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NAUJA PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO VADOVĖ. 
Lapkričio 30 d. išrinkta nauja Lietuvos kurčiųjų draugijos Panevėžio te-
ritorinės valdybos pirmininkė Otilija Kolodenskytė-Di Fazio. Raimonda 
Vaičeliūnienė pasitraukė iš šių pareigų  išdirbusi tik dvi kadencijas. Ne-
eiliniame narių susirinkime dalyvavo ir LKD prezidentas Kęstutis Vaiš-
nora, viceprezidentas Mykolas Balaišis ir buvusi ilgametė pirmininkė 
Alina Juciuvienė. Buvusios vadovės pažadėjo padėti naujai pirminin-
kei savo patirtimi bei patarimais ir būti atrama įvairiuose sunkumuose 
bei džiaugsmuose. LKD vadovai pasveikino naują pirmininkę ir palin-
kėjo bendruomenės narių palaikymo, tęsiant pradėtus darbus, ir už-
baigti šios kadencijos metus, kol vėl vyks teritorinių valdybų rinkimai. 

ŠALIES PREZIDENTUI IŠSAKYTI KURČIŲJŲ LŪKESČIAI. Gruodžio 2 d. 
Lietuvos įvairių negalių asociacijų atstovai susitiko su šalies preziden-
tu Gitanu Nausėda.  Susitikime dalyvavo ir LKD prezidentas K. Vaišno-
ra, kuris pasidžiaugė, kad kitais metais bus 25 metai, kaip Lietuvoje 
pripažinta lietuvių gestų kalba. Akcentavo, kad šalies prezidento meti-
niai pranešimai turi būti verčiami į lietuvių gestų kalbą. Prezidentas ir 
jo komandos nariai pažadėjo to nepamiršti. Taip pat akcentuota, kad 
Lietuvos kurčiųjų bendruomenei reikalingos lietuvių gestų kalbos ver-
timo paslaugos 24/7 ir Seime jau pateiktas siūlymas dėl 160 tūkst. eurų 
papildomo finansavimo Lietuvių gestų kalbos vertimo centrui. Jie bus 
skirti įgyvendinti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamu-
mui 24/7 nuotoliniu būdu. Pristatyta ir situacija dėl bendrojo pagalbos 
telefono 112 prieinamumo, o tai susiję ir su gestų kalbos vertimo pas-
laugų prieinamumu. 

LIETUVOS GELEŽINKELIŲ INFORMACIJOS PRITAIKYMAS KURTIE-
SIEMS. Lapkričio 29 d. LKD prezidentas K. Vaišnora dalyvavo Susisie-
kimo ministerijoje organizuotame pasitarime dėl Lietuvos geležinke-
lių pritaikymo įvairių negalių asmenims. Išsakyta pozicija, kad šiuo 
metu nėra jokio pritaikymo klausos negalios asmenims. Siekiant to 
reikėtų atlikti šiuos veiksmus: išversti į lietuvių gestų kalbą „Lietuvos 
geležinkelių“ interneto svetainės pagrindinę informaciją; bilietų par-
davimo kasose, kompiuteriuose turėtų būti įdiegta Skype programa, 
kompiuteriuose turėtų veikti vaizdo kamera, spartus internetas, kad 
būtų galima naudotis lietuvių gestų kalbos vertimo paslauga nuoto-
liniu būdu, kai reikalinga komunikacija;  traukinyje turi būti vaizdinė 
informacija lietuvių gestų kalba, kaip elgtis avarijos metu, ir kita ak-
tuali informacija; kurčiasis keleivis turi gauti informaciją, kad trauki-
nys sugedo, kiek laiko bus vėluojama.
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YPAČ REIKŠMINGAS SUSITIKIMAS KUR-
ČIŲJŲ BENDRUOMENEI. Lap kričio mė-
nesį LKD prezidentas K. Vaišnora susiti-
ko su Lietuvos savival dybių asociacijos 
(LSA) prezidentu M. Sinkevičiumi ir su-
sitarė dėl bend radarbiavimo. Šis susiti-
kimas buvo ypač reikšmingas kurčiųjų 
bendruomenei, nes diskutuojant nu-
spręsta, kad LSA valdybai, kurią sudaro 
20 miestų merai, bus pristatyta Lietuvos 

kurčiųjų padėtis savivaldybėse. Tai suteiks galimybę atkreipti dėmesį, 
kad kurčiųjų ugdymo įstaigoms būtų skirtas didesnis finansavimas ir sa-
vivaldybės para ma, siekiant kokybiško ugdymo vai kams ir suteikiant 
pagalbą pedagogams tobulinti lietuvių gestų kalbos žinias. Be to, užti-
krins kurčiųjų reabilitacijos centrams ati tinkamą finansavimą, kad būtų 
suteiktos socialinės ir socialinės reabilitacijos bei užimtumo paslaugos 
kurtiesiems. Bus geriau pritaikyti renginiai ir kitos viešos paslaugos kur-
tiesiems lietuvių gestų kalba. Nuspręsta bendradarbiauti rengiant įvai-
rius projektus ir vykdant veiklas. Tikimasi, kad užsimezgęs bendradar-
biavimas ir vadovų lyderystė gerins padėtį Lietuvos savivaldybėse.
PIRMIEJI DRAUGIJOS SAVANORIAI. Dar pavasarį Lietuvos kurčiųjų 
draugija kvietė bendruomenės narius ir visus, mokančius gestų kalbą, 
prisidėti prie LKD savanorių komandos. Baigiantis metams draugija 
džiaugiasi turėdama pirmuosius ambasadorius – tai penkiolika sava-
norių, kurie nepabūgo prisidėti prie didžiausių LKD organizuojamų 
renginių įgyvendinimo ir realizuoti savo komandos iškeltus tikslus bei 
paversti juos rea lybe. Kaip jiems sekėsi ir su kokiais iš šūkiais susidūrė, 
galite pamatyti lapkričio 23–24 d. vykusių mokymų vaizdo reportaže,  
nuskenavę QR kodą. 

MUZIKOS MOKYMAS: PATIRTIS IR INOVACIJOS. LITEXPO rūmuose 
vyko Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos ir Trakų švietimo ugdy-
mo centro organizuojamas seminaras visos Lietuvos muzikos pedago-
gams „Muzikos mokymas: patirtis ir inovacijos“, jame dalyvavo dau-
giau nei 90 pedagogų. LKD prezidentas K. Vaišnora pristatė pranešimą 
„Lietuvių gestų kalba muzikoje – tai įmanoma?“ Pranešimo metu pri-
statyta lietuvių gestų kalba, kurčiųjų kultūra, muzikos ir gestų kalbos 
galimybės. Prezidentas pakvietė visus pedagogus bendradarbiauti su 
Lietuvoje esančiomis kurčiųjų ugdymo įstaigomis Vilniuje, Kaune, Pa-
nevėžyje, Klaipėdoje, bendradarbiauti rengiant bendrus projektus ir 
vykdant veiklas, pritaikyti renginius ir koncertus kurtiesiems.

