialinio draudimo įmokos.

Visą detalesnę informaciją 
apie pensijų sistemos pertvar-
ką, galimus pasirinkimo būdus, 
skaičiuoklę ir „Sodra“ kontaktus 
asmeninėms konsultacijoms ga-
lima rasti internete adresu www.
gyventojai.sodra.lt . 

SADM inf.

Aktualijos Priimk sprendimus dėl būsimų pensijų 
kaupimo šiandien

Pagalba 112 neįgaliesiems
Spalio viduryje Seime 

buvo pristatytas techno-
loginis sprendimas, kuris 
galėtų palengvinti pagal-
bos tarnybų darbą. Jį per 
rekordiškai trumpą laiką 
parengė grupė jaunų žmo-
nių, pasivadinusių „patri-
otiniais programuotojais“ 
(komandos vadovas Olekas 
Suchodolskis). 

Sprendimo esmė – sukurta 
nesudėtinga išmaniųjų telefonų 
aplikacija, pritaikyta neįgalie-
siems. 

Ši maždaug per 30 sekun-
džių pateikia informaciją apie 
nelaimės pobūdį ir parodo pa-
galbos tarnyboms skambinan-
čiojo vietą 5–30 metrų tikslu-
mu skambinant iš mobiliojo te-
lefono ir su, ir be SIM kortelės. 

Ir jokios SMS kurtiesiems čia 
netektų rašyti. 

Diskusijos „Pilietinė ini-
ciatyva–112 mobilioji progra-
mėlė. Ar ji gali tapti patikimu 
ir greitu sprendimu valstybei 
gelbėjant gyvybes?“ tikslas bu-
vo pasidžiaugti, kad tokios pi-
lietinės iniciatyvos nualintoje 
nepriteklių valstybėje vis dar 
egzistuoja. 

Išsiaiškinti, ar ši iš tikrųjų 
yra vien altruistinių tikslų pa-
diktuota, kaip deklaruojama; 
paanalizuoti, kodėl dažnai pi-
lietinės iniciatyvos taip ir lieka 
neįgyvendintos. 

Renginio globėjas L. Kazla-
vickas diskusijos metu apgailes-
tavo, kad pasigenda valstybėje 
aiškaus bendradarbiavimo me-
chanizmo, kuris leistų naudo-
tis piliečių intelektine pagalba. 

Diskusijos dalyviai pripažino, 
jog dėl to, kad tokio bendradar-
biavimo tradicijų tarp valsty-
bės  ir piliečių iki šiol Lietuvoje 
nėra, dalis atsakomybės tenka 
interesų grupėms, netoliare-
giškam verslui, turinčiam tiks-
lą parduoti bei pirkti brangias 
paslaugas čia ir dabar. 

Iniciatyvą sveikino ir laiki-
nasis Bendrojo pagalbos centro 
vadovas Tadas Maroščikas, bet 
jis ragino atsakingai apibrėžti 
kiekvienos šalies atsakomybę ir 
užtikrinti saugumą. 

Vidaus reikalų ministerijos 
atstovai sakė nerimaują dėl ga-
limos tokių iniciatyvų gausos. 
Labai gerai, kad rastas sprendi-
mas, bet programą reikia diegti, 
paskui palaikyti, prižiūrėti, to-
bulinti. Nė viena pilietinė inici-
atyva atsakymų į šiuos iššūkius 

neduos. Čia reikia biudžeto lė-
šų. 

Pastaroji diskusija Lietuvos 
kurtiesiems dar kartą žadina 
viltį pagaliau prisišaukti skubią 
pagalbą paprastai ir laiku, kaip 
ir kitiems piliečiams. 

 Tačiau dar neaišku, ar nau-
jovę pavyks pritaikyti laiku -  
nuo 2014 m. sausio 1 d. 

Akivaizdu, jog „tai - vals-
tybės pareiga“, bet priminsime, 
kad šioje srityje sulyginti kur-
čiųjų ir girdinčiųjų galimybes 
valstybė žadėjo jau prieš 5 me-
tus. 

Tad neįgalieji atsakingų už 
skubią pagalbą institucijų be 
dėmesio ir spaudimo palikti 
negali net trumpam.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė A. Pabedinskienė. 
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Spalio pabaigoje skėtinės 
neįgaliųjų organizacijos 
raštu kreipėsi į Seimą ir 
Vyriausybę dėl neįgaliųjų 
organizacijų didesnio finan-
savimo. 

Buvo suformuluoti trys 
prašymai. Pirmasis – dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 
Neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymo įgyvendinimo priemo-
nių finansavimo. Ragindami 
reaguoti ir priimti Konvencijos 
keliamus iššūkius neįgalieji pa-
prašė formuojant 2014 m. vals-
tybės biudžetą skirti papildomai 
3 mln. litų. Antras neįgaliųjų 
raginimas – grąžinti sumažintas 
slaugos ir priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslines kompensacijas 
į 2008 m. lygį. Trečias prašy-
mas „peržiūrėti LRV nutarimo 
Nr. 511 reglamentuotus kitų 
biudžetinių įstaigų darbuotojų 

pareigybių darbo apmokėjimo 
koeficientus, kurie yra labai maži  
ir daugelį metų nekito“. „Daugelį 
metų“ iš tiesų reiškia 20 metų, 
nes minėtas nutarimas priimtas 
1993 m. 

Neįgalieji ragino valstybę 
pripažinti, kad nevyriausybinės 
organizacijos yra valstybės da-
lis, kuri socialinės partnerystės 
pagrindais padeda valstybei 
spręsti neįgaliųjų klausimus. 
Besikreipiantiems susirūpinimą 
kelia tai, kad ten dirbantys spe-
cialistai už minimalų atlyginimą 
organizuoja ir teikia neįgalie-
siems paslaugas, atitinkančias 
paslaugų standartus. Jie reikalavo 
užtikrinti saugias darbo sąlygas 
personalui ir sukurti palankią 
aplinką paslaugų gavėjams. 

Kol kas neįgaliųjų organi-
zacijas pasiekė tik socialinės 
apsaugos ir darbo viceministro 
Algirdo Šešelgio atsakymas. 
Faktiškai du prašymai atmesti. 

Viceministras praneša, kad Naci-
onalinės neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos programos 2013 - 2019 
m. priemonių planui vykdyti 
numatyta 25 mln. 375 tūkst. Lt 
ir esą skirti papildomų lėšų nėra 
finansinių galimybių. Tačiau 
informuojama, kad ministerija 
“nuolat siekia ir tarpininkauja, 
kad būtų įvertintos visos gali-
mybės skirti kuo daugiau lėšų“. 

Taip pat viceministras infor-
muoja, kad slaugos ir pagalbos 
(priežiūros) išlaidų tikslinių 
kompensacijų grąžinimas į 2009 
m. lygį prasidės nuo 2014 m. 
sausio 1 d. 

O štai atsakymas į trečią 
prašymą skamba taip: „...atsi-
žvelgiant į tai, kad ir kitų sričių 
darbuotojai kreipiasi dėl atly-
ginimų padidinimo, manome, 
jog kompleksiškai turėtų būti 
peržiūrėti visų iš valstybės ir 
savivaldybių biudžetų finansuo-
jamų darbuotojų atlyginimai, 

atsižvelgiant į visų darbuotojų 
poreikius, nepriklausomai nuo 
to, kokioje srityje jie dirba.“ Esą 
supraskite, jei kelsime atlygini-
mus, tai kelsime visiems, bet kol 
kas tokių lėšų nėra. 

Ar tikrai čia deklaruojamas 
lygiateisiškumo principas? Juk 
anaiptol ne visiems iš valsty-
bės ir savivaldybių biudžetų 
finansuojamiems darbuotojams 
atlyginimai nekelti net 20 metų, 
tai kodėl dabar reikia juos visus 
iš karto peržiūrėti? 

Didelė tikimybė, kad tai 
reikš štai ką: nevyriausybinių or-
ganizacijų (NVO) darbuotojams 
jie bus pakelti kartu su visais, 
bet iš tiesų vėliausiai ir pagal 
proporcijas turbūt mažiausiai 
(nes neteko girdėti, jog valstybėje 
per tą laiką būtų pakilęs NVO 
prestižas), tad jiems išsikapstyti 
iš skurdo šansų bus mažiausiai.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Neįgalieji paprašė daugiau lėšų 

Kurtieji gali viską
Spalį ir lapkritį nevy-

riausybinės organizacijos 
„DeafPLUS“ (Londonas) 
atstovės mūsų regiono kur-
tiesiems pasakojo, kaip kurti 
nevyriausybines organizaci-
jas (toliau – NVO).

Lektorės iš Anglijos Mary 
Hicks ir vėliau ją pakeitusi Rebec-
ca Mansell perskaitė pranešimą 
,,NVO veikla, gerosios patirties 
pasidalijimas“. Klausytojams jos 
diegė mintį, kad nieko nėra neį-
manomo. 

Kiekvienos organizacijos vei-
kla prasideda nuo idėjos ir asme-
nų, pasiryžusių dėl jos eikvoti sa-
vo laiką ir energiją. Kitaip tariant, 
prieš steigiant nevyriausybinę or-
ganizaciją nustatoma veiklos niša 
– kokių paslaugų ir kokiai tikslinei 
grupei stinga. 

Bendraminčių, kurie vėliau 
paprastai tampa NVO tarybos 
nariais, iš pradžių reikia trijų ar-
ba penkių. Geriausia, kad jie būtų 
tam tikrų sričių specialistai, pvz., 
bent vienas iš jų finansininkas, t.y. 
asmuo, turintis supratimą apie or-

ganizacijos biudžeto sandarą. Šie 
asmenys kreipiasi į atitinkamus 
rėmimo fondus informuodami, 
kad nori registruoti įstaigą trūks-
tamoms paslaugoms teikti, apie 
trūkstamas veiklas pateikdami 
įrodymų. Gavus patikinimą, kad 
tokia įstaiga turi veiklos perspek-
tyvų, pradedamas formuoti darbo 
kolektyvas ir prasideda reikiamų 
dokumentų išsirūpinimo etapas 
(įmonės registravimas, rūpinima-
sis darbo sauga, darbo vietų įren-
gimas ir pan.). 

Kad Lietuvos kurtiesiems būtų 
lengviau įsivaizduoti veiklų eta-
piškumą, lektorės kiekvieną darbą 
aptarė smulkiai ir pateikdamos 
pavyzdžių. Ypač daug dėmesio 
skyrė tinkamai kadrų politikai, 
finansavimui gauti. Jos teigė, kad 
bent pusę darbuotojų turėtų suda-
ryti kurtieji ir neprigirdintys, nes 
jie geriausiai išmano negirdinčių 
žmonių problemas. Viešnios pa-
brėžė teikiamų paslaugų konfi-
dencialumo svarbą, primindamos, 
kokios gali būti neigiamos paslap-
ties nesaugojimo pasekmės. Ypač 
todėl, kad kurčiųjų bendruomenės 

bet kurioje šalyje nėra labai dide-
lės, žmonės dažniausiai vieni kitus 
pažįsta.

Mūsų auditoriją sužavėjo vi-
sapusės kurčiųjų viešnių žinios, 
ypač juridinių ir finansinių dalykų 
išmanymas. Jie norėtų lygiuotis į 
užsienį, tačiau ne vienas skundėsi, 
kad Lietuvoje naujos organizacijos 
registravimo kelias nestokoja biu-
rokratinių kliūčių ir yra jiems per 
sudėtingas. 

Nepaisant modelių skirtumų, 
anglių pranešimas visuose regio-
niniuose susitikimuose sulaukė 
daugiausia dėmesio. Pvz., kur-
čiuosius domino, ar konkretus 
asmuo, atvykęs į Didžiąją Brita-
niją, gali kreiptis į „DeafPLUS“ 
dėl pagalbos įsidarbinti ir ar jau 
yra į juos kreipęsi kurčių lietuvių 
(abiem atvejais buvo gauti teigia-
mi atsakymai, bet antruoju atveju 
pabrėžta, kad konkrečių pavardžių 
neleidžia atskleisti įsipareigojimas 
saugoti paslaptį). 

Be to, teirautasi, kokioms 
veikloms konkrečiai kurtieji gali 
registruoti įstaigas, prašyta pa-
vyzdžių, kaip joms pritraukti lėšų. 