Kadaise kurtieji per muzikos pamokas buvo mokomi dainuoti bal-
su, o pamokų metu taikomi metodai buvo visiškai netinkami. Šiais 
laikais, mokant lietuvių gestų kalbą, galima sukurti profesionalių ir 
labai šaunių muzikinių pasirodymų kartu su lietuvių gestų kalba. 
KURČIASIS SU GIRDINČIUOJU BENDRAUTI GALI. Dažnai pasitaiko 
situacijų, kai girdintieji, sutikę kurčią žmogų, sutrinka: vieni svarsto, 
ką daryti, kaip bendrauti, o kiti pasišalina. Kurčiasis su girdinčiuoju 
bendrauti GALI! Tereikia pasinaudoti nuotolinio lietuvių gestų kal-
bos vertimo paslauga per SKYPE programą. Vertimo paslaugos nuo-
toliniu būdu teikiamos visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose. 
Paslaugos finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl tai nieko ne-
kainuos! Gestų kalbos vertimo 
centrų SKYPE kontaktai:
Vilnius: gestuvertejai 
Kaunas: vertimaigestaiskaunas 
Klaipėda: klpgestuvertejai 
Šiauliai: budintiverteja1 
Panevėžys: vertejucentras
Daugiau sužinosite vaizdo  
reportaže, nuskenavę QR kodą. 
LIETUVOS KURČIŲJŲ UŽDARŲ PATALPŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS 
ČEMPIONATAS. Lapkričio 21 d. Klaipėdos lengvosios atletikos ma-
nieže vyko Lietuvos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionatas. Be-
veik 70 sportininkų iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus 
varžėsi 60 m, 400 m, 600 m, 800 m bėgimo, šuolio į tolį, rutulio stū-
mimo ir estafetės 4×200 m rungtyse. 
TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA LKNUC. Lapkričio 16 d. buvo 
minima Tarptautinė tolerancijos diena. Ne pirmus metus LKNUC pri-
sideda prie Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos organizuoja-
mos pilietinės iniciatyvos kūrybiškai paminėti šią dieną. Šiais metais 
pasiūlyta mokiniams kurti „Tolerancijos švyturį“. Idėjų kontekste švy-
turio simbolis neatsitiktinis, nes švyturys kaip simbolis reiškia pagal-
bą, jis rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant 
seklumos. Taip ir tolerancija, reiškianti pakantumą, suteikia žmonėms 
gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, „neužplaukti ant seklumos“, 
priimti kitokį žmogų, gerbti kitokius požiūrius. Kartu su dailės moky-
toja A. Vasiliauskiene, aukštesnių klasių mokiniai visą savaitę piešė 
Tolerancijos švyturį, o lapkričio 14 d., lydimi pedagogių M. Pošiūtės-
Žebelienės ir R. Rusovičiūtės, III a, b ir IV gimnazijos klasių mokiniai 
lankėsi Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos cen-
tre, kur buvo supažindinti su veikiančia ekspozicija. Mokiniai klausė-
si gidės pasakojimo apie holokaustą Lietuvoje, apie gete gyvenusius 
vaikus, išgyventus žiaurumus, prarastus artimuosius, išsigelbėjimą. 
Dalyvauta edukacijose: ,,Išsigelbėjęs žydų vaikas pasakoja apie Šoa“,  
,,Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja pasaulį“.

Jau daugelį metų socialinė ir sociali
nės reabilitacijos pagalba teikiama 
Vilniaus rajono klausos negalios žmo
nėms. Šią galimybę suteikia Socia
linės reabilitacijos paslaugų neįgalie
siems bendruomenėje projektas.

Įgyvendinant 2019 m. socialinės reabi li-

tacijos paslaugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektą Vilniaus rajone klausos ne   ga-
lios asmenims buvo suteiktos šios paslaugos: 
asmenys palydėti ar nuvežti į įvairias įstaigas; 
suteikta informacija gestų kalba ir šiuolaiki-
nėmis technologijomis; suteikta pagalba įdar-
binant, tarpininkaujant darbo vietoje; padėta 

išspręsti buityje iškilusias problemas.
Individualias pagalbos paslaugas gavo 30 

klausos negalios Vilniaus rajono gyventojų, iš 
jų keturi buvo įdarbinti. Projekto vykdytojai 
talkino du savanoriai.

Projektą finansavo Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie SADM ir Vilniaus rajono savivaldybė.

Socialinės paslaugos Vilniaus rajono kurtiesiems „Akiračio“ inf.
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Garsas apie Lietuvos kur
čiųjų draugijos proveržį 
sklinda vis plačiau. Metų 
sandūroje „Akiračio“ ne
etatinė korespondentė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 
pakalbino LKD lyderį – pre
zidentą Kęstutį VAIŠNORĄ 
ir teiravosi, kaip pati bend
ruomenė vertina pokyčius, 
veiklų rezultatus, ką  
naujo inicijuoja ir kokius 
lūkesčius puoselėja.

Prezidente, tirpsta paskutinės metų dienos, 
tad pats laikas su jais atsisveikinant įvertinti 
jų dosnumą.   

Drąsiai galiu teigti: vyko ir vidinių, ir išo-
rinių pokyčių, o Lietuvos kurčiųjų draugija, 
kaip pripažįstama ir iš šalies, tampa pavyz-
džiu kitoms asociacijoms. Ilgą laikotarpį įgy-
vendinome tik vieną projektą, kurį finansuo-
ja Neįgaliųjų reikalų departamentas. 2019 
m. vykdėme tris projektus. Tai – Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos rėmimo projektas, Kurčių-
jų bendruomenės dalyvavimas pilietinės vi-
suomenės gyvenime, Sveikos mitybos įpro-
čių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje. 
Kartu su Lietuvos negalios organizacijų foru-
mu ir kitomis neįgaliųjų asociacijomis kaip 
partneriai įgyvendiname ir ketvirtą projektą, 
finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų 
lėšų, – „Inovatyvios priemonės – žmonių su 
negalia bendruomenės aktyvinimui įsitrau-
kiant į viešojo valdymo procesus“. Penktoji 
veikla, už kurią atsakinga ir LKD, tai atvejo 
vadybos paslaugų teikimas kurtiesiems Lie-
tuvoje.

Pradėkime apžvalgą nuo pasiektų teigiamų 
pokyčių ir mažų bei didelių pergalių.

Pradėdamas eiti prezidento pareigas 
ypač akcentavau bendradarbiavimą su 
kurčiųjų ugdymo įstaigomis ir kurčiųjų 
švietimo situacijos keitimą. LKD iniciatyva 
po ilgos ir daug metų trukusios pertraukos 
kurčiųjų ugdymo įstaigose pedagogams, 

kitiems darbuotojams, tėvams buvo vedami 
lietuvių gestų kalbos kursai. Džiugu, kai 
sutiktas įstaigos vadovas ar pedagogas 
padėkoja, kad ne tik reikalaujame lietuvių 
gestų kalbos mokėjimo, bet ir suteikiame 
galimybes mokytis šios kalbos. Kursai 
šiemet – tai pirmasis žingsnis, o dabar 
intensyviai siekiame, kad kurčiųjų ugdymo 
įstaigoms būtų skirtas finansavimas 
gestų kalbos lektoriaus, specialisto ar  
metodininko etatams įsteigti; kad ugdymo 
įstaigų bendruomenės galėtų mokytis gestų 
kalbos nuolatos, individualiai ar grupėse. 
Vyksta derybos su Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija, Vyriausybe, Seimo 
nariais, kad pakeistume kurčiųjų švietimo 
padėtį iš esmės.

Šiais metais Seimas priėmė įstatymą 
dėl kasmet klausos negalią turintiems 
asmenims privalomo informacijos apimties 
didinimo Lietuvos nacionalinėje televizijoje. 
Nuo 2020 m. kasmet bus didinama po 5 proc. 
subtitruojamos ir po ne mažiau kaip 1 proc. 

verčiamos į lietuvių gestų kalbą informacijos 
per LRT apimtis. LKD Respublikinės valdybos 
ir visos bendruomenės vardu dėkojame 
Seimo narei Ramintai Popovienei, kuri buvo 
šio įstatymo iniciatorė.

2019 m. vyko Lietuvos prezidento rinkimų 
maratonas, rinkimai į Europos Parlamentą. 
Bendradarbiaudami su Vyriausiąja rinkimų 
komisija pasiekėme, kad debatai, spaudos 
konferencijos būtų verčiamos į lietuvių 
gestų kalbą. O kartu su NRD, SADM, Lietuvių 
gestų kalbos vertimo centru ir Lietuvių 
gestų kalbos vertėjų asociacija pirmą kartą 
istorijoje užtikrinome, kad kurtieji rinkimų 
dieną – tai buvo sekmadieniai – galėtų 
nuotoliniu būdu gauti lietuvių gestų kalbos 
vertimo paslaugą. Taip pat vykdėme rinkimų 
stebėseną, parengėme rekomendacijas, 
pasirašėme su Vyriausiąja rinkimų komisija 
strateginę bendradarbiavimo sutartį. 

LKD Respublikinės valdybos sprendimu 
reorganizavime VšĮ Surdologijos centrą į 
Lietuvių gestų kalbos institutą, paskyrėme 

w

Prezidentas kviečia pasidžiaugti 2019 m. 
bendro darbo rezultatais
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Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas K. Vaišnora įsitikinęs, kad ir 2020 m. iššūkių netrūks.
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naują įstaigos vadovą – Ievą Stelmokienę. 
Šiuo metu tvarkomi juridiniai formalumai. 
Naujai įstaigai reikalinga strategija, reikia 
naujų veiklų, rūpintis lietuvių gestų kalbos 
prestižo didinimu, tad darbo apstu.

Vis dėlto mažai kam pavyksta įveikti metų 
atkarpą be kliūčių ruožo, praradimų. Ko-
kioms problemoms spręsti teko skirti dau-
giausia energijos?

Daug diskusijų sukėlė ir daug dirbome 
dėl socialinių įmonių. Nerimaujame, jog 
panaikinus Socialinių įmonių įstatymą būtų 
sunaikintos ir kurčiųjų įmonės. Palaikėme 
poziciją, kad negalią turintiems asmenims 
turėtų būti atvira darbo rinka. Tačiau buvo 
norima sugriauti tai, kas jau yra, nesiūlant 
jokio konkretaus plano ir paslaugų po poky-
čių, nenumatytas pereinamasis laikotarpis. 
Visi tik kalbėjo, kad panaikinkime įstatymą, 
lėšas skirkime atvirai darbo rinkai, bet aiš-
kios vizijos taip ir nebuvo. 

Konsultavome įmones, kai kildavo pro-
blemų dėl santykių su kurčiaisiais, o su įmo-
ne BOLT, kuri atvira kurtiesiems, pasirašėme 
sutartį. Beje, ši įmonė suteikė ir nuolaidų 
LKD nario kortelių turėtojams. Ieškome ir 
daugiau tokių geranoriškų firmų. 

Šiemet kurčiųjų bendruomenės neap-
lenkė ir netektis. Amžinybėn iškeliavo il-
gametis LKD prezidentas Petras Gasiūnas. 
Velionis buvo gero vadovo pavyzdys, ben-
druomenėje vertinama asmenybė. Galime 
pasiguosti bent artimųjų žodžiais: „Jūs spė-
jote jam padėkoti...“ ir prisiminti, kai per Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos 80-metį P. Gasiūną 
įvertinome nominacija „Už gyvenimo nuo-
pelnus“, o salė atsistojusi garsiai jam plojo. 
Mes suspėjome padėkoti! Tai svarbu.

Minėjote, kad metai derlingi ir vidiniais 
pokyčiais, iš šalies mažai pastebimais dar-
bais... 

Vykdėme įvairias veiklas. Teikėme teisi-
ninko ir psichologo konsultacijas-paskaitas 
tiek bendruomenės nariams, tiek LKD siste-
mos darbuotojams, visoje Lietuvoje – atve-
jo vadybos paslaugas kurtiesiems. Taip pat 
organizavome mokymus greitosios pagal-
bos, policijos darbuotojams, ugniagesiams 
(parengtos ir rekomendacijos šiems spe-
cialistams), pozityviosios tėvystės kursus, 
vaikų vasaros stovyklą „Tylioji pasaka“ (ją 
surengė Lietuvos kurčiųjų jaunimo asocia-
cija). Buvo surengta sveikatinimo stovykla. 
Džiaugiamės galėję pasiūlyti daug mokymų 
LKD asocijuotų narių vadovams ir darbuo-
tojams. Anksčiau specialistai skųsdavosi dėl 
mokymų trūkumo, klausdavo, kada jie bus, 
o dabar sako: mokymų tiek daug, kad vos 

spėjame. Šiais metais pirmą kartą LKD inici-
javo savanorių programą. Didžiuojuosi, kad 
žmonės realiais darbais bei veiklomis prisi-
deda prie bendruomenės gerovės ir skatina 
pokyčius. 

Vyko ir daugiau įsimintinų renginių: 
„Tautiškos giesmės“ giedojimas gestų kalba 
Klaipėdoje, LKD respublikinė meno šventė 
Vilniuje, „Viena diena su LR Seimo nariu“. Tę-
sėme visuomenės švietimo paskaitas ben-
drojo lavinimo mokyklose, universitetuo-
se, masiniuose renginiuose, tokiuose kaip 
„Laisvės piknikas“. Vietos kurčiųjų bendruo-
menėms pristatėme veiklas prieš LKD su-
važiavimą, dalijomės įspūdžiais iš Pasaulio 
kurčiųjų federacijos (WFD) ir Europos kur-
čiųjų sąjungos (EUD) renginių, patys aktyviai 

dalyvavome konferencijose, seminaruose, 
renginiuose. Pokyčiai vyksta, nors kartais at-
rodo sunkiai pamatuojami ir įvertinami.

Atsinaujino LKD kolektyvas, pritraukėme 
naujų darbuotojų, kurie turi idėjų, noro 
keisti, iniciatyvų, aktyviai dirba. LKD vyko 
intensyvūs remontai, atidarytas LKD 
muziejus, sulaukėme nemažai lankytojų. 
Mūsų bendruomenės šviesuoliams, kurie 
prisidėjo prie LKD kūrimo, organizavome 
„Gyvosios istorijos“ popietę. Susirinkę 
žmonės prisiminė, kaip kūrė organizaciją, 
kokius vargus patyrė, o mes turėjome progą 
jiems padėkoti bei juos įvertinti.

Žinia, metai gausūs tarptautinių renginių. 
Kurie buvo patys svarbiausi?

Atlikta apklausa parodė, kad daugiausia 
bendruomenės ir visuomenės narių dėme-
sio sulaukia Tarptautinės kurčiųjų savaitės 
renginiai. Iš tiesų šiemet ji buvo išskirtinė, 
nes WFD patvirtino kiekvienai savaitės die-
nai skirtingą tematiką. Tai buvo gestų kalbos 
teisės aptarimas įvairioms grupėms: mote-
rims, senjorams, vaikams, kurčneregiams, 
homoseksualams, pabėgėliams. O per Tarp-
tautinę gestų kalbų dieną, rugsėjo 23-iąją, 

Seime surengėme tarptautinę konferenciją. 
Suomijos kurčiųjų asociacijos prezidentė 
pristatė gestų kalbos statuso galimybes rem-
damasi Suomijos, Europos ir pasaulio patir-
timi. Svečias iš Olandijos pasidalijo kurčiųjų 
senelių namų veiklos patirtimi, nes ši tema 
aktuali ir mums. Reikšmingas buvo Baltijos 
kurčiųjų asociacijų vadovų ir atstovų susi-
tikimas Lietuvoje. LKD delegacija dalyvavo 
WFD suvažiavime ir kongrese Paryžiuje, EUD 
suvažiavime Rumunijoje. 

Užsiminėte, jog norite padėkoti visiems, ku-
rie buvo drauge, kad ir kas nutiktų.

Už šių metų nuveiktus darbus mano 
padėka – Gerdai Markevičienei, Justinai 
Vertelkaitei, Vaidai Lukošiūtei, Danutei Ščer-
binienei, Jurgitai Jankutei-Meškinei, Linui 
Miskeliui, Ievai Aužbikavičienei, Valdui Ka-
tučiui, Daivai Matulevičienei. O ypač LKD 
viceprezidentui Mykolui Balaišiui ir projek-
tų vadovei Donatai Lukošienei. Šie žmonės 
visada šalia ir tuomet, kai susiduriame su 
iššūkiais, ir tuomet, kai džiaugiamės laimė-
jimais. Dėkoju LKD Respublikinės valdybos 
nariams, visiems kurčiųjų reabilitacijos cen-
trų vadovams, LKD sistemos darbuotojams 
bei organizacijoms ir įstaigoms, kurios kuria 
kurčiųjų bendruomenės gerovę.