Klausytojus domino, ar dirbant 
tokioje organizacijoje svarbu gerai 
mokėti valstybinę šnekamąją kal-
bą. Buvo ir tokių klausimų: „Kaip 
„DeafPLUS“ kovoja, kad darbda-
viai nevengtų įdarbinti kurčiojo?“ 
(įdarbinimo reikalai – viena NVO 
veiklos krypčių), „Kas svarbiau 
– atitinkamas diplomas ar darbo 
patirtis?“, „Ar gali kurčias asmuo, 
gyvenantis Londone, gauti paslau-
gą kitame mieste?“ (atsakymas 
teigiamas), „Ar turi „DeafPLUS“ 
mokėti mokesčius valstybei nuo 
loterijų metu surinktų lėšų?“ (ne), 
„Ar kurtieji moka nario mokestį 
„DeafPLUS?“ (ne), „Kiek kurčiųjų 
klientų aptarnaujama vidutiniškai 
per dieną (5-7 asmenys) ir koks 
pagalbos jiems sėkmės procen-
tas?“ bei pan.  

Lektorės stengėsi į kiekvieną 
klausimą atsakyti tiksliai ir aiškiai. 
Nenuostabu, kad daugelyje miestų 
užsieniečių pranešimai truko apie 
porą valandų.

Plačiau skaitykite LKD tinkla-
lapyje www.lkd.lt 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Per šventę nepamirštos ir kurtiesiems 
aktualios problemos

Šiauliai: Tarptautinė kurčiųjų diena – svečių būryje
Šiaulių valstybinio ka-

merinio choro „Polifonija“ 
salėje spalio 12 d. Šiaulių 
kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro (KRC) bendruomenė 
minėjo Tarptautinę kurčių-
jų dieną. 

Apie 100 kurčiųjų iš Šiaulių, 
Telšių, Radviliškio, Joniškio ir 
Mažeikių stebėjo svečių - Klai-
pėdos imituojamosios dainos at-
likėjų bei šeimininkų - Raiškiojo 
judesio teatro „Saulė“ parengtą 
jungtinę saviveiklos programą. 
Ir ne tik. Susirinkusieji turėjo 
galimybę apžiūrėti Šiaulių KRC 
amatų būrelio šia proga sureng-
tą parodėlę, jaukiai pabendrauti 
gerdami kavą, gauti daug naujos 
projektinės informacijos. 

Vienas šventės akcentų buvo 
parodomoji tautodailininko Va-
clovo Onaičio medžio drožybos 
pamoka. Visiems patiko Šiaulių 
KRC meistro dovanota skulptū-
ra „Karžygys“. 

Centre gausu p. Vaclovo do-
vanotų darbų, bet tokios didelės, 
išties sunkiai įkainojamos dova-
nos dar nebuvo. Antro aukšto 
bendroje patalpoje įkurdintas 
„Karžygys“ traukia visų svečių 
akį. 

Minėjimą organizavo Šiaulių 
KRC direktorė Kristina Prudni-
kienė bei darbo paieškos asisten-
tė, projekto vadovė Raimonda 
Monstvilaitė. Šeimininkams tal-
kino rėmėjai. 

   
„Akiračio“ inf.

Panevėžio kurčiųjų re-
abilitacijos centro (PKRC) 
bendruomenė iškiliai pami-
nėjo Tarptautinę kurčiųjų 
dieną ir Lietuvos kurčiųjų 
draugijos 75-metį. Šia pro-
ga panevėžiečius sveikino 
daugelį metų su kurčiaisiais 
bendraujantis ir į jų pro-
blemas įsiklausantis Seimo 
narys, Darbo partijos (lei-
boristų) atstovas  Petras 
Narkevičius su kolegomis ir 
kiti garbingi svečiai. 

Šventinį renginį pradėjusi 
PKRC direktorė Alina Juciuvie-
nė apžvelgė Kurčiųjų draugijos 
istoriją, kurioje, anot jos, būta 
ir šviesių, ir tamsių laikotarpių. 
„Kurtieji ir dabar dar priversti 
kovoti už savo teises dėl pagal-
bos prieinamumo, komunika-
vimo keblumų, kompensacinių 
priemonių gavimo“, -   pažymė-
jo A. Juciuvienė. Aktyviausiems 
bendruomenės nariams direkto-
rė įteikė padėkas. 

Sveikinimo žodį tardamas 
Seimo narys P. Narkevičius pri-
minė, jog Darbo partiją (leibo-
ristus) su Panevėžio kurčiųjų 

bendruomene sieja ilgametė 
draugystė. Garbus svečias įteikė 
asmenines padėkas LKD prezi-
dentei R. Klečkovskajai, PKRC 
direktorei A. Juciuvienei ir ak-
tyviausiems bendruomenės na-
riams. Įteikdamas padėką poniai 
Alinai pabrėžė, kad iš šios mo-
ters  daug kas galėtų pasimokyti 
vadybos subtilybių. Jis pažadėjo 
ir toliau padėti  sprendžiant kur-
tiesiems aktualias problemas.

„Brangūs mano žmonės“, – 
nuoširdžiais žodžiais į likimo 
draugus kreipėsi LKD preziden-

tė R. Klečkovskaja. Ji pasidžiau-
gė, jog yra metuose tokia diena, 
kuri suburia visus  į vieną būrį, 
ir galima  pabendrauti, pasi-
džiaugti, pabūti drauge. Garbi 
viešnia šia nepaprasta proga 
taip pat įteikė padėkas PKRC 
direktorei A. Juciuvienei, meno 
vadovei Genovaitei Sipavičienei,  
Anykščių kurčiųjų bendruome-
nės vadovui Vytautui Petrui Rai-
šeliui, sporto aistruoliui Juliui 
Barisevičiui.

 Renginį papuošė PKRC ir 
Vilniaus kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų reabilitacijos centro 
parodytos nuotaikingos meninės 
programos bei įspūdinga An-
driaus Kaškelio kaukių paroda.  

Direktorei A.Juciuvienei 
pakvietus bendravimą pratęs-
ti geriant kavą ir arbatą, LKD 
prezidentė R. Klečkovskaja ilgai 
nepaleido Seimo nario P. Narke-
vičiaus. Ji džiaugėsi, kad panevė-
žiečiai turi tokį bičiulį bei užta-
rėją ir išsakė daug kurtiesiems 
aktualių problemų, kurias būti-
na skubiai spręsti. Viena jų - iki 
šiol netitruojamos nacionalinės 
televizijos laidos. Seimo narys 
pažadėjo tarpininkauti, kad šis 
procesas pajudėtų. 

PKNPM direktorė D. Kriš-
čiūnienė iškėlė kitą ne mažesnę 
problemą: per menką valstybės 
finansavimą vieninteliam kur-
čiųjų laikraščiui„Akiratis“ bei jo 
išlikimą. 

A. Juciuvienė prašė pagal-
bos dėl PKRC pastato išlaikymo, 
nes iš to, kiek skiria Panevėžio 
miesto savivaldybė, jo išlaikyti 
neįmanoma. Tą pajuto ir atvyku-
sieji į šventę: patalpos buvo visai 
nešildomos. 

Laima LAPĖNIENĖ

Regiono aktualijos

Panevėžio kurčiųjų bendruomenės pasveikinti atvyko didelis būrys svečių (iš 
dešinės): PAGKVC direktorė S. Kemeraitienė, LKD prezidentė R. Klečkovskaja, 
PKNPM direktorė D. Kriščiūnienė, Seimo narys P. Narkevičius.

Šiaulių KRC direktorė K. Prudnikienė bei darbo paieškos asistentė, projekto 
vadovė R. Monstvilaitė.
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Prienuose naujų patalpų atidarymo iškilmės
Spalio 25 d. vyko Kauno 

kurčiųjų teritorinės valdy-
bos Prienų pirminės organi-
zacijos patalpų atidarymas, 
kartu paminėtas ir LKD 75 
metų jubiliejus.

 Dar prieš metus gautos bu-
vusios policijos patalpos Prie-
nuose, Kauno gatvėje, suremon-
tuotos už rėmėjų lėšas.

Per iškilmes atidengta sko-
ningo dizaino organizacijos re-
klaminė iškaba, perkirpta atida-
rymo juostelė. Patalpas pašven-
tino Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčios klebonas Ričardas 
Kmitas ir padovanojo „Naująjį 
Testamentą“, kad iš jo bendruo-
menė galėtų pasisemti dvasinių 
jėgų. Jis patikino, kad „Visagalis 
visada padeda, tik reikia priimti 
tą Jo kvietimą“. 

Pagrindiniai remonto rū-
pesčiai slėgė Prienų kurčiųjų 
pirminės organizacijos vadovo 
(einančio asmeninio asistento 
pareigas) Mykolo Balaišio pe-
čius. Jį, sėkmingai išlaikiusį dar 
vieną egzaminą gyvenime, taip 
pat visą bendruomenę įkurtu-
vių proga sveikino: Seimo narys 
Andrius Palionis, Prienų rajono 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Egidijus Visockas  ir kiti garbingi 
svečiai. 

Svečiai linkėjo prasmingų 
darbų, kad bendrų namų židinys 
būtų atgaiva širdžiai ir laimės, ir 
nelaimės valandomis. LKD Kau-
no teritorinės valdybos pirmi-
ninkė Jūratė Pugačiauskienė dė-
kojo Prienų rajono savivaldybės 
administracijai už geranorišką 
pagalbą suteikiant patalpas, Soci-
alinių paslaugų skyriaus vedėjai 
E. Sadauskienei - ieškant rėmėjų. 
Pasidžiaugė aktyvia Prienų klau-
sos negalią turinčia bendruome-
ne, kuri padeda vadovui Myko-
lui „visur ir visada“. Socialinės 
paramos skyriaus specialistės 
prisiminė ne taip seniai atėjusio 
čia dirbti jauno vyriškio entuzi-
azmą, parėmė jį ir tikisi, kad ne-
blės energija bei rūpestis dėl savų 
žmonių, kartu visus pasveikino 
LKD 75-mečio proga. 

Dviejų kambarėlių patalpos 
tegul ir neprabangiai, bet visai 
sutvarkytos, o sienos jau net pa-
puoštos bendromis nuotrauko-
mis, durys - šventine atributika. 

Pratęstas dialogas su 
visuomene

Kadangi patalpos nedidelės, 
po atidarymo iškilmių gausūs 
svečiai buvo pakviesti į Socialinių 
paslaugų centro posėdžių salę. 

Po įspūdingai imituojamos 
dainos Kauno teritorinės valdy-
bos pirmininkė J. Pugačiauskienė 
plačiai pateikė LKD 75 metų is-
toriją. Būtina pasakyti, kad abe-
jingų nebuvo. Šalia svarbių datų 
demonstruotos nuotraukos įtiki-
no draugijos motyvacija siekiant 
lygių teisių visuomenėje, teisinga 
kryptimi įsitraukiant į Europos ir 
Pasaulio kurčiųjų judėjimo orga-
nizacijas. Vienoje vietoje sukaup-
ta informacija apie LKD yra nau-
dinga visuomenei. 

Pastarasis dialogas su Prienų 
valdžios atstovais, girdinčia vi-
suomene – jau antras. Prieš metus  
M. Balaišis čia buvo visus sukvie-

tęs į konferenciją „Tyloj po saule“ 
- talkinant Kauno apskrities ges-
tų kalbos vertėjų centro specia-
listams supažindinta su kurčiųjų 
kalba ir kultūra. 

Atsidėkota menine  
programa, padėkomis
Renginį vedė gerą nuotaiką 

spinduliuojanti Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centro meninių ge-
bėjimų lavinimo projekto vykdy-
toja Vida Eskertienė, imituojamą-
sias dainas atliko G. Pugačiaus-
kaitė, R. Mingailaitė, M. Balaišis,  
M. Radavičius, pantomimos vaiz-
deliu sužavėjo J. Viničenkienė. 
Abejingų tikrai nebuvo - negai-
lėta gausių aplodismentų, nuošir-
džiai dėkota ir po renginio. 

Kurčiųjų bendruomenė italų 
rašytojo Bruno Ferrero žodžiais 
kvietė: „Raskime laiko klausytis, 
žvelgti į akis, išmokime kartu 

verkti, drąsinti vienas kitą, juok-
tis, būti tiesiog kartu.“ 

Padėkota visiems svečiams, 
rėmėjams, asmenims, darbais 
prisidėjusiems prie remonto. 