Esame prie pat 2020-ųjų slenksčio. Tad tin-
kama proga pradėti ateities planų dėlionę...

Tikėtina, kad iššūkių netrūks, nes ir to-
liau sieksime kurčiųjų švietimo sistemos 
tobulinimo. Teks labai pasistengti, kad kur-
čiųjų organizacijos gautų finansavimą per 
LKD, kaip tai buvo iki 2012 m. 2020-aisiais 
sukaks 25 metai, kai Lietuvoje pripažinta 
lietuvių gestų kalba. Tad jau dabar vyksta 
diskusijos su politikais ir teisininkais dėl 
galimybės įtraukti į LR Konstituciją lietuvių 
gestų kalbos pripažinimą ir sukurti atskirą 
Lietuvių gestų kalbos įstatymą. Teikiame 
projektų paraiškas kitiems metams, ruošia-
me įstatymų pakeitimų pasiūlymus ir, kaip 
visada, aktyviai dalyvaujame formuojant 
negalios politiką bei atstovaudami kurčiųjų 
bendruomenės interesams. Dėjome ir dėsi-
me pastangas, kad atsirastų lietuvių gestų 
kalbos vertimo paslauga nuotoliniu būdu ir 
būtų prieinama visą parą kasdien (24/7).

Jūsų palinkėjimai Lietuvos kurčiųjų ben-
druomenei.

2020 metais kiekvienam iš Jūsų linkiu 
suspėti. Kaip daug nuveikti suspėjo P. Ga-
siūnas, o LKD  – tai įvertinti. Suspėkime pa-
dėkoti, atleisti, atsiprašyti, rasti laiko vienas 
kitam, mylėti, o svarbiausia - suspėkime gy-
venti Gyvenimą! 

AKTUALIJOS

o 2020 metais kiek-
vienam iš Jūsų  

linkiu suspėti. Kaip daug 
nuveikti suspėjo P. Gasiū-
nas, o LKD – tai įvertin-
ti. Suspėkime padėkoti, 
atleisti, atsiprašyti, rasti 
laiko vienas kitam, mylėti, 
o svarbiausia – suspėkime 
gyventi Gyvenimą! 
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Gruodžio 2 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje mokykloje (PKNPM) vyko respublikinė 
konferencija „Spausdinto žodžio galia: „LKD mėn
raščiui „Akiratis“ – 30“, skirta Tarptautinei neįgalių
jų žmonių dienai paminėti. Rengėjos – PKNPM ir 
Lietuvos surdopedagogų asociacija. 

Konferencijos dalyvius sveikino PKNPM mokinių šokių grupė 
„Liepsna“ (vadovė Regina Liutkevičienė), ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio ugdymo grupės mažieji (vadovė Asta Sviderskienė), muziki-
nį sveikinimą lietuvių gestų kalba atliko mokytoja Lijana Čiplienė ir 
septintokė jos dukra Justina. 

Dviejų dešimtmečių kelią su mėnraščiu „Akiratis“ apžvelgė šio 
straipsnio autorė PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė. Ji akcenta-
vo, kad spausdintas žodis kurtiesiems yra būtinas kaip oras ir van-
duo, nes gestų kalba rašomos formos neturi, o raštingumas jų labai 
krinta. Palygino mėnraščio kelią su zebru: tai juodas, tai baltas (t. 

y. spalvotas), tai plonas, tai storas. Ir visa tai – dėl finansų trūkumo 
ir nestabilaus finansavimo. Po apžvalgos LKD mėnraščio „Akiratis“ 
redakcijos direktorei Genei Karklienei įteikė mokyklos bendruome-
nės ir Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų 
skyriaus vedėjo Dainiaus Šipelio padėkos raštus ir panevėžietės dai-
lininkės tapytą jos portretą. Palinkėjo savo bendruomenei ir toliau 
būti aktyviais „Akiračio“ skaitytojais ir prenumeratoriais, lietuviško 
žodžio mylėtojais. Visiems 5-10 klasių mokiniams dovanojo Labda-
ros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ išleistą Rebekos Unos kny-
gą „Kiemo seklys Tomas ir Valius (kartais)“. 

Mėnraščio istoriją, prasidėjusią su valstybės atgimimu, priminė 
„Akiračio“ redakcijos direktorė G. Karklienė. Ji akcentavo, kad svar-
biausias „Akiračio“ istorijoje yra skaitytojas. Todėl neatsitiktinai ši 
konferencija ir vyko šioje mokykloje, nes jos bendruomenė jau dau-
gelį metų yra aktyviausia kurčiųjų periodinio leidinio prenumerato-
rė. Direktorė dėkojo visiems mėnraščio skaitytojams, o mokyklos 
dešimtokui Deividui Raščiui, skaitančiam kiekvieną mėnraštį nuo 
pradžios iki pabaigos, įteikė išskirtinę dovaną. 

Spausdinto žodžio galia: „LKD mėnraščiui   
„Akiratis“ – 30“ Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

Konferencijos dalyvius sveikino PKNPM mokinių šokių grupė „Liepsna“.

Būsimi „Akiračio“ skaitytojai. Muzikinį sveikinimą lietuvių gestų kalba atliko mokytoja L. Čiplienė ir septintokė jos 
dukra Justina. 

KULTŪRA

Žiūrovus džiaugsmingai nuteikė M. Chovanskio iliuzionistiniai triukai.
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Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Povilas Urbšys, Seimo nario Bro-
nislovo Matelio padėjėja Gražina Gaušaitė ir Panevėžio miesto mero 
Ryčio Mykolo Račkausko pavaduotojas Deividas Labanavičius. Jis re-
dakcijos direktorei įteikė asmeninę padėką ir nuo P anevėžio miesto 
Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės Loretos Masiliūnie nės. Po 
LKD viceprezidento Mykolo Balaišio sveikinimo visi konferencijos da-
lyviai atsistojo ir plojimais išreiškė didžiulę padėką ir pa garbą  redak-
cijos direktorei G. Karklienei. Ją taip pat sveikino Panevėžio ap skrities 
gestų kalbos vertėjų centro direktorė Sandra Kemeraitienė, Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Raimonda Vaičeliūnienė ir nau-
jai išrinkta centro vadovė, buvusi viena iš stropiausių PKNPM mokinių 
– Otilija Kolodenskytė-Di Fazio. Daug šiltų ir širdį maloniai paliečiančių 
žodžių išsakė neetatinė „Akiračio“ korespondentė, PKNPM vyr. auklė-
toja, Panevėžio krašto žurnalistė Laima Lapėnienė. Visi svečiai dėkojo 
redakcijos direktorei už ilgametį darbą, begalinį kruopštumą, pareigin-
gumą ir atsidavimą mėnraščio leidybai, teikė padėkos raštus ir gėles. 

Mėnraščio „Akiratis“ rubriką „Kultūra“, parengtą Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorės Laimutės Gervinskie-
nės, apžvelgė mokytoja Jūratė Virkutienė, o po pranešimo su kole-
ge Egle Dainiene pasveikino redakcijos direktorę. Apie mėnraščio 
„Akiratis“ vaidmenį Lietuvos kurčiųjų gyvenime išsamų pranešimą 
perskaitė Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vai-
kus, bendrijos PAGAVA atstovė Joana Vanagienė. Kartu su projektų 
vadove Rūta Čiapaite pasveikino redakcijos direktorę ir įteikė padė-
kos raštą. Apie mėnraščio sklaidą ir reikalingumą miestui ir Lietuvai 
jautriai kalbėjo 2018 metų panevėžietis, PKNPM savanoris Gintau-

tas Šimkus, pabrėždamas spausdinto žodžio svarbą, jis mokyklos 
simbolį – stiklinę sraigę įteikė G. Karklienei ir mokyklos direktorei D. 
Kriščiūnienei. Kurčiųjų periodinius leidinius pasaulio šalyse apžvel-
gė PKNPM lietuvių gestų kalbos mokytojas ir bibliotekininkas Vilius 
Glušokas. Be to, jis parengė visų mėnraščio „Akiratis“, leidžiamo nuo 
1989 metų, numerių parodą. Po pranešimo kartu su Panevėžio kur-
čiųjų kultūros centro magu Michailu Chovanskiu džiugino iliuzionis-
tiniais ir žmogaus protu nesuvokiamais triukais.

Svečiai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Anykščių „Akiračio“ redak-
cijos direktorei išsakė daug šiltų žodžių ir padėkojo už profesionalu-
mą, nuoširdų darbą kurčiųjų labui.

Po konferencijos buvo atidaryta PKNPM lietuvių gestų kalbos 
mokytojo ir bibliotekininko V. Glušoko fotografijos paroda „Kipras 
– Europos rojus“. Fotonuotraukos buvo eksponuojamos iš dviejų ke-
lionių po Kiprą, į jas vyko PKNPM mokytojai ir mokiniai bei kurčiųjų 
bendruomenės nariai iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio.

Po parodos atidarymo mokyklos muziejuje mokinių laukė staig-
mena – redakcijos direktorės G. Karklienės dovanotas tortas, kurį 
specialiai šiai progai iškepė Panevėžio eglė UAB „Tortela“. Mokiniai jį 
papuošė trisdešimčia žvakučių, simbolizuojančių mėnraščio „Akira tis“ 
30 metų nueitą kelią. Tortą prapjauti, žinoma, buvo patikėta renginio 
kaltininkei – G. Karklienei. Dar ilgai vyko konferencijos organizatorių ir 
svečių diskusijos apie spausdinto žodžio galią ir nuoširdus bendravimas 
geriant arbatą. Pagrindinė šios diskusijos mintis – negalima skirstyti 
žmonių į kurčiųjų ir girdinčiųjų bendruomenes, reikia jungti į vieną 
tvirtą, vieni kitus mylinčią ir gerbiančią bendruomenę.

KULTŪRA

Sveikina Seimo narys P. Urbšys.

G. Karklienė mokyklos dešimtokui D. Raščiui, skaitančiam kiekvieną mėnraštį nuo 
pradžios iki pabaigos, įteikė išskirtinę dovaną. 

Redakcijos tortas jauniesiems PKNPM „Akiračio“ skaitytojams.

Paskutinė renginio akimirka – nuotrauka „Akiračio“ redakcijos archyvui.
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Tradiciškai visą dieną trukęs renginys buvo pradėtas spaudos 
konferencija. Joje sveikinimo žodį tarė renginio iniciatorė Seimo narė 
Raminta Popovienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezidentas 
Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) prezi-
dentė Erika Jočytė, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos (LGKVA) 
prezidentas Mantas Radavičius ir Lietuvos socialdemokratinio jauni-
mo sąjungos (LSDJS) pirmininkas Vaidas Rusys. Paskui visi renginio 
dalyviai buvo suskirstyti į devynias grupes ir kartu su gestų kalbos 
vertėjais dalyvavo komitetų posėdžiuose, pasitarimuose, o jiems pa-
sibaigus - Seime vykusioje ekskursijoje. Renginio pabaigoje dalyviams 
buvo įteikti vienos dienos praktikos Seime pažymėjimai.

Šiemet į Seimą buvo pakviesti ir moksleiviai iš Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro. „Kai pradėjome organizuoti renginį 
„Viena diena su LR Seimo nariu“, akcijoje galėjo dalyvauti tik pilname-
tystės sulaukę asmenys. Labai džiugu, kad šįkart galimybė dalyvau-
ti buvo suteikta ir moksleiviams. Taip jiems rodomas pavyzdys, kad 
kurtieji gali dalyvauti renginiuose, veikti ir pasiekti savo užsibrėžtus 
tikslus – tokiu būdu keliama kurčiųjų jaunimo savivertė“, – renginio 
metu sakė LKJA prezidentė E. Jočytė.

Kaip pažymėjo R. Popovienė, šis projektas abipusiškai naudingas, 
nes kurtieji savo akimis pamato, kur ir kaip iš tiesų dirba ar dalyvauja 
Seimo nariai, o valdžios atstovams yra labai svarbu susitikti su kurčiai-

siais, išgirsti, su kokiomis problemomis jie susiduria, ir ieškoti tų pro-
blemų sprendimo būdų. „Būtent po „Viena diena su LR Seimo nariu“ 
vykusios akcijos Seimo Kultūros komitete buvo inicijuota Lietuvos 
radijo ir televizijos įstatymo pataisos, pagal kurias jau šiandien naci-
onalinio transliuotojo eteryje yra daugiau titruojamų ir į gestų kalbą 
verčiamų laidų“, - džiaugėsi Seimo narė.

Projekto metu gimusiomis ir įgyvendintomis idėjomis džiaugėsi ir 
LKD prezidentas K. Vaišnora: „Prieš keletą metų akcijos „Viena diena 
su LR Seimo nariu“ metu buvo pradėta diskusija dėl lietuvių gestų kal-
bos vertėjų etatų didinimo, ir jau šiandien galime džiaugtis padidė-
jusiu lietuvių gestų kalbos vertėjų skaičiumi. Kitais metais minėsime 
gestų kalbos pripažinimo kurčiųjų gimtąja kalba 25-metį. Mūsų siekis 
– įtraukti lietuvių gestų kalbą į  Konstituciją. Tikėkimės, pavyks.“  

Aktyvus kurčiųjų dalyvavimas „Viena diena su LR Seimo nariu“ 
renginiuose buvo veiksminga priemonė, sprendžiant kurčiųjų ben-
druomenėje kylančias problemas. Tačiau šiemet vyko jau paskutinis 
toks renginys. „Su R. Popoviene pasitarėme ir nusprendėme, kad kur-
čiųjų bendruomenė kitais metais sugalvos ką nors naujo, o „Viena die-
na su LR Seimo nariu“ tradiciją perduosim kitos negalios atstovams, 
pavyzdžiui, akliesiems arba neįgaliesiems vežimėliuose. Mes nenori-
me šios tradicijos laužyti, reikia dalytis patirtimi“, – renginio ateities 
perspektyvas atskleidė LKD prezidentas K. Vaišnora.

Mūsų bendruomenės nariai Seime.

Renginys „Viena  
diena su Seimo nariu“ 
baigė savo misiją

Justina VERTELKAITĖ

KULTŪRA

2019 m. VšĮ  Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centras įgyvendina tęstinį, jau ketvirtus metus 
vykstantį, projektą „Kurčiųjų meno pasau
lis – pamatykime ir susipažinkime“. Projektas 
skirtas plačiajai visuomenei pristatyti kurčiųjų 
meno pasaulį, taip pat kurčiųjų bendruomenės 
narius supažindinti su Lietuvos regionų ir mies
tų kultūriniu savitumu. 

Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime (2019)

Išvyką į Raseinius vainikavo pažintis su poeto Maironio tėviškės sodyba-muziejumi. 