Savo veiklų, rūpestingą vado-
vą pasveikino ir jo vadovaujama 
bendruomenė.

Prienų kurčiųjų pirminė or-
ganizacija vienija arti 50 klausos 
negalią turinčių asmenų. Daugu-
ma jų gyvena kaimuose, tačiau 
tokia padėtis vadovo negąsdina. 
Pasak Mykolo, dėl problemų su-
sisiekiama, į įdomius renginius 
atvyksta ir vyresnio amžiaus 
žmonių. Tikina, kad visi gauna 
reikalingą informaciją, padeda 
negirdintiems žmonėms susido-
roti su kasdienėmis problemo-
mis. Konsultuoja kurčiuosius kei-
čiantis kompensacinės technikos 
išdavimo tvarkai, padeda užpil-
dyti įvairius dokumentus, užsire-
gistruoti pas gydytojus ir kt. Taip 
pat palaikomas ryšys su šeimos 
nariais. Pasirūpina, jog sociali-
nių paslaugų centruose, gydymo 
įstaigose ir kitose pagyvenusių 
žmonių lankomose vietose visuo-
menės nariai rastų lankstinukų 
su LKD kontaktais, kad nusilpus 
klausai ir pagyvenę žmonės ga-
lėtų įsitraukti į jo vadovaujamos 
bendruomenės veiklą, rastų kon-
krečią pagalbą. 

Plačiau skaitykite www.lkd.lt

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Prienų kurčiųjų bendruomenė ir svečiai.

Naujas patalpas pašventino Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios klebonas 
R. Kmitas ir Prienų kurčiųjų pirminės organizacijos vadovui M. Balaišiui 
padovanojo „Naująjį Testamentą".
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Vilkaviškyje - reikšmingi jubiliejai
Spalio 17 d. Vilkaviškio 

kultūros centre paminėta 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
75-metis ir Kauno terito-
rinės valdybos Vilkaviškio 
kurčiųjų pirminės organi-
zacijos 10 metų sukaktis bei 
Tarptautinė kurčiųjų diena. 

Gausiai susirinkusiuosius nu-
džiugino tolimą kelią įveikusios 
LKD prezidentės Romos Kleč-
kovskajos atvykimas, nuoširdūs 
sveikinimai ir tiesioginis bendra-
vimas su bendruomenės nariais. 
Gausią bendruomenę sveikino 
daug garbingų svečių. 

Po svečių sveikinimų, kaunie-
čių Gintautės ir Kęstučio imituo-
jamosios dainos „Mes švenčiam 
laimę“ Jūratė Pugačiauskienė, pa-
sitelkdama multimediją, supažin-
dino su LKD istorija.  

Vilkaviškio p. o. istorija
Pirmąja šios organizacijos 

įkūrėja tituluojama Eglutė Banio-
nienė. Svarbią problemą išspren-
dė dar tuometinė Kauno teritori-
nės valdybos pirmininkė Malvina 
Stankauskienė. Toli nuo didžiųjų 
miestų įsikūrusiems klausos ne-
galią turintiems žmonėms labai 
reikėjo vietinio žmogaus pagalbos. 
Organizacija Registrų centre bu-
vo įregistruota 2002 m. birželį, jai 
skirtos patalpos Vilkaviškio rajono 
savivaldybės Socialiniame skyriu-
je. Po penkerių metų gautos kitos 
patalpos J. Basanavičiaus gatvėje.

 Pasibaigus pirmosios vadovės 
kadencijai, organizacijos pirmi-

ninke išrinkta Izabelė Kvirevičie-
nė. Dėl sveikatos problemų ji atsi-
statydino po 2 metų. 2009 m. pra-
dėjo vadovauti Birutė Dubickienė. 
Tų pačių metų lapkritį organizaci-
ja gavo patalpas Vilniaus gatvėje ir 
čia iki šiol renkasi. 

Šiose patalpose buriasi už-
imtumo būrelio nariai, teikiamos 
įvairios informavimo ir konsul-
tavimo paslaugos, kartu mini-
mos žymesnės datos, švenčiamos 
šventės. Jau tapo tradicija kasmet 
vykti į Raseiniuose organizuojamą 
Tarprajoninę sporto šventę, pažin-
tines ekskursijas.

Gestų kalbos vertimo paslau-
gas bendruomenei teikia Kauno 
apskrities gestų kalbos vertėjų 
centro Marijampolės padalinio 
vertėjos. 

Dėl asmeninių problemų šių 

metų balandžio mėnesį atsista-
tydino 3,5 metų Vilkaviškio ben-
druomenę sumaniai telkusi B. Du-
bickienė. 

Nuo gegužės mėnesio asme-
ninės asistentės pareigas čia eina 
Veronika Jurgelaitytė. Ji ir yra šios 
didelės šventės sumanytoja. Nors 
šiame darbe naujokė, bet sėkmin-
gai sutelkė savus žmones ir sve-
čius, sėkmingai susidorojo su or-
ganizacinėmis problemomis.

Veronika sakė, kad asmeninės 
asistentės darbas organizacijoje jai 
patinka, nes mėgstanti bendrauti 
su žmonėmis. 

Gestų kalbą ji jau pradėjo 
mokytis savarankiškai. Tiesioginį 
asmeninės asistentės darbą tikisi 
suderinti su ištęstinėmis (neaki-
vaizdinėmis) studijomis Marijam-
polės kolegijos Edukologijos ir so-

cialinio darbo fakultete, kuriame 
mokosi trečius metus. Socialinio 
darbo praktiką jau teko atlikti. 

Šventinė programa, rank-
darbių parodėlės

Garbiems svečiams jubiliejinį 
renginį primins išdalytos raštiškos 
padėkos, vilkaviškiečių rankų dar-
bo suvenyrai. 

Aktyviausi Vilkaviškio ben-
druomenės nariai: O. Baguskienė, 
D. Liubinkienė, B. Dubickienė,  
D. Šimanauskienė, D. Galbūdienė, 
E. Ragickienė, T. Pangonis, J. Ki-
veris pagerbti jubiliejiniais sveiki-
nimais, gėlėmis.

Per renginį pakilią nuotaiką 
lėmė Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro meninė programa. 

Dėmesio sulaukė ir pirminių 
organizacijų rankdarbių parodė-
lės. Galima buvo įsigyti darbų, 
konsultuotis, kaip pasigaminti 
konkretų suvenyrą pačiam. 

Atrodo, labiausiai patraukė 
nematyta ir gausi Vilkaviškio ben-
druomenės paroda, o ypač nepri-
girdinčios Danutės Liubinskienės 
kūrinėliai. Solidaus amžiaus mote-
ris kūrybai renkasi įvairių žaliavų. 
Visiems patiko meniškai sukom-
ponuoti dirbiniai iš medžio, me-
džio grybo, lino, karoliukų, natū-
ralių akmenėlių, megztos riešinės. 
Akį traukė puošnios vilkaviškiečių 
suvenyrinės gėlės, meniški dirbi-
niai iš popieriaus. 

Plačiau skaitykite www.lkd.lt

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Mažeikių bendruo-
menės centro direktorė 
Audronė Šimkuvienė ir 
vietos bendruomenė spa-
lio pabaigoje sulaukė sve-
čių iš Vilniaus. Direktorė 
nepraleido progos paleisti 
švelnią kritikos strėlę į 
atvykėlių pusę: „Sulau-
kėme seniai regėtų svečių. 
Pasiilgome jūsų, ruošėmės 
ir puošėmės.“

Visko nori ir  rajonų
kurtieji

Atokiau nuo centro gyvenan-
čių bendruomenių nei valdžios 
atstovai, nei saviškiai dėmesiu 
nelepina. Atrodytų, kas tėra 290 
kilometrų (tiek yra į vieną pusę iš 
Vilniaus), bet atskiria jie žmones 
vienus nuo kitų, ir tiek. 

Direktorė sakė, kad ją parei-
gos į Vilnių atveja dažniau, tad ji 
geriau užčiuopia sostinės pulsą, 
pasidžiaugia gražėjančiu miestu. 
Bendruomenės paprastai neatsive-
ši – tam reikia labai rimtos prie-

žasties. Pradėjus gauti finansavimą 
per savivaldybių biudžetus išvykos 
į kitus miestus tapo dar keblesniu 
dalyku. Tad mažeikiškiai norom 
nenorom įprato gyventi užda-
rai. Patys save linksmina ir patys 
linksminasi, vieni skaito paskaitas, 
kiti jų klauso, o paskui - atvirkš-
čiai. 

A. Šimkuvienė įsitikinusi, kad 
neturėtų taip būti. Todėl ji įparei-
gojo korespondentę jos nuomonę, 
kurią palaiko visa vietos bendruo-
menė, paskelbti viešai. Pareigos 
veikti, kad rajonų kurčiųjų padėtis 
informacijos gavimo, kultūriniu ir 

Naujoji Vilkaviškio kurčiųjų pirminės organizacijos vadovė V. Jurgelaitytė 
(kairėje) padėką įteikė vienai aktyviausių bendruomenės narių  
D. Liubinskienei. 

Regiono aktualijos

Žodis mažeikiškiams: apie savo buitį ir būtį

Mažeikių bendruomenės centro 
direktorė A.Šimkuvienė.
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kitokiu požiūriu artėtų prie sosti-
nės gyventojų, pašnekovė nesipur-
to ir pati. Juk 2013 m. pavasarį ji 
buvo išrinkta į Lietuvos kurčiųjų 
draugijos (LKD) Respublikinę val-
dybą (RV). Vadinasi, yra aukščiau-
siame asociacijos valdymo organe 
ir  gali daryti įtakos, kad centras 
ir regionai susilygintų su kitais RV 
nariais. Tik va bėda, kad lig šiol nė 
vienam RV nariui tokių klausimų 
nekilo... 

Jautrią stygą pašnekovei už-
gauti pavyksta kalbant apie LKD 
tradicinę meno ir saviveiklos šven-
tę, kuri pirmąkart istorijoje buvo 
surengta Mažeikiuose. Pasak pa-
šnekovės, ji yra liudininkė, kad 
renginyje buvo kurčiųjų, kurie, 
sudarius jiems galimybę į šven-
tę atvykti išnuomotu transportu, 
susitiko net po 30 metų. Šiuo pa-
vyzdžiu vadovė bandė pasakyti, 
kad mes turime vienodai rūpintis 
visos Lietuvos kurčiųjų žmonių 
poreikiais, jiems taip pat reikia to, 
ką turi Vilnius, Kaunas. Dalies jų 
gyvenimas nelepina: trūksta pini-
gų būtiniausioms reikmėms, tad 
keliauti už savo lėšas jie tikrai ne-
gali. O jei ir atvyktų visuomeniniu 
transportu, nelygu, kuriame Lie-
tuvos kampelyje renginys vyksta, 
gali neturėti kuo grįžti. Kadangi 
daugumą pramogų vilniečiai ir 
kauniečiai gauna savo miestuose, 
apie minėtus nepatogumus jie tur-
būt net nesusimąsto... 

   
Nori keitimosi gerąja

 patirtimi
Tos dienos susitikimo dalyviai 

tikrai įsitikino, kad Mažeikiuose 
gyvena ir mokosi daug smalsaus 
ir aktyvaus jaunimo. Šis sakosi no-
rįs kurti savo organizaciją. Tačiau 
jaunimui trūksta žinių, kaip tai 
padaryti, todėl taip pat viešai per-
duoda pagalbos prašymą Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo organizacijai

Mažeikių rajono kurčiųjų rea-
bilitacijos užimtumo klubo daly-
vių vardu kalbėjo A. Šimkuvienė. 
Ji neabejoja, kad būrelio vadovė 
Jovita Kniurienė dėl savo atsida-
vimo ir rezultatų seniai jau turė-
jo būti paskatinta. Ne pinigais, ne 
dovanomis, bet kelione, leidžian-
čia jai pasisemti gerosios patirties, 
tobulėti, o galbūt ir perduoti savą-
ją. 

Mažeikiškių nuomone, Vil-
nius, Kaunas ir Klaipėda tiesiog 
persotinti lietuvių gestų kalbos 
kursais. Mažeikiuose dar nesu-
rengta nė vienų. Surdologijos cen-

tro direktorė ir šių eilučių autorė 
teisinosi, kad iki šių metų jie ne-
galėjo rengti kursų mieste, kuria-
me nėra parengtų LGK lektorių, 
nes dėl lektorių veiklos pobūdžio 
šiems negalėjo kompensuoti kelio-
nių ar nakvynės, arba vienokių ir 
kitokių išlaidų. 

Mažeikiškių moterų rank-
darbiai 

Dešimt metų Mažeikių rajono 
kurčiųjų socialinės reabilitacijos 
užimtumo klubo veiklai vadovau-
ja neprigirdinčioji J.Kniurienė. 
Tai tiek pat metų, kiek veikia toks 
klubas ir kiek moteris šiame krašte 
pragyveno, iškeitusi sostinę į pro-
vinciją. 

J. Kniurienė, būdama 17 metų, 
neteko mamos, nuo tada ją globo-
jo teta, kuri ir mokė mergaitę to, 
ką pati gebėjo. Na, o mūsų pašne-
kovė, eidama gyvenimo keliu, tvir-
tai laikė kūrybos giją ir nepaleido 
jos net ir sunkiausiomis gyvenimo 
akimirkomis. O jų buvo. 

Dabar rankdarbių gamybos 
paslaptimis Jovita dalijasi su su-
augusia savo dukterimi. Tiesa, ši 
su vyru ir dviem vaikais išvyko 

Kalėdiniai stebuklai.

Rankdarbių būrelio entuziastės: J. Karkaitė, S. Rimkuvienė, V. Narkutė,  
V. Binkienė ir jų vadovė J. Kniurienė.

Nuoširdžiai sveikiname Šiaulių miesto kurčiųjų  
sporto klubą ,,Aidas“, švenčiantį veiklos 20-metį.

 
Didžiuojamės kilnia ir prasminga „Aido“ veikla. Jūs 
išplėtojote ir tebepuoselėjate Šiaulių miesto kurčiųjų 

sporto judėjimą. Atliekate didelį organizacinį bei kur-
čiųjų integravimo į visuomenę per sportą darbą.

Ačiū, kad esate, kad tobulėjate, kad visada jauni ir 
pasitempę. Linkime ir ateityje neišsenkamo veržlu-
mo, čempionų ryžto ir daugybės pergalių - sporte ir 

gyvenime.
 

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto vardu -                                         
Prezidentas Aleksas Jasiūnas

gyventi į Angliją, bet ryšį palaikyti 
padeda visagalis skaipas. Motina ir 
dukra bendrauja kasdien, keičiasi 
idėjomis ir sumanymais.

Būrelio dalyviai renkasi du 
kartus per savaitę, o ji ateina tre-
čiąkart. Sutvarko ne tik dokumen-
tus, kuriuos vadina „popieriniais 
reikalais“, atsiskaito kas mėnesį 
VšĮ Mažeikių bendruomenės cen-

tro direktorei A. Šimkuvienei, bet 
ir padailina nespėtus moterų baigti 
tvarkyti rankdarbius bei naršyda-
ma po internetą, vartydama speci-
alizuotus leidinius ieško naujų idė-
jų. Būrelio narių darbais išpuoštas 
visas erdvus Mažeikių bendruo-
menės centras, o jai didžiausias 
džiaugsmas, kai gėrimasi jos „mo-
kinių“ kūryba.  

Kukli moteris tądien save ne-
tiesiogiai pagyrė tik pasakydama: 
„Nuo mažens prie rankdarbių esu 
pratusi. Kadangi neblogai sekasi, 
tai ir kitus pamokyti noriu.“

Į rankdarbių būrelį kartais su-
sirenka net iki penkiolikos mote-
rų. Vis dėlto branduolį, įskaitant ir 
būrelio vadovę, sudaro penketas. 
Be Jovitos, dar yra entuziastės Jo-
lanta Karkaitė, Stasė Rimkuvienė, 
Valė Narkutė, Virginija Binkienė. 
Ir vien mokinėmis jų nepavadinsi. 
Greičiau jos - partnerės, kiekvie-
na savo kūrybos liniją tęsianti. Kai 
kurios narės gyvena ne pačiuo-
se Mažeikiuose. Tačiau joms taip 
patinka užsiėmimai, kad važinėja 
į juos už savo pinigus priemies-
tiniais autobusais. Vadinasi, čia 
ne tik yra ko pasimokyti, bet ir 
atmosfera turėtų būti labai gera, jei 
žmonės negaili net asmeninių lėšų. 
Beje, klubo veikloje dalyvauja ir 
vienas vyras – Ginteris Biknius. Jis 
– prisiekęs žvejys.  Iš savo sužve-
joto laimikio jis išdekoravo sienas.

Atvykusius į Mažeikius iš Vil-
niaus svečius klubo nariai pasitiko 
nauja darbų ekspozicija. Iš karto 
tarytum pakvipo Kalėdomis.

Plačiau skaitykite www.lkd.lt     
    

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Kurčio australo pantomimos šou Lietuvoje

Tarptautinė gestų kalbos 
mokytojų konferencija Čekijoje

  Kultūra

  Gestų kalba

Spalio 18-20 d. Prahoje 
(Čekija) vyko tarptauti-
nė gestų kalbos mokytojų 
konferencija – LESICO. 
Joje dalyvavo 150 kurčiųjų 
gestų kalbos mokytojų ir 
dėstytojų. Tarp jų buvo ir 
keturi lietuvaičiai: Arūnas 
Bražinskas, Loreta Lazaus-

kaitė-Ignatavičienė, Ieva 
Pečiulytė-Silaeva ir Vytau-
tas Pivoras. 

  
GK mokėjimo svarba sme-

genų veiklai
Visi renginio pranešimai sa-

vaip buvo svarbūs, bet du iš jų su-
kėlė visuotinį susidomėjimą.

Pranešėjas iš JAV Peteris 

Hauseris supažindino, kaip gestų 
kalbos mokėjimas veikia smege-
nų veiklą. Jo vadovaujamas Ro-
česterio instituto skyrius atlieka 
mokslinius neurolingvistinius ty-
rimus. Nustatyta, kad gestų kalbos 
mokėjimas pagerina vizualinius 
gebėjimus. Dešinysis pusrutulis 
atsakingas už meninį ir vizualinį 
pažinimą, o kairysis – už logiką, 
kalbą. Paaiškėjo, kad kurčiųjų ir 

girdinčių asmenų, kurių tėvai yra 
kurti arba jie dėl tam tikrų prie-
žasčių gerai išmoko gestų kalbą,  
abiejų smegenų pusrutulių veikla 
gerai išvystyta, o tų, kurie nemoka 
gestų kalbos, akivaizdžiai geriau 
išvystytas tik kairysis pusrutulis. 

Tokie smegenų veiklos rezul-
tatai gauti atlikus magnetinio re-
zonanso tyrimus bei įvairias vizu-
alines užduotis. Šios parodė, kad 

Australas Robis Roy 
savo kultūrinę programą 
„Kurčio žmogaus pasi-
vaikščiojimas“ lapkričio 
7 d. demonstravo Vilniu-
je, lapkričio 8 d. - Kaune. 
Savo pantomimos šou jis 
pristatė kurčiųjų pasauliui 
ir visiems, norintiems susi-
pažinti su juo. 

Jo kelionėje per pasaulį Lie-
tuva buvo 47-a aplankyta šalis. Iš 
čia vyras pasuko į Estiją, paskui – į 
Latviją, Prancūziją, Rusiją, Vokie-
tiją ir t. t. 

Kad pasaulis lengvai aprėpia-
mas, patvirtina faktas, kad prieš 
porą metų du svetimšaliai - lietu-
vaitė Monika Kumžaitė ir R. Roy 
pirmąkart susitiko Amerikos že-
myne, na, o šiandien jie sveikinasi 
mūsų šalyje.

  
Truputis biografijos

Robis gimė Australijoje, kaip 
pats sako, kaimelyje, 4 tūkst. kilo-
metrų nutolusiame  nuo valstybės 
sostinės Kanberos, penkis vyriš-
kosios lyties vaikus auginančio-
je šeimoje. Jis buvo trečias. Beje, 
girdinčių tėvų šeimoje užaugo du 
kurtieji ir trys girdintys berniukai. 
Dar Robis sako turįs vieną kurčią 
pusbrolį ir pusseserę, taip duoda-
mas suprasti, kad kurtumas jų gi-
minėje perduodamas genais. 

Iki 11 metų berniukas mokėsi 
žodinį metodą taikančioje kurčių-
jų mokykloje. Vėliau tėvai jį leido 
į mokslus kartu su girdinčiaisiais. 
Prieš baigdamas teatrinio meis-
triškumo kursus Robis įgijo staty-
bininko profesiją. Taip pat jis turi 

australų gestų kalbos mokytojo di-
plomą. Tačiau savo profesinį gyve-
nimą vyras vis dėlto išimtinai sieja 
su teatru. Kiti diplomai, kaip teigia 
pašnekovas,  atsarginiam atvejui, 
„jeigu vis dėlto iš meno neišgy-
venčiau“...

Teatrinio meistriškumo pa-
grindus R. Roy davė girdintieji 
mokytojai. Tik vėliau savo ranką 
prie mimo brandos pridėjo ir kur-
tieji meistrai. Dabar Robis jau pats 
yra mokytojas. Štai visai neseniai 
skleidė vaidybos paslaptis dvylikai 
kurčių italų paauglių.

Savo epopėją per pasaulį Ro-
bis pradėjo prieš 21 metus, 1992 
m. Pašnekovas prisipažįsta, kad 
kartais pavargsta ir labai pasiilgsta 
savo šeimos. Tuomet grįžta namo. 
Bet nejučia kojų pėdose vėl ima 
kauptis adrenalinas. Jam paklus-
damas kurčias vyras vėl leidžiasi į 
kelią. Ir taip nuolat.

Pasaulio gyventojui, kaip la-
biau įprasta sakyti, kosmopolitui, 
dabar 44-eri.   

 „Kurčio žmogaus
 pasivaikščiojimas“

Jei klaustumėte, ką savo pro-
gramoje mimas vaizduoja, pir-
miausia sakytume – kurčią žmogų. 
Jis pasakoja apie save ir savo vietą 
kupiname įvairovės ir kultūrinių 
skirtumų pasaulyje. Apie žmogaus 
vidinę laisvę ir apie tai, ar ji įma-
noma. Apie nesibaigiančią kurčių-
jų kovą už gestų kalbą ir nuolatinį 
lyginimą – ar girdintieji ir kurtieji 
pagaliau lygūs? Apie šeimos san-
tykius. Apie laimę būti vienam ir 
būti šeimoje. Bet daugiausia apie 
tai, kad visuomet nevertini to, ką 
turi, ir ilgesį to, kas dabar nepasie-
kiama.

Pasaulis keičiasi ir keičia. To-
dėl mimo programoje atsirado te-

ma apie kochlearinius implantus 
ir draugiška pašaipa implantuotie-
siems. Jie giminingi, bet ar savi? 

Jo šou ir apie žmogišką pavy-
dą: nenaudojančio artikuliacijos 
– naudojančiam, ir atvirkščiai; ne-
prigirdinčiųjų puikavimąsi prieš 
kurčiuosius ir šių tylią panieką 
pirmiesiems - nei šiokiems, nei to-
kiems. Dar apie tai, kodėl kurtieji 
mielai kviečia neprigirdinčiuosius 
kartu į kavines. Bet tik ten.

Puikūs vizualiai realizuoti  
R. Roy sporto šakų apibūdinimai, 
kultūriniai skirtumai tarp tautų. Jo 
pernelyg nebrukami kasdienybės 
akcentai ir santūrus priminimas 
visus iššūkius priimti su derama 
humoro doze. 

Ir geriausiųjų anekdotų viršū-
nėje apie Australiją metų metus 
išsilaikęs anekdotas apie žmogaus 
ir kengūros bendrą nuotrauką. Tik 
visa tai – ne žodžiais, bet beveik 
tobula pantomima. Juk ne šiaip 
apie mimo meistriškumą garsas 
sklinda greičiau, nei jis pasirodo. 

Nevengia australas ir amžinos 
meilės, ištikimybės temos. Jo šou 
buvo ir neslepiamo vyriško egoiz-
mo, vengimo įsipareigoti baimės, 
ir nuoširdaus pamąstymo apie to-
kios pozicijos pasekmes bei laiki-
numą. 