Lapkričio 20-osios rytą kurčiųjų bendruomenės nariai 
iš visos Lietuvos penktą kartą rinkosi Seime. Čia vyko 
jau tradicija tapęs renginys „Viena diena su LR Seimo 
nariu“, kurio metu klausos negalios asmenims sutei-
kiama unikali galimybė iš arčiau susipažinti su Seimo 
nario veikla, dalyvauti įstatymų priėmimų svarstymuo-
se, komitetų ir komisijų posėdžiuose bei pabendrauti 
su parlamentarais. Kasmet ši akcija pritraukdavo vis 
daugiau dalyvių,  deja, renginys vyko paskutinį kartą.
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Per ketverius metus įvairių Lietuvos bibliotekų lankytojai sužino-
jo apie pasaulio ir Lietuvos kurčiuosius dailininkus, čia vyko ir kurčių 
dailininkų parodos Šiais metais projekto kurčiųjų dailininkų darbus 
mielai sutiko eksponuoti penkios šalies bibliotekos: Biržų rajono 
savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Raseinių Marcelijaus 
Martinaičio viešoji biblioteka, Visagino viešoji biblioteka, Varėnos 
rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Molėtų viešoji biblioteka. 

Kaskart į parodų atidarymus vykdavo nemaža grupė kurčiųjų iš 
Vilniaus. Visos bibliotekos supažindindavo svečius su bibliotekos 
istorija, maloniai aprodydavo parodą, pavaišindavo kava ir arbata. 
Sudalyvavę parodos atidaryme vilniečiai buvo supažindinami su 
miesto ir jo apylinkių istorija bei kultūros paveldu – ekskursijas ves-
davo miesto gidai, visos ekskursijos ir edukacinės programos buvo 
verčiamos į gestų kalbą. 

Parodų atidarymuose apsilankydavo ir vietos kurčiųjų 
bendruomenės nariai. Ypač šiltai parodą priėmė Raseinių kurčiųjų 
bendruomenė, dalyvavo ir Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos 
pirmininkė Genovaitė Eidukevičienė.

Šiais metais projekto partneriais tapo ir Lietuvos sutrikusios 
klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras bei Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, tad parodoje šalia suau-
gusių dailininkų darbų buvo iškabinti ir darželinukų bei 5-10 klasių 
mokinių darbeliai. Mažiausiųjų dailininkų darbuose galima buvo pa-
matyti geriausią draugą, metų laikus ar sraigių lenktynes, o mokinių 
darbai vadinosi ,,Medžio laiškai“ ir buvo tarsi šilti rudeniški laiškai 
nuo žemės.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka neei-
linė – ji įsikūrusi Biržų pilyje. Vilniečiai apžiūrėjo garbingą Lietuvos 
senovę menančią pilį, pasivaikščiojo po parką, perėjo ilgiausiu pės-
čiųjų tiltu per ežerą (525 m), nuo Kirkilų apžvalgos bokšto pasižvalgė 
po apylinkes, o pamatę karstines įgriuvas ir išklausę gido pasakoji-
mą apie tai, kaip jos atsiranda, suprato, kad Biržų krašte „nepriete-
liui“ pasakyti žodžiai „Kad tu prasmegtum...“ gali išsipildyti tiesiogi-
ne prasme.

Raseiniuose gidė pavedžiojo po miestą, aprodė įdomiausius pas-
tatus. Raseiniai yra vienas seniausių Lietuvos miestų, bet labai nu-
kentėjo per II pasaulinį karą, kuris sunaikino apie 90 proc. pastatų. 
Centrinėje miesto aikštėje stovi miesto simbolis – V. Grybo skulptūra 
„Žemaitis“, kuri simbolizuoja lietuvių stiprybę ir atkaklumą kovoje 
už laisvę. Nuvykę į Šiluvą vilniečiai turėjo galimybę dalyvauti ir Di-
džiuosiuose Šilinių atlaiduose. Ekskursiją vainikavo apsilankymas 
poeto Maironio tėviškės sodyboje-muziejuje. 

Visaginas – retas Lietuvos miestas, kurio istorija nesiekia 50 
metų ir kuriame nėra privačių namų. Visaginas buvo statomas sie-
kiant aptarnauti Ignalinos atominę elektrinę. Jauni gidai įdomiai 

pasakojo, kaip kūrėsi miestas, kuo skiriasi atskirų mikrorajonų na-
mai, kaip Visaginui sekasi prisitaikyti prie nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo. Buvo įdomu vaikščioti po pušynuose paskendusį miestą. 
Grįžtant iš Visagino buvo įdomu apsilankyti ir Cijonų kaime įsikūru-
siame Plaktukų muziejuje, turinčiame trečią pagal dydį pasaulyje 
plaktukų ekspoziciją. Aukštaitijos nacionaliniame parke esančiame 
„Paukščių kaime“ vilniečiai vaišinosi milžiniškoje keptuvėje ant lau-
žo ugnies iškepta kiaušiniene iš įvairių paukščių kiaušinių ir ką tik 
išvirta kvapnia žolelių arbata. 

Vykstant į Varėną vilniečiai apsilankė Senųjų Trakų Viešpaties 
apreiškimo moterų vienuolyne, o po parodos atidarymo Varėnos bi-
bliotekoje nuvyko į Merkinės muziejų, susipažino su turtinga mies-
telio istorija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir pokario laikais, 
o užkopę į Merkinės piliakalnį pasigrožėjo Nemuno ir Merkio santa-
ka. Pakeliui namo Dargužių amatų centre susipažino su tradiciniais 
amatais, ragavo dzūkiškos bandos ir įvairiausių arbatų. 

Molėtuose grupė apsilankė Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažny-
čioje, susipažino su turtinga miestelio istorija, architektūra, pavaikš-
čiojo po naujovišką miesto parką, o paskui nuvyko į Alantos dvarą, 
ten apsilankė Palaimintojo T. Matulionio muziejuje ir V. Žuko meno 
galerijoje. 

Grįždami iš Molėtų pasidžiaugėme sėkmingu projektu ir padėko-
jome vieni kitiems už buvimą kartu.

Per ketverius projekto metus paroda buvo surengta dvidešimt 
dviejose Lietuvos bibliotekose. Projektą finansuoja Lietuvos kultū-
ros taryba. 

Parodos atidarymas Visagino viešojoje bibliotekoje.

Vilniečiai Biržuose.Vilniečiai Alantos dvare aplankė Palaimintojo T. Matulionio muziejų ir V. Žuko meno 
galeriją. 
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,,Tai žmogus, kuris mėgsta savo darbą, 
noriai prisideda prie socialinių iniciatyvų, 
yra nuoširdžiai įsitraukęs į organizacijos 
veiklą, pats nuolat siūlo įvairias idėjas, 
kaip asmuo ir kolega yra labai dėmesingas, 
išklausantis ir įsiklausantis“, – kalbėdama 
apie K. Gumbrį gerų žodžių negailėjo „Rimi“ 
bendrovės personalo valdymo partnerė 
Vaida Kaikarienė.

Interviu su Kęstučiu – neatsitiktinis. 
Šį gruodį sukanka 12 metų, kai jis dirba 
pagrindiniame biure „ Rimi Lietuva“. Dabar 
jis yra Komercijos departamento kainodaros 
asistentas. Jo pareigos –  tikrinti kainas.

 Nors darbas užima svarbią ir reikšmingą 
vyro gyvenimo dalį, jis turi ir pomėgių. 
Kęstutis yra boulingo tarp kurčiųjų 
iniciatorius ir populiarintojas, pats dalyvavo 
ir laurus nuskynė ne vienose boulingo 
tarptautinėse varžybose. Dar viena Kęstučio 
aistra – kelionės. Vyras yra apkeliavęs didžiąją 
dalį Europos ir svajoja aplankyti Aziją ir Pietų 
Ameriką. 

Toliau –  Kęstučio sėkmės istorija iš jo 
paties lūpų.

Koks kelias jus atvedė į „Rimi Lietuva“?
Prieš įsidarbindamas čia dirbau viename 

Europos Sąjungos EQUAL projekte „Asmenų 

su klausos negalia integracija į darbo rinką“ 
įdarbinimo tarpininku, bendradarbiavau su  
„Rimi Lietuva“ vadovais, padėjau įdarbinti 
kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius šio 
prekybos tinklo parduotuvėse. Pasibaigus 
projektui, greitai gavau pasiūlymą iš „Rimi 
Lietuva“. Buvau priimtas dirbti į Personalo 
skyrių atrankų vadybininku. Tarpininkavau 
tarp parduotuvių direktorių ir kurčiųjų. 
Buvau naudingas, nes galėjau susikalbėti su 
direktoriais ir bendrauti su kurčiaisiais gestų 
kalba.