Visko po truputį. Kartais atro-
dydavo, kad linksmindamas publi-
ką Robis tuoj tuoj peržengs saiko 
ribą. Bet jis ir vėl atsitraukdavo į 
meistriškumo aukštumas, versda-
mas mąstyti ir analizuoti jo siūlo-
mas situacijas.

„Kurčio žmogaus pasivaikš-
čiojimą“ išties vertėjo pamatyti.

  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

R. Roy mūsų moterų apsuptyje (iš kairės): Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro (VKRC) meninių gebėjimų užimtumo organizatorė J. Vasilevičienė, 
VKRC meninių gebėjimų užimtumo asistentė N. Karmazienė, LKD interneto 
svetainės diktorė M. Kumžaitė, australą pakvietusi į Lietuvą, ir VKRC 
direktorė I. Minkevičienė.
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Konferencija sostinės širdyje 
Spalio 25 d. Vilniaus sa-

vivaldybės tarybos posėdžių 
salėje Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacija (LGKVA) 
surengė konferenciją „Gestų 
kalbos vertėjas Lietuvoje“. 

Konferencijos tikslas - pa-
skleisti informaciją apie aplinkos 
pritaikymą klausos negalią turin-
tiems žmonėms ir supažindinti 
su gestų kalbos vertėjo profesija. 
Tikėtasi sulaukti suinteresuotų sa-
vivaldybės tarybos narių, departa-
mentų atstovų, - deja, nė vienas jų 
taip ir nepasirodė.

Bet konferencija įvyko! Lauktų 
garbingų svečių vietas užėmė ges-
tų kalbos vertėjo profesija, jo dar-
bo džiaugsmais ir vargais TIKRAI 
suinteresuoti žmonės – Vilniaus 
kolegijos dėstytojai ir studentai, 

įvairių Lietuvos apskričių gestų 
kalbos vertėjų centrų, Surdologi-
jos centro darbuotojai ir kiti daly-

viai. 
LGKVA prezidentė Ramunė 

Leonavičienė konferenciją pradėti 
pakvietė Lietuvos kurčiųjų drau-
gijos prezidentę Roma Klečkovs-
kaja. Išreiškusi nusivylimą, kad 
salėje nėra taip lauktų savivaldy-
bės vadovų, darbuotojų, ypač so-
cialinių skyrių atstovų, ji pabrėžė 
švietimo sklaidos svarbą kurčiųjų 
gyvenime, užsiminė apie kurčiųjų 
prašymus išmokyti gestų kalbos 
socialinius darbuotojus ir ribotas 
galimybes tai padaryti („Juk šios 
kalbos reikia mokytis ne vienus 
metus!“).

    LGKVA prezidentė R. Leo-
navičienė savo pranešimu papildė 
klausytojų žinias apie vertėjų dar-
bo istoriją, pirmuosius gestų kal-
bos vertėjų centrus ir jų darbuoto-
jus, darbo ypatumus ankstesniais 

ir dabarties laikais, padėkojo bu-
vusiems prie vertėjų centrų ištakų 
ir žengusiems nauju, nežinomu 
keliu vertėjams. 

LGKVA organizuota kon-
ferencija „Gestų kalbos vertėjas 
Lietuvoje“ baigėsi. Eiliniai klau-
sytojai vėl gavo nemažai aktualios 
informacijos, lektoriai – galimybę 
pareikšti nuomonę svarbiais nū-
dienos klausimais. 

Išsiskirta su viltimi, kad ne-
tolimoje ateityje gestų kalbos ver-
tėjai pasieks platesnius vandenis 
– apie jų ypatingą darbą sužinos 
didesnė visuomenės (taip pat ir 
valdininkijos) dalis.

Plačiau skaitykite LKD tinkla-
pyje www.lkd.lt

Giedrė EIDUKEVIČIENĖ

nemokantieji gestų kalbos lėčiau 
atlieka užduotis ir dažniau klysta 
nei kurtieji ir mokantys gestų kal-
bą. Daugeliui mūsų buvo naujie-
na, kad gestų kalba duoda didesnę 
naudą negu vien gebėjimą ben-
drauti.

  
Kurtiesiems kelia nerimą 

GK mokytojų kvalifikacija
Kitas lektorius prof. Christia-

nas Rathmanas iš Hamburgo uni-
versiteto skaitė  pranešimą „Gestų 
kalbos mokytojo profesionalumas: 
Europos perspektyva”. Pranešėjas 
akcentavo, kad mokytojo profesi-
onalumas yra labai svarbus. Jį su-
daro ne vien puikus gestų kalbos 
mokėjimas, bet ir kurčiųjų bei gir-
dinčiųjų kultūrinių skirtumų iš-
manymas, nuolatinis tobulėjimas, 
gebėjimas perteikti žinias, vertinti 
rezultatus ir IT pasitelkimas mo-
kymo procese. Ch. Rathmanas 
taip pat pabrėžė, kaip svarbu mėg-
ti šį darbą, dalyvauti kurčiųjų ben-
druomenės gyvenime ir veikloje, 
turėti tikslų perspektyvos įsivaiz-
davimą. 

Pranešėjas pažymėjo,kad atei-
tyje būtina stiprinti ir vienodin-
ti gestų kalbos mokėjimo lygių 
apimtį Europoje. Savo idėją jis 
grindė Bendrųjų Europos kalbų 
metmenų aplanku, kuriuo Euro-
poje remiasi visi užsienio kalbų 
dėstytojai ir mokytojai. Iš dalies 
juo vadovaujasi ir gestų kalbos 
mokytojai. Jo nuomone, gestų kal-
bos dėstytojams reikėtų sukurti 

savo Bendrųjų Europos gestų kal-
bų metmenų aplanką, nes remtis 
anksčiau minėtu dokumentu ne 
visada yra tikslinga. 

  Kartais GK išmokti ir
       nepavyksta
Simonas Kollienas analizavo, 

kodėl besimokantiems gestų kal-
bos kartais taip ir nepavyksta per-
prasti dėstomo dalyko. Jis pabrėžė, 
kad kiekvienu konkrečiu atveju 
būtina rasti priežastis ir jas spręsti. 
Pranešėjas savo mintį grindė pa-
vyzdžiu. 

Mokytojas rašo lentoje, o mo-
kiniai nesupranta, kas rašoma. 
Rankos rodo, kad mokytojas rašo, 
o veido išraiška -  kad mokiniai 
nesupranta.

 
          Corpus projektas  

Amsterdamo universiteto dės-

tytoja Joni Oyserman akcentavo 
Corpus svarbą rengiant mokymo 
medžiagą. Corpus - tai didelės ap-
imties veikla. Iš pradžių filmuoja-
mi įvairaus amžiaus ir socialinių 
grupių kurtieji. Paskui gestų kal-
bos tyrėjai sukauptą medžiagą 
analizuoja, grupuoja pagal formas, 
judesius, kryptis ir kt. 

Corpus vykdomi universite-
tuose, kolegijose. Jos komandos 
nariai ne tik tyrinėja gestus, bet ir 
rengia mokomąją vaizdo medžia-
gą, veda mokymus. Deja,  Lietuvo-
je kol kas nėra tokio didelio ir sti-
praus centro, kuris galėtų vykdyti 
panašų projektą. 

Kiti pranešėjai kalbėjo apie tai, 
kaip geriau mokyti gestų kalbos, 
pristatė savo darbus, mokymų or-
ganizavimo vadybą, IT technolo-
gijų taikymą mokymo procese. Į 
naujų IT technologijų taikymą de-

damos didelės viltys, nes jos dės-
tytojams gali gerokai palengvinti 
gestų kalbos mokymą. 

GK moko visus, bet tik ne 
kurčiuosius

Konferencijos dalyviai disku-
sijose pabrėžė, kad dauguma lek-
torių gestų kalbos moko kaip an-
trosios kalbos: būsimus vertėjus, 
socialinius darbuotojus ir pan. 

Deja, nepakankamai dėmesio 
skiriama gestų kalbos kaip gimto-
sios kurčių vaikų mokymui, nepa-
kankamai tobulinamos jų grama-
tikos žinios. 

Daugiausia mokomoji me-
džiaga rengiama girdintiesiems, 
o štai kurtiesiems jos beveik visai 
nėra. 

Bus įsteigta dar viena 
organizacija

Konferencijos pabaigoje apsi-
spręsta steigti Europos gestų kal-
bos mokytojų organizaciją. Jau 
yra Europos kurčiųjų organizacija, 
Europos gestų kalbos vertėjų foru-
mas ir kt. Minėtų organizacijų va-
dovai atsiuntė filmuotą medžiagą, 
kurioje  pabrėžė tokios organizaci-
jos steigimo svarbą. 

Dalyviai išrinko penkis asme-
nis, kurie rūpinsis šios steigimu. 

Taip pat nubalsuota, kad 
kita analogiška LESICO kon-
ferencija 2015 m. bus surengta  
Prancūzijoje.  

Vytautas PIVORAS

Tarptautinė gestų kalbos mokytojų konferencijoje dalyvavo keturi 
mūsų atstovai (iš kairės): V. Pivoras, I. Pečiulytė-Silaeva,  L. Lazauskaitė-
Ignatavičienė ir A. Bražinskas. 

Viena iš konferencijos „Gestų kalbos 
vertėjas Lietuvoje“ organizatorių 
LGKVA prezidentė R. Leonavičienė. 
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Ugdymas Finansinio raštingumo ugdymas KKNUC

Kauno kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centras 
(KKNUC) 2012 m. laimėjo 
ir kartu su Jungtinės Kara-
lystės Donkasterio kurčiųjų 
įstaiga bei Slovėnijos Liu-
blianos kurčiųjų mokykla 
sėkmingai antrus metus 
vykdo Comenius daugia-
šalės mokyklų partnerystės 
projektą „Finansinio raš-
tingumo ugdymas „Mano 
klasės verslas“. 

Šiais mokslo metais projekte 
dalyvauja 9-10 klasių mokiniai, 
jų tėvai ir pedagogai. 

Praėję mokslo metai buvo 
kupini įvairios veiklos: mokiniai 
kartu su pedagogais gamino ka-
lėdinius ir velykinius aksesuarus 
bei atvirukus, kepė proginius 
konditerinius gaminius. Reali-
zavę gaminius, uždirbtas lėšas 
šį rudenį išleido Druskininkų 
vandens pramogų parke. 

Tačiau projektas dar nesi-
baigė. Šiais mokslo metais toliau 
bus vykdoma numatyta veikla. 
Artimiausios šventės – Kalėdos, 
todėl mokiniai renka gamtinę 
medžiagą, džiovina įvairias žoles, 
prieskonius, planuoja dirbinius 
kambariui papuošti ir renka 
receptus skanioms vaišėms. 
Tuoj prasidės šventinių vainikų, 
žvakių, papuošalų gamyba. Prieš 
pat šventes mokykla pakvips 
skaniais pyragais, kuriuos iškeps 
devintokai su savo auklėtoja. 

Siekiant stiprinti mokinių 
motyvaciją vystyti savo verslą 
ir aptarti tarpinius projekto 
veiklos rezultatus spalio 13-18 
d. organizuotas projektinis susi-
tikimas Slovėnijoje, Liublianoje. 
Į susitikimą keliavo vienuolika 
9-10 klasių mokinių. Juos lydėjo 
pedagogės Vaida Skrupskienė, 
Aušra Brejerienė, Rasa Jurku-

vienė, Irena Launikaitienė ir 
Egidija Dabrilienė. Kadangi į 
kelionę nutarėme vykti mikro-
autobusu, turėjome galimybę 
keletą valandų praleisti Austrijos 
sostinėje Vienoje ir apžiūrėti 
jos senamiestį su Šv. Stepono 
katedra, Hofburgo rūmais bei 
pasivaikščioti jų sode. 

Pagrindinis susitikimo tiks-
las – tarptautinėje mokytojų ir 
mokinių konferencijoje prista-
tyti pirmaisiais projekto veiklos 
metais atliktus darbus. KKNUC 
atstovai nuvežė ir pristatė moky-
tojos Violetos Znaidauskienės ir 
Vaidos Skrupskienės parengtą 
pratybų sąsiuvinį „Mano asme-
niniai finansai“. Šiame pratybų 
sąsiuvinyje pateiktos mokiniams 
skirtos praktinės užduotys iš as-
meninių finansų valdymo srities. 
Atlikdami praktines užduotis 
vaikai mokosi taupyti pinigus 
ir gamtos resursus, mokėti mo-
kesčius internetu, išmoksta, kaip 
apskaičiuoti valiutos kursus ir ją 
išsikeisti. Pratybų sąsiuvinyje yra 
ir ekonomikos terminų žodynas, 
kuris padeda mokiniams suvokti 
nežinomos reikšmės žodžius. 
Susitikimo metu  su savo pareng-
tomis priemonėmis  supažindino 
ir projekto partneriai.