 
Ar greitai priėmėte pasiūlymą ir su kokiais 
iššūkiais, sunkumais susidūrėte darbo 
pradžioje?

Labai greitai, nes pasiūlymas dirbti tokioje 
didelėje tarptautinėje kompanijoje man buvo 
kažkas nerealaus. Vien pagrindiniame biure 
dirba maždaug 180 darbuotojų, todėl, atėjus 
iš mažos komandos į didelę įmonę, netrūko 
jaudulio, bet, laimei, sutikau geranoriškus 
kolegas ir greitai įsiliejau į draugišką 
bendruomenę. 

Žinoma, buvo komunikavimo problemų. 
Iš kolegų pusės buvo baimė: kaip bendrauti 
su kurčiuoju, ar supras, ar sugebės padaryti 
paskirtas užduotis, darbus, o iš  mano pusės 
- trūko pasitikėjimo savimi, nes atėjus iš 

uždaros bendruomenės reikėjo didžiulio ryžto 
įsilieti į didelį kolektyvą, kuriame dominavo 
girdintieji. Taip pat trūko tolerancijos iš 
girdinčiųjų. Bet turiu pasidžiaugti, kad per 
10 metų šiuo požiūriu situacija smarkiai 
pasikeitė.

Kokias dabar pareigas einate? Kas  labiausiai 
džiugina darbe?

Padirbėjęs Personalo skyriaus atrankų va-
dybininku, gavau pasiūlymą dirbti Komercijos 
departamente kainodaros asistentu, kur iki 
šiol dirbu. Man patinka mano darbas, puikios 
darbo sąlygos, draugiška atmosfera, šaunūs 
kolegos. Įdomiausia būna, kai pakviečia da-
lyvauti įvairiuose mažuose projektuose, saky-
kim, ,,Made in Silence“ (drabužių demonstra-
vimas su kurčiaisiais modeliais) arba ,,Lygink 
rūbus, o ne žmones“ (darbo diskriminacija 
prieš neįgaliuosius, kitos tautybės, vyresnius 
žmones). 

Pastaroji įdomesnė patirtis – būti gestų 
kalbos mokytoju biuro darbuotojams. Kie-
kvieną antradienį vyksta savaitiniai susirin-
kimai, kuriuose aptariama įmonės veikla 
ir parduotuvių rezultatai. Juose dalyvauja 
įstaigos darbuotojai ir parduotuvių direkto-
riai, galima sakyti, patys atsakingiausi įmo-
nės žmonės. Jaudinausi mokydamas juos 
gestų kalbos. 

Dabar didžiuojuosi, kad kiekvienas dar-
buotojas iš biuro, net įskaitant ir generalinį 
direktorių, moka parodyti porą žodžių gestų 
kalba –  tai pasveikinti ir padėkoti. Gerai pri-
simenu, kai vykstant dideliam verslo rengi-
niui generalinis direktorius, kalbėdamas apie 
įmonės socialinę atsakomybę ir neįgaliuosius 
darbuotojus, parodė gestą ačiū. Tuo parody-
damas visuomenei, kad reikia skirti daugiau 
dėmesio ir tolerancijos socialiai pažeidžiamų 
grupių asmenims. Dirbdamas komercijos de-
partamente iki šiol bendradarbiauju su Perso-
nalo skyriumi. 

Savanoriškai konsultuoju įvairiais klau-
simais dėl  kurčiųjų įdarbinimo ir pan.  „Rimi 
Lietuva“ yra prisiėmusi įsipareigojimus socia-
linės atsakomybės srityje, stengiasi pagerinti 
žmonių su negalia, kitataučių, vyresnių žmo-
nių įdarbinimą ir palengvinti jų gyvenimą. 
Todėl ne veltui skina laurus šioje srityje tarp 
geriausių Lietuvos įmonių.

Kiek iš viso mūsų šalyje klausos sutrikimų 
turinčių žmonių dirba „Rimi Lietuva“? 

Pastaruoju metu iš viso dirba apie 150 

Kęstutis Gumbrys jau daugiau kaip dešimt metų dirba Švedijos 
kapitalo prekybos tinkle „Rimi Lietuva“ ir jo darbo istoriją galima 
įvardyti kaip sėkmės istoriją. Jis čia yra giliai įleidęs šaknis ir tuo 
labai džiaugiasi. Kęstutis niekada nepraleidžia gyvenimo jam 
siūlomų galimybių, nes yra įsitikinęs, kad antro karto gali ir nebūti. 
Galbūt todėl savimi pasitikintis, draugiškas, atsakingas, atkaklus 
ir aktyvus keturiasdešimt penkerių metų vyriškis ne tik pats gerai 
integravosi į visuomenę, bet ir visuomenę priartino prie kitokiais 
vadinamų žmonių.

Tiesiantis kelią tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų 
Laima LAPĖNIENĖ

MŪSŲ ŽMONĖS

K. Gumbrys jau daugiau kaip dešimt metų sėkmingai dirba Švedijos kapitalo prekybos tinkle „Rimi Lietuva“.
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Pagerbdami S. Vaiciukaitės atminimą, 
pristatysime jos asmenybę kaip žmogų, save 
atidavusį pedagoginei veiklai, kraštotyrai, 
muziejaus steigimui, gėlininkystei, aplinkos 
puoselėjimui ir gyvenusį pagal krikščioniš-
kas vertybes. Biografija sudaryta pagal do-
kumentinius šaltinius, saugomus Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų archyve bei mu-
ziejaus fonde, ir autentiškus liudijimus. Taip 
pat panaudotos ištraukos iš mokyklos direk-
toriaus B. Jauniškio publikacijos, bendradar-

bio Vladislavo Janulio ir mokinės (straipsnio 
autorės) atsiminimai. 

Iki šių dienų man atmintin įstrigęs moky-
tojos Stasės posakis „Duoklė gyvenimui“. Lai-
kui bėgant, tyrinėjant jos biografiją, supratau 
šių žodžių prasmę. S. Vaiciukaitė įprasmino 
savo gyvenimą krikščioniška meile kurtiems 
vaikams.

S. Vaiciukaitės biografija
Ji gimė 1924 m. kovo 4 d. Adomiškių kai-

me (Švenčionių sav.). Stasės tėvai Juozas ir 
Marija Vaiciukai buvo paprasti kaimo žmo-
nės. Ji turėjo du brolius: Bronių ir Silvestrą 
bei sesę Uršulę. 

Baigusi Švenčionių septynmetę mokyklą 
ir Amatų mokyklą, S. Vaiciukaitė 1945–1948 
m. mokėsi Vilniaus politechnikume (2008 m. 

įvairią negalią turinčių žmonių, iš jų klausos 
negalios darbuotojų - 30 proc.

Papasakokite apie save, šeimą. Kokios 
vertybės yra pačios svarbiausios?

Vilniuje gyvenu dvidešimt šešerius me-
tus, tačiau kilęs – iš Švenčionių krašto. Esu 
kaimo vaikas, nuolat aplankau savo gimti-
nę. Augau girdinčiųjų šeimoje, lankiau gir-
dinčiųjų pagrindinę mokyklą. Paskutinė įgy-
ta specialybė - tekstų rinkėjo ir maketuotojo. 
Kiek žinau, mano klausa sutriko ankstyvoje 
vaikystėje, kai būdamas vos trejų metukų 
sunkiai susirgau, o liga negrįžtamai pakenkė 
mano klausai. Vertinu pasitikėjimą, pagar-
bą, atsakomybę, sąžiningumą.