 Per susitikimą trijų partne-
rių šalių mokiniai pasirinko ir 

išmoko po 10 skirtingų ekono-
mikos terminų savo šalies gestų 
kalba. Kiekviena šalis pristatė 
tuos terminus ir lygino, ar par-
tnerių šalyje vartojamas tas pats 
gestas. Mokiniams ši veikla labai 
patiko.

Susitikimo metu mokiniai 
piešė plakatus gamtos išteklių, 
finansų taupymo klausimais. Pla-
katai buvo pristatyti dalyviams ir 
pakabinti mokyklos stende.

Tačiau susitikimas nebuvo 
vien tik darbas ir diskusijos. Slo-
vėnai parengė įdomią ekskursinę 
programą. Didžiausią įspūdį 
padarė garsiausias, didžiausias 
ir populiariausias Europoje Slo-
vėnijos Postoinos urvas.  Iš 21 
kilometro požeminių pasažų ir 
galerijų turistams pritaikyti pen-
ki kilometrai - keletą kilometrų 
gilyn po žeme nuveža specialus 
traukinukas.

 Grožėjomės tikrais pože-
mių ir vandens meno šedevrais: 
įvairiausio dydžio galerijomis 
ir koridoriais, nusėtais įman-
triausių formų stalaktitais ir 
stalagmitais. Vėliau nuvykome 
į pajūrį, į Pirano miestelį. Tai 
populiarus Slovėnijos kurortas. 
Jame išlikęs viduramžiškas sena-
miestis su VII a. miesto sienomis, 
nuostabios siauros gatvelės ir 
kompaktiški namai. Neliko be 

dėmesio ir Liubliana. Apžiū-
rėjome senamiestį, aplankėme  
XII a. pilį, pastatytą ant mažos 
miškingos kalvelės šalia stataus 
upės slėnio. 

 Taip pat dalyvavome susiti-
kimuose su Slovėnijos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų federacijos 
atstovais bei Liublianos miesto 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
klubo nariais. Jie papasakojo 
apie sutrikusios klausos jaunimo 
švietimą ir sportą Slovėnijoje, su 
projekto dalyviais diskutavo apie 
profesinį pasirengimą. 

Šį Comenius daugiašalės 
mokyklų partnerystės projekto 
susitikimą Liublianoje plačiai 
nušvietė vietinė kurčiųjų televi-
zija ir spauda. Reportažą galite 
pamatyti į savo naršyklę nusi-
kopijavę šį adresą http://www.
tipk.si/oddaje/dnevno-infor-
mativne-oddaje/15-oddaja-1. 
Reportažas prasideda nuo 5.45 
min.

Atsisveikinimo vakaras 
buvo linksmas. Šokiai, muzika, 
žaidimai ir pokalbiai neleido 
pamiršti, kad esi draugų būryje. 

O bendra nuotrauka ilgai 
primins pamatytus kraštus ir 
patirtus įspūdžius.

  
 Egidija DABRILIENĖ

Projekto „Finansinio raštingumo ugdymas „Mano klasės verslas“ dalyviai.
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Kurčiųjų diena KSPVM

Integracijos renginys PKNPM
 „Lapkričio 9 d. Pane-

vėžys laikinai buvo tapęs 
Lietuvos ir Lenkijos sostine“, 
– taip apie renginį, skirtą 
Lenkijos nepriklausomybės 
dienai paminėti, atsiliepė 
jame dalyvavusieji. 

„Kėdainių ir Panevėžio lenkų 
bendruomenės jau trečią kartą 
šią jų tautai brangią dieną švenčia 
mūsų mokykloje. 

Džiugu, kad jiems malonu pas 
mus lankytis. Šis renginys sutelkia 
visas Panevėžio krašto tautines 
mažumas“, – sakė renginio inicia-
torė Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mokyklos 

(PKNPM) direktorė Danutė Kriš-
čiūnienė. Ji pažymėjo, jog tokie 
renginiai ypač plečia mokinių 
akiratį, didina integracijos gali-
mybes, ugdo bendravimo kultūrą 
bei skatina motyvaciją mokytis ir 
tobulėti. 

Mokiniai beveik mėnesį ren-
gėsi šiai šventei: repetavo, karpė 
svečiams skirtus rudeninių lapų 
servetėlių komplektus, padėjo pa-
ruošti salę.

 Renginio pagrindinia ak-
centas buvo Chliudovo (Lenkija) 
pučiamųjų orkestro koncertas 
(kapelmeisteris Krzysztofas  Želeš-
kiewiczius). 

Klausydamiesi šio aukšto lygio 
muzikantų  atliekamų pasaulinės 

klasikos kūrinių, susirinkusieji 
neslėpė susižavėjimo ir negailėjo 
karštų aplodismentų. Neatsiliko ir 
panevėžiečiai. 

Meninę programą svečiams 
parodė PKNPM muzikos ritmikos 
mokytojos Reginos Liutkevičienės 
vadovaujama tarptautinį pripaži-
nimą pelniusi merginų šokių gru-
pė „Selevy“. 

Kaip visada, sulaikius kvėpa-
vimą ir neslėpiant susižavėjimo, 
buvo žiūrimas Panevėžio kurčiųjų 
reabilitacijos centro  artistų pasi-
rodymas. Pro žiūrovų akis nepra-
slydo ir tai, kad visų  atlikėjų ap-
ranga buvo priderinta prie Lenki-
jos tautinės vėliavos spalvų. Rožės 
taip pat buvo teikiamos tik baltos 

ir raudonos.
Svečius ir susirinkusiuosius šia 

proga  sveikino PKNPM direkto-
rė, klubo „Veiklios moterys“ pre-
zidentė D. Kriščiūnienė, Kėdainių 
lenkų bendruomenės prezidentė 
Irena Duchovska, Visuotinės tai-
kos federacijos Lietuvos skyriaus 
valdybos pirmininkas Raimon-
das Urbonas, koncertinės įstaigos 
„Panevėžio garsas“ direktorė Zita 
Bareikienė, Panevėžio rusų ben-
druomenės pirmininkė Valentina 
Vatutina, Panevėžio žydų ben-
druomenės pirmininkas Gennady  
Kofmanas, estų ir latvių bendruo-
menių atstovai.  

Laima LAPĖNIENĖ

Klaipėdos siuvimo ir 
paslaugų verslo mokyklo-
je (KSPVM) šiais metais 
interjero apipavidalintojo 
specialybės mokslus pradėjo 
devyni kurtieji, turintys pa-
grindinį išsilavinimą.   

Pirmakursiai jau įsiliejo į mo-
kyklos gyvenimą, noriai palaiko 
įvairias idėjas ir patys jas kuria, jie 
gražiai bendrauja su 15 čia besi-
mokančių asmenų, turinčių klau-
sos negalią. 

Aktyvūs jaunuoliai padėjo su-
rengti jau tradicija tapusią Tarp-
tautinę kurčiųjų dieną, Keista, 
tačiau kurtieji mokiniai prieš ren-
ginį nė kiek nesijaudino, nejautė 
auditorijos baimės ir su džiaugs-
mu sutiko kiekvieną atėjusį ir susi-
domėjusį Kurčiųjų dienos švente. 
Jai prasidėjus, šių eilučių autorė, 
įstaigoje dirbanti surdopedagoge, 
pasveikino susirinkusiuosius, pri-
statė kurčiuosius kaip kalbinę ir 
kultūrinę mažumą, pateikė keletą 
jų kultūros pavyzdžių, supažindi-
no su daug pasiekusiais sutriku-
sios klausos asmenimis ir žino-
mais ne tik miesto, bet ir Lietuvos 
bei pasaulio bendruomenėms. 

Po pranešimo mokiniai pa-
rodė programą. Žaisminga gestų 
kalbos pamokėlė labai patiko su-
sirinkusiems ir sukėlė daug gerų 
emocijų. Auditorija ne tik įsiminė 
ir išmoko pateiktus gestus, bet ir 
kilo klausimų, kaip parodyti tą ar-
ba kitą žodį, ar gestų kalba vieno-

da visų šalių kurtiesiems, ar tikrai 
lietuvių ir rusų gestų kalbos nėra 
vienodos, ir kt. Toliau vyko daug 
juoko sukėlęs vaidybinis žaidimas.  

Per renginį mokyklos vado-
vams kilo naujų idėjų, kurias pa-
teikė iškart po šventės, dar nespė-
jus visiems išsiskirstyti. Mokiniai 
mielai sutiko padėti jas įgyvendin-
ti, o kaip seksis – mes jus infor-
muosime vėliau. 

 Skyriaus vedėja R. Uselienė 
papasakojo, kad kurtieji turi visas 
galimybes mokytis bei gauti sta-
žuotes užsienyje. Praeitais metais 
kurtieji mokiniai turėjo progą pa-
sidalyti patirtimi Kroatijoje. Šiais 
mokslo metais  vasario-kovo mė-
nesį 4 aktyviausi, geriausi moki-
niai vyks į Londoną. Ten jie ne tik 
susipažins su tos šalies profesiniu 
mokymu, bet ir galės pabendrauti 
su kitų šalių tokią pat specialybę 
studijuojančiu jaunimu.

Šventė baigėsi jos dalyviams, 
o organizatoriams ji buvo pratęsta 
boulingo klube „Smūgis“. 

Po renginio paprašėme moky-
klos direktorės Violetos Petrušienės 
atsakyti į kelis klausimus.

Kokių jums kilo idėjų kurčių-
jų dienos renginio metu?

Pirmiausia džiaugėmės mūsų 
vaikais, dalyvaujančiais renginyje, 
na, ir žinoma, pačiu renginiu. Mes 
esame tokie skirtingi ir tokie pa-
našūs: mokame džiaugtis ir pykti, 
juoktis ir liūdėti, reiškiame emo-
cijas, norime turėti draugų, siekia-
me užsibrėžtų tikslų... 

Viena, kas mus išties skiria, tai 
kitokia kalba, kurios mokėjimas ar 
nemokėjimas tuos skirtumus arba 
didina, arba mažina. Esame tikri, 
kad mūsų kurtieji mokiniai galėtų 
mums, girdintiesiems, padėti mo-
kytis gestų kalbos. 

Pasibaigus renginiui, mes 
jiems tai ir pasiūlėme. Reikėjo 
matyti, su kokiu džiaugsmu bei 
pasitikėjimu savimi jie priėmė šį 
pasiūlymą. 

Naudodamiesi mokykloje vei-
kiančia Mokyklos TV, kurtieji ga-
lės kurti gestų kalbos pamokėles, 
mokyklos pristatymus. Tokiu bū-
du jie ne tik teiks mums švietimo 
paslaugas, bet ir dalyvaus nefor-
maliajame švietime, turiningai leis 
laisvalaikį.

 Be to, apie mūsų mokyklo-
je vykdomas programas sužinos 
didesnė visuomenės bei kurčiųjų 
bendruomenės dalis, nes nufil-
muota medžiaga bus skelbiama 
mūsų mokyklos interneto svetai-
nės surdopedagogo skiltyje. 

 Kokių naujovių esama šiais 
metais kurčiųjų profesinėje pro-
gramoje? Kokie ateities planai?

Nuo šių mokslo metų keitėsi 

profesinio mokymo programos, 
skirtos kurtiesiems ir neprigirdin-
tiesiems, mokymo trukmė: inter-
jero apipavidalintojo kvalifikacija 
bus įgyjama ne per trejus, o per 
dvejus metus. Ankstesniais metais 
įstoję mokiniai baigs mokslus per 
trejus metus. 

Tikimės, kad mažėjantis mo-
kinių skaičius Lietuvos mokyklose 
nepalies kurčiųjų grupių komplek-
tavimo mūsų mokykloje.

Koks jūsų požiūris į jūsų įs-
taigoje besimokančius jaunuo-
lius, turinčius klausos negalią? 

Pirmieji susitikimai su šiais 
jaunuoliais nesudarė itin didelio 
išskirtinio įspūdžio. 

Vieni stengiasi bendrauti la-
bai paprastai ir lengvai, kiti ven-
gia kontakto, treti laikosi stebėtojo 
pozicijos. 

Tačiau nemanau, kad tai yra 
išskirtinis, būtent kurtiesiems tai-
komas bruožas. Labai sujaudino 
kurčiųjų kalbėjimas per mokinių 
rudens konferenciją.

 Kurtieji ne tik išreiškė savo 
pastebėjimus bei pageidavimus 
- pačiais šilčiausiais padėkos žo-
džiais buvo apdovanoti ir moky-
tojai, ir aptarnaujantis mokyklos 
personalas.

 Vaikų vertinimas turbūt ge-
riausiai parodo santykį tarp kur-
čiųjų ir girdinčių mūsų bendruo-
menės narių. 

Ačiū už atsakymus.

Kristina RIMKIENĖ
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Seminaras apie sutrikusios klausos vaikų 
ugdymo ypatumus 

Skaudžios ir aktualios jaunimo ugdymo problemosUgdymas

Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre (LKNUC) lapkričio 
7 d. vyko seminaras „Vaikų, 
turinčių klausos sutrikimų 
ar kochlearinius implantus, 
ugdymo proceso ypatumai“. 

Jame dalyvavo ne tik surdo-
pedagogai iš įvairių miestų, bet ir 
bendrojo lavinimo mokyklų peda-
gogai, kurių klasėse mokosi sutri-
kusios klausos vaikai (kochleari-
niais implantais).

Pranešimai
Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus 

universiteto ligoninės Santariškų 
klinikų filialo, gydytoja audiologė 
J. Byčkova papasakojo apie klau-
sos sutrikimus, kochlearinių im-
plantų skyrimo sąlygas ir reabili-
taciją po implantavimo. Lietuvoje 
jau yra per 200 asmenų, turinčių 
kochlearinius implantus.

Medikų požiūris per 10 metų 
(nuo pirmos implantavimo opera-
cijos ) gerokai keitėsi. J. Byčkova 
pabrėžė, kad implantai nepadės, 
jei nebus taikoma intensyvi rea-
bilitacija. Dar prieš rengiant ma-
žą vaiką operacijai klausa stimu-
liuojama. Po operacijos prasideda 
kasdienis nuoseklus darbas: šeima 
dirba drauge su surdopedagogu, 
ugdo vaiko klausą ir kalbą. Be pe-
dagogų ir tėvų pagalbos vaikas ne-
pajėgs pasinaudoti naujomis savo 
galimybėmis.

Vyr. surdopedagogė A. Lucke-
vič pasidalijo darbo patirtimi su 
šeima, auginančia vaiką su kochle-
ariniu implantu. Demonstruoda-
ma filmuotą medžiagą pranešėja 
akcentavo, kad pradiniame ug-
dymo etape būtent šeima – tėvai, 
sesutės, broliukai – yra svarbiausi 
vaiko „pedagogai“. Juk surdope-
dagogas konsultuoja tik porą kar-
tų per savaitę, o šeima bendrauja 
nuolat. Taigi jai ir tenka didžiau-
sias krūvis. Aktyvus ugdymas na-
mie duoda geriausią rezultatą – tai 
ir pademonstruota filmuotoje me-
džiagoje. Kai vaikas ūgteli, prade-
da lankyti darželį kartu su girdin-
čiais vaikais, didesnis krūvis tenka 
grupės auklėtojai. 

Apie šį darbą papasakojo Vil-
niaus lopšelio-darželio „Užupiu-
kas“ auklėtoja R. Žemaitienė. Jos 

grupėje yra 3 vaikai, turintys im-
plantus. Jos pranešimas taip pat 
iliustruotas filmuota medžiaga. 
Šis darbas sėkmingiausiai vyksta 
tada, kai auklėtoja vaikų neatskiria 
nuo grupės, kartu organizuoja vei-
klas. Jos darbe ypač svarbu kūry-
biškumas ir sugebėjimas kritiškai 
vertinti rezultatus (tarpiniai vaikų 
veiklos protokolai, kurių analizė 
parodo vaiko pasiekimus). 

Surdopedagogė metodininkė 
R. Vyšniūnienė papasakojo apie 
itin sunkią surdopedagogo darbo 
sritį – pagalbą vaikams, turin-
čiams kompleksinių sutrikimų: ne 
tik klausos, bet ir regos, judėjimo, 
intelekto. Ji pristatė vaikus, kurie 
pirminiame ugdymo etape buvo 
„ nurašyti“ , t. y. pripažinta, kad 
ugdymas jiems praktiškai neįma-
nomas. Būtent šeimos ir specia-
listo pastangos, kruopštus, pasi-
aukojantis darbas pakeitė vaikus. 
Filmuotoje medžiagoje užfiksuota, 
kad tiek vaikų, tiek ir tėvų gyveni-
mo kokybė pakito. O vaikai tapo 
„mokytiniais“. 

LKNUC surdopedagogė me-
todininkė J. Bliakevičienė pateikė 
metodinių rekomendacijų ugdant 
sutrikusios klausos vaikus, inte-
gruotus klasėje / grupėje. Surdo-
pedagogams - tai žinomos tiesos, 
o paprastų mokyklų pedagogams 
– vertingi praktiniai patarimai 
kasdieniam darbui. 

LKNUC Gimnazijos skyriaus 
vedėja J. Levickienė išaiškino pa-
grindinių ugdymo programų ir 
baigiamųjų egzaminų pritaikymą 
sutrikusios klausos mokiniams. 
Tose mokyklose, kur mokosi vai-
kai ir jaunuoliai, turintys klausos 
sutrikimų, būtina žinoti apie pro-
gramų ir egzaminų pritaikymo ga-
limybes, jų ribas, nustatytas ŠMM.

Psichologė E. Norvaišienė pa-
pasakojo apie sutrikusios klausos 
vaikų psichologinius ypatumus, 
jų tyrimų galimybes. Vienos nuo-
monės psichologai apie tai neturi, 
tačiau daugelis mokslininkų pri-
pažįsta esant tam tikrų specifinių 
bruožų, būdingų sutrikusios klau-
sos vaikams. Nėra testų, pritaikytų 
sutrikusios  klausos vaikams, ypač 
tiems, kurių menkas žodynas. Ga-
lima panaudoti tik neverbalinius 
testus, todėl tyrimas nėra veringas. 

LKNUC Metodinių priemonių 

rengimo ir gestotyros skyriaus ve-
dėja V.Kavaliauskaitė supažindino 
su naujomis metodinėmis priemo-
nėmis gestų kalba (filmuota me-
džiaga). 

LKNUC surdopedagogė me-
todininkė R. Vyšniūnienė pateikė 
fonetinės ritmikos lavinimo lietu-
višką variantą vaikams, turintiems 
klausos sutrikimų (kochlearinius 
implantus). Tai nėra naujas daly-
kas surdopedagogikoje, tačiau pir-
mą kartą susisteminta lietuviška 
versija. 

Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro Vilniaus skyriaus vy-
riausioji specialistė J. Juodagalie-
nė apibūdino techninių pagalbos 
priemonių kurtiesiems ir neprigir-
dintiesiems įsigijimo tvarką. 

Apie vaikus su implantais
Po seminaro kalbėjomės su 

Švietimo pagalbos, vertinimo ir 
konsultavimo skyriaus vedėja Dai-
va Burkauskiene ir vyr. surdope-
dagogu A. Mitkumi apie vaikus su 
implantais ir skyriuje jiems teikia-
mą pagalbą. 

Šiuo metu centre ugdomi  
5 moksleiviai su kochleariniais 
implantais, o skyriuje konsultuo-
jama 40 vaikų, turinčių implantus 
ir ugdomų integruotai ikimoky-
klinėse įstaigose bei mokyklose. 
Pirmas implantą turintis moki-
nys centro slenkstį peržengė prieš  
7 metus. Per tą laiką visa skyriaus 
komanda (keturi surdopedagogai, 
du psichologai, specialus pedago-
gas, socialinė darbuotoja) įgijo pa-
tirties, todėl gali konsultuoti kitus 
pedagogus ir tėvus. 

D. Burkauskienė pažymėjo, 
kad skyriaus darbuotojai dirba 
entuziastingai, todėl rezultatai vis 
gerėja. Implantavimas turėtų bū-
ti atliekamas kuo anksčiau (1-1,5 
metų vaikui), nes tada galimybės 
išmokyti klausyti yra didžiausios. 
Tenka mokyti tėvus, kaip dirbti su 
jų vaikais, būdami aktyvūs tėvai 
pasiekia itin gerų ugdymo rezul-
tatų. Vaikas dažnai pasiruošia eiti 
į mokyklą turėdamas platesnį žo-
dyną negu jo bendraamžiai, kurių 
gera įgimta klausa. Taigi tolesnis 
ugdymas vyksta paprastai pagal 
individualias vaiko galimybes. Tai 
ypač džiugina pedagogus. Tačiau, 
kaip pridūrė D. Burkauskienė, kai 

tėvai nesuvokia, kad jų pagalba 
gali nulemti vaiko ateitį, jų dar-
bas eina perniek, nes vienpusės 
pastangos yra kaip Sizifo akmuo.  
D. Burkauskienė pabrėžė išskirti-
nę surdopedagogų kantrybę dir-
bant su vaikais ir šeima.

Vyr. surdopedagogas A. Mit-
kus papildė D. Burkauskienę. Jis 
papasakojo, jog centre besimokan-
tys implantus turintys vaikai buvo 
operuoti vyresni (ne kūdikiai),  o 
nepakankamas šeimų dalyvavimas 
vaikų ugdyme privedė prie to, kad 
vaikai nepajėgė mokytis bendrojo 
lavinimo mokykloje. Be to, šie vai-
kai turi ne tik klausos sutrikimų, o 
tai apsunkino patį ugdymo proce-
są. Šiuo metu vaikai mokosi cen-
tre, yra integruoti į kolektyvą, bet 
implanto galimybių panaudojimas 
yra minimalus. 

Belgijos patirtis
Prieš dešimt metų teko viešėti 

Belgijos Haselto miesto kurčiųjų 
ugdymo centre. Ten daug sužino-
jau apie  implantus turinčių vaikų 
ugdymą. Tuomet Belgijoje visiems 
kurtiems naujagimiams 95 proc. 
implanto apmokėjo valstybė. Li-
kusią dalį turėjo mokėti tėvai, pa-
sak belgų, kad jaustų atsakomybę 
dėl implanto naudojimo. Centre 
pedagogai ugdė turinčius implan-
tus vaikus nuo kūdikystės. Tėvai 
turėdavo atvežti vaiką į užsiėmi-
mus taksi, išlaidas apmokėdavo 
valstybė. 

Mokytojai įpareigojo tėvus 
kasdien dirbti su vaiku ir fiksuoti 
tai specialiame dienoraštyje. Tėvai 
Belgijoje taip pat ne visi pakanka-
mai atsakingi... Centre supažin-
dinta su gerais rezultatais, tačiau 
kalbėta ir apie nesėkmes. Pavyz-
džiui, 10 metų mergaitei tris kar-
tus buvo atlikta operacija, kuri jai 
nepadėjo.

Kalbant apie vaikus, kuriems 
atlikta implantacija, liko daug ne-
atsakytų klausimų. Vienas jų - ar 
reikia implantus turintiems vai-
kams mokytis gestų kalbos. Juk 
nuėmus procesorių implantuotas 
vaikas taip pat yra kurčias.

 Kviečiame šiuo klausimu pa-
reikšti nuomonę ir mūsų „Akira-
tyje“ 

Birutė ARLAUSKIENĖ
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Skaudžios ir aktualios jaunimo ugdymo problemos

KKNUC mokinių išvyka į Valdovų rūmus

Ugdymas
Vilniuje Visuotinės tai-

kos federacija (VTF) suren-
gė konferenciją „Jaunimo 
ugdymas – žingsnis darnios 
visuomenės link“. 

Joje dalyvavo ir Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinės mokyklos (PKNPM) di-
rektorė Danutė Kriščiūnienė, mo-
kytojos Laimutė Beinarauskienė, 
Laima Lapėnienė.  

Per du nepriklausomybės de-
šimtmečius pedagogo profesija 
buvo tapatinama vos ne su pas-
laugų teikėjo. Dabar psichologai ir 
humanistinės pedagogikos atsto-
vai jau skambina pavojaus varpais 
ir šaukte šaukia apie mokytojo 
svarbą vaiko brandaus charakterio 
ugdyme. Jis, kaip ir šeima, yra ne-
pakeičiamas vaiko ugdymo etape. 
Šia tema atvirai kalbėta ir disku-
tuota konferencijoje „Jaunimo 
ugdymas – žingsnis darnios visuo-
menės link“.

Skaitydama pranešimą Huma-
nistinės pedagogikos asociacijos 
atstovė psichologė Ramunė Želio-
nienė susirinkusiųjų klausė: „Ką 
daryti, kad Lietuvoje mokykla tap-
tų Gyvenimo mokykla? Kiek gy-
venimiškų situacijų akcentuojama 

ir jos sprendžiamos mokykloje per 
pamokas? Kodėl per konkurenciją 
nebematyti sąžinės?“ 

VTF Lietuvos skyriaus valdy-
bos pirmininkas Raimundas Ur-
bonas pažymėjo, kad konferenci-
ja nebuvo surengta spontaniškai. 
Meilė, garbė, gyvybė – pamatinės 
žmogaus vertybės. Jas paniekinan-
tys nusikaltimai, kuriuos padaro 
jauni žmonės, jau ne kartą per 
pastaruosius metus sukrėtė visuo-
menę ir nepaliko abejingųjų. 

„Konferencijos tikslas – kvies-
ti sąmoningus piliečius bei orga-
nizacijų atstovus kalbėti, disku-
tuoti tokiais klausimais. O juos 
išgvildenus, priimti sprendimą 
ir pateikti jį žmonėms, kurie turi 
sprendžiamąją galią“, – sakė R. Ur-
bonas. Jis pabrėžė, jog visi esame 
susieti su šeima ir mokykla, todėl 
ugdymas ir švietimas yra vienas iš 
būdų spręsti dinamiškai kintan-
čios mūsų visuomenės bėdas.

Tam, kad mokykla įveiktų kas-
dien vis didėjančias problemas, 
kaip teigė psichologė R. Želionie-
nė, pedagogai neturėtų skatinti 
konkurencijos. 

Jiems derėtų ieškoti būdų, kaip 
padėti vaikui būti pačiam savimi. 

Ji pažymėjo, kad  vaikams tam rei-
kėtų daug valios, pastangų. Tam, 
kad mokykla pradėtų keistis, psi-
chologė pirmiausia siūlė reitin-
guoti mokytojus taikant pagrin-
dinį kriterijų – myli vaikai juos 
ar ne? „O kad mylėtume vaikus, 
pirmiausia turime mylėti save“, – 
pabrėžė ji.

Konferencijoje skaitydamas 
išsamų pranešimą VTF Baltijos 
šalių koordinatorius Jacques‘as 
Marionas tvirtino, jog svarbiau-
sias šeimos ir mokyklos dorovinis 
tikslas – širdies ir brandaus cha-
rakterio ugdymas: išmokyti, kad 
vaikas būtų atsakingas už save ir 
savo tautą. 

Kalbėdama apie nemeilės ir 
vienatvės padarinius Socialinės 
veiklos asociacijos „Šviesos kam-
pelis“ vadovė Jolanta Lipkevičie-
nė priminė skaudžius faktus, jog 
Lietuvoje kasmet iš gyvenimo 
pasitraukia dvi klasės mokinių, t. 
y.  apie 60 jaunų žmonių. Ji kons-
tatavo skaudžią tiesą: taip nutinka 
dėl to, kad tie vaikai tarp žmonių 
neberanda žmogiškumo. „Jei ne-
randame santykio su vaiku, viskas 
beprasmiška. Meilė ir išmintingas 
reiklumas – tai du krantai,  į ku-

riuos remiasi ugdymas“, – pažy-
mėjo pranešėja, kuri atvėrė ir daug 
kitų skaudžių problemų.

Diskusijai vadovavo PKNPM 
direktorė D. Kriščiūnienei. Į dis-
kusiją įsitraukęs kunigas Robertas 
Pukenis pasidžiaugė, kad galvoja-
ma apie ateitį ir jaunimą: „Vaikų 
neturiu. Tačiau stebiu ir matyda-
mas, kas vyksta, jaudinuosi. 

Darau tokią išvadą:  kad išug-
dytume  brandų žmogų, pirmiau-
sia tėvų žodžiai neturėtų skirtis 
nuo darbų. Vaikas turi matyti dorą  
tėvų pavyzdį, kad nuo mažens bū-
tų perduodamas tikėjimas ir die-
vybė, nes jei auklėjimas nesiremia 
dievybe – visoms teorijoms lemta 
žūti.“ 

Kadangi konferencija nepaliko 
nė vieno abejingo šioms aktua-
lioms ir skaudžioms  problemoms, 
po kalbų, aktyvių diskusijų ir spe-
cialistų padarytų įžvalgų buvo 
išgrynintos geriausiai šias proble-
mas atspindinčios tezės, nurodyti 
konkretūs siūlymai, kuriuos nu-
tarta pateikti  Švietimo ir mokslo 
ministerijai bei Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetui.

Laima LAPĖNIENĖ

Spalio 10 d. mažieji 
Kauno kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro 
(KKNUC) mokinukai su 
savo mokytojomis pagal 
mokyklinį istorijos ir pilie-
tiškumo ugdymo projektą 
„Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos“ vyko į Vilnių susi-
pažinti su Valdovų rūmuose 
esančia ekspozicija.

 Sostinėje pakeliui į Valdovų 
rūmus apžiūrėjome gražiąją Vil-
niaus rotušę, prezidentūrą. Vaikus  
sudomino oranžiniai sostinės dvi-
račiai. 

Valdovų rūmuose mus pasiti-
ko gidas Gediminas. Pajuokavęs, 
kad, kaip ir mūsų didysis kuni-
gaikštis Gediminas, jis turi teisę 
karūnuoti vaikus, kiekvienam pa-
garbiai uždėjo karūną ir pakvietė 
apžiūrėti Valdovų rūmų ekspozi-
cijos. Gediminas papasakojo ir pa-
rodė vaikams, kokius darbo įran-

kius naudojo lietuviai, kaip rengė-
si ir puošėsi, kaip atrodė žmonių 
namai. Vaikai gėrėjosi didikų me-
nių gražumu, prabanga. Berniukai 
susidomėję apžiūrinėjo ginklus, 

riterių šarvus. Vaikai nustebo 
sužinoję, jog riteriai buvo mažo 
ūgio, - juk juos įsivaizduojame di-
delius ir galingus. Mergaitės žval-
gėsi į senovinius žiedelius, seges 

ir rankines. Visiems, dideliems ir 
mažiems, įspūdį padarė Jadvygos 
Jogailaitės brangenybių skrynutė, 
dengta auksu, nusagstyta perlais ir 
brangiais papuošalais. 

Išklausę įdomų pasakojimą 
apie senovę, ir patys turėjome gali-
mybę pasidaryti kai ką senovinio. 
Edukatorė Vida vaikus mokė, kaip 
reikia lipdyti molį. Vaikai jį min-
kė, dėjo antspaudus, rašė inicialus. 
Vėliau, didžiuodamiesi savo kū-
rinėliais vieni kitiems juos rodė, 
lygino. Edukatorė Vida pažadėjo 
molinius darbelius išdegti ir per-
duoti mokytojai. Pažiūrėję filmu-
ką apie keramikų darbą, padėkoję 
darbuotojams, atsisveikinome su 
Valdovų rūmais ir patraukėme to-
liau. Juk mūsų laukė Bernardinų 
sodas!  Jaukiai sutūpę ant suoliukų 
užkandome. Na, o pasistiprinę ir 
atgavę jėgas, vaikai dūko žaidimų 
aikštelėje: laipiojo, karstėsi, supo-
si, bėgiojo. 

 Sigita JAKUBSONĖ

Mažieji didikai susidomėję klausėsi pasakojimo apie senovės lietuvių 
gyvenimą.
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Mūsų žmonės A. Kaškelio kaukės
Panevėžio kurčiųjų rea-

bilitacijos centre atidaryta 
gausi Andriaus Kaškelio 
kaukių ir įvairia technika 
atliktų paveikslų paroda, 
skirta LKD 75-mečiui ir 
Tarptautinei kurčiųjų die-
nai.

Į šventinį renginį susirinku-
sių kurčiųjų bendruomenės narių 
ir svečių dėmesį patraukė išraiš-
kingos žmonių, gyvūnų mistinės, 
įvairias nuotaikas ir charakterius 
perteikiančios spalvingos kaukės. 

Pasak PKRC meno vadovės 
Genovaitės Sipavičienės, A. Kaš-
kelis yra didžiausias jos pagalbi-
ninkas rengiant menines progra-
mas, kuriant spektaklių scenogra-
fiją. Apie tai, kad Andrius drožia 
tokias įdomias kaukes, ji sužinojo 
visai neseniai ir paskatino jas iš-
kelti į dienos šviesą. Tai jau antro-
ji šio autoriaus asmeninė paroda. 
Poniai Genovaitei vis paraginant 
buvo surengta ir pirmoji jo par-
oda. Iki tol Andrius savo darbus 
yra eksponavęs tik grupinėse par-
odose.

 G. Sipavičienė patikslina, jog 
statant spektaklius, rengiant me-
ninę programą, puošiant sceną 
A. Kaškelis būna labai aktyvus ir 
noriai siūlo savo pagalbą bei  įvai-
riausių idėjų, o štai viešai parodyti 
ir pristatyti savo kūrybą teko ilgai 
jį įkalbinėti. 

Kūryba, menas, dailė  šiam 
žmogui - brangi jo vidinio pa-
saulio dalis. Jo kuklūs namai yra 
ir kūrybinės dirbtuvės: su savo 
paveikslais ir kūrybinėmis min-
timis Andrius ir keliasi, ir gulasi. 
Bekalbant jis prisipažįsta, jog na-
mie turi sukūręs apie 80 paveikslų. 
Tam naudoja įvairias technikas: 
aliejų, pieštuką, išdegina medį. 
Prieš dvejus metus vyras ėmėsi ir 
drožybos. „Turiu stiprias rankas“, 
- šypsodamasis sakė jis. O kokias  
mintis ir sumanymus perteikė au-
toriaus rankos, susirinkusieji ga-

lėjo pamatyti ir įvertinti atvykę į 
svarbiausią metuose bendruome-
nės šventę. 

Šešiasdešimt aštuonerių me-
tų A. Kaškelis Panevėžyje gyvena 
nuo 1962 m., ilgą laiką dirbo sta-
tybose. Jo gimtinė - Pasvalio ra-
jone. Gimė girdinčiųjų šeimoje, o 
neprigirdėti ėmė nuo dvejų metų, 
kai nukritęs patyrė galvos traumą. 
Baigus septynias klases, tėvai An-
drių išvežė mokytis į Kauno kur-
čiųjų ir prigirdinčiųjų mokyklą. 
Statybos darbų mokėsi tuometėje 

Vilniaus amatų mokykloje. Atvy-
kęs į Panevėžį, visą gyvenimą ir 
darbavosi šioje srityje. 

Iš prigimties mėgęs piešti, o 
dailės pagrindų A. Kaškelis sakė 
mokęsis Panevėžio vakarinėje mo-
kykloje, buvusioje dailės studijoje. 
Šeimos nesukūrusiam vyrui  kū-
ryba yra didžiausias džiaugsmas 
ir galimybė išreikšti savo mintis, 
sumanymus, emocijas.  

Kaškelio parodą apžiūrėjęs 
dailininkas Povilas Šiaučiūnas pa-
sidžiaugė, kad klausos negalią tu-

rintis žmogus yra suradęs saviraiš-
kos formą. „Paroda - įdomi pa-
žintis su savamoksliu menininku, 
kuris tarsi visiems pareiškia – tai 
aš sukūriau, būkime pažįstami.“ 

Dailininkas atkreipė dėme-
sį į drožtas, apibendrintų formų 
medžio kaukes: moteris, velnius, 
„Mefistofelius“,  kurios išreiškia 
kontrastingas emocijas, turi savo 
charakterį.

Laima LAPĖNIENĖ

Parodos autorius Andrius Kaškelis ir jo darbai.

Didžiausią ekspozicijos dalį sudaro  kaukės, dekoruotos sintetiniais siūlais, skrybėlėmis.