Dalyvaujate įvairaus lygio boulingo varžy-
bose. Kaip susidomėjote šia sporto šaka? 
Kokios pergalės pačios įsimintiniausios? 

Kaip sportininkas aktyviai dalyvauju nuo 
2009 m. Susidomėjau sužinojęs, kad boulin-
gas yra olimpinė kurčiųjų sporto šaka. Kaip 
tik 2009 m. vyko kurčiųjų olimpinės sporto 
žaidynės Taivane, ir man patiko, kad boulin-
gas yra populiari sporto šaka tarp kurčiųjų. 
Pradėjau ieškoti trenerio, kuris išmokytų 
žaisti boulingą, ir vienas iš pirmųjų Lietuvoje 
parodžiau iniciatyvą populiarinti boulingą 
tarp Lietuvos kurčiųjų. Sunkiai, bet po tru-
putį atsiranda žmonių, norinčių žaisti bou-
lingą. Džiugu, kad jau tarp vyrų yra daugiau 

žaidėjų, kurie gali dalyvauti tarptautiniuose 
aukšto lygio čempionatuose. Tačiau labai 
trūksta moterų, jos dar niekad neatstovavo 
Lietuvai. Įsimintiniausia pergalė – laimėtas 
čempiono vardas Lietuvos ir Baltijos kurčių-
jų boulingo čempionate bei atstovavimas 
Lietuvai dukart Europos kurčiųjų boulingo 
čempionatuose 2014 ir 2018 m.  ir kurčiųjų 
olimpinėse žaidynėse 2013 m. Sofijoje (Bul-
garija). Juk ne veltui sakoma, kad svarbiau-
sia – ne laimėti, o dalyvauti.

Plačiai nuskambėjo projektas ,,Made in Si-
lence“. Kokias emocijas kaip šio projekto 
dalyvis jūs patyrėte?

Kaip jau minėjau, tai buvo vienas iš „Rimi 
Lietuva“ projektų, kuriuos ji rėmė. Mados  
renginyje atstovavau „Rimi“ darbuotojams. 
Niekad neteko būti modeliu, todėl buvo įdo-
mu išbandyti save tokiame vaidmenyje. Juk 
kitos tokios galimybės gali ir nebūti, todėl 
svarbu niekada nepraleisti pasiūlymo. Man 
labiau patinka pabandyti, o ne gailėtis, kad 
nepabandžiau.

Kaip leidžiate laisvalaikį?
Laiką skiriu šeimai, ketverių metų du-

krai. Mėgstu keliones. Nemažai laiko užima 
boulingo varžybos.

Jūsų darbo istoriją galima įvardyti kaip sė-
kmės istoriją, nes puikiai įsiliejote į girdin-

čiųjų visuomenę. Ko palinkėtumėte, kaip 
pa drąsintumėte klausos negalios žmones, 
kad jie išdrįstų ir nebijotų įsilieti į girdinčių-
jų kolektyvą, darbovietę?

Kiekvienas žmogus yra unikalus, svar-
biausia - turėti drąsos, ryžto ir nebijoti paro-
dyti save, būti savimi. Būti atsakingam, at-
kakliam, pozityviam ir siekti asmeninių bei 
darbinių tikslų.

Ką galėtumėte pasakyti apie savo darbda-
vius?

Labai vertinu, kad „Rimi Lietuva“ yra 
socialiai atsakinga įmonė, kuri nepabijojo 
priimti kitokius žmones. Dabar šioje srity-
je įmonė yra įgijusi didelę patirtį ir yra kitų 
darbdavių kviečiama konsultuoti bei pri-
statyti savo gerąjį pavyzdį. Paskutinis įver-
tinimas: renginyje „Darbdaviai 2019“ „Rimi 
Lietuva“ buvo apdovanota už atsakingą 
įsipareigojimų vykdymą, mažą darbuotojų 
kaitą bei įdarbintų neįgaliųjų ir vyresnio am-
žiaus asmenų skaičių. Aš didžiuojuosi, kad 
dirbu šioje įmonėje.

Gerbiamas Kęstuti, dėkojame už interviu skir-
tą laiką, pasidalytas mintis ir vertingą patirtį. 
Tikimės, kad jūsų istorija panašaus  likimo 
draugams bus įkvėpimo ir stiprybės šaltinis. 
Sėkmės jums visose jūsų iniciatyvose, dar-
buose, veiklose. Ypač suartinant  girdinčiųjų ir 
kurčiųjų visuomenes.

MŪSŲ ŽMONĖS/KURČIŲJŲ ISTORIJA

S. Vaiciukaitė įprasmino savo gyvenimą krikščioniška 
meile kurtiems vaikams.

Kurčiųjų istorijos mokytoja S. Vaiciukaitė:  
„Duoklė gyvenimui“ Ramunė BUIKAUSKIENĖ

Vilniaus kurčiųjų mokyklos istorikę Stasę Vaiciukaitę vien 
geru žodžiu mini kolegos ir buvę mokiniai, bet platesniam 
kurčiųjų bendruomenės ratui ji iki šiol mažai žinoma. Verta 
su ja susipažinti ir todėl, kad  jos palikimas Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei Lietuvos kurčiųjų drau-
gijos muziejams yra  ypač svarbus. 

→
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KURČIŲJŲ ISTORIJA

reorganizuota į Vilniaus technologijų kolegiją) amatų mokytojo specia-
lybės. 1948–1949 m. dirbo vienoje Vilniaus pradinėje mokykloje moky-
toja, o 1949 m. rugsėjo 1 d. buvo paskirta dirbti Vilniaus kurčių-nebylių 
mokykloje darbelių pamokos mokytoja. Moters mokslo kelias čia dar 
nesibaigė, ji 1950 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, Istorijos fa-
kultetą, jį baigė 1954 m. Tuomet ėmėsi istorijos mokytojos darbo. 

Nepraėjus nė penkmečiui S. Vaiciukaitė buvo paskirta į mokymo 
dalies vedėjos pareigas ir čia išdirbo iki 1969 m. rugsėjo 1 d. Be šių 
pareigų, energinga moteris dar rado laiko vadovauti jaunųjų gamti-
ninkų būreliui. Už rūpestingą mokymą ir vadovavimą S. Vaiciukaitei 
mokyklos vadovybė (direktorius B. Jauniškis) ne kartą išreiškė padė-
ką ir pagyrimus, taip pat 1956 ir 1961 m. ji buvo apdovanota tuome-
tės Lietuvos valdžios garbės raštais ir mokytojo pirmūno ženkliuku. 
O už gėlių auginimą – Sodininkų draugijos 1-ojo laipsnio diplomu. 
Mokytoja yra parašiusi nemažai pranešimų, kurie buvo skaitomi res-
publikiniuose pedagogų susirinkimuose, specialiųjų mokyklų vado-
vų pasitarimuose. 

Apie 1969-uosius suprastėjus Stasės tėvų sveikatai, jie atsikraus-
tė gyventi pas dukterį, kuri juos prižiūrėjo iki mirties. Dėl šios prie-
žasties moteriai teko atsisakyti vedėjos pareigų ir pereiti dirbti isto-
rijos ir gamtos mokytoja.  

S. Vaiciukaitė turėjo dar vienas svarbias pareigas: 1985-1986 m. di-
rektoriaus J. Ignatavičiaus nurodymu kurčiųjų internatinėje mokyk loje 
buvo įsteigtas kraštotyros būrelis, kuriam ji buvo paskirta vadovauti.

S. Vaiciukaitė Vilniaus kurčiųjų internatinėje mokykloje (dab. 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras) išdirbo net 50 
metų – iki 1999 m. sausio mėn.

Nuveikusi didelius darbus tuometiniam Vilniaus kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centrui, S. Vaiciukaitė mirė 1999 m. birželio 
8 d.  Palaidota Vilniuje Saulės kapinėse. Pačios moters pageidavimu 
į paskutinę kelionę ji buvo išlydėta su lietuviškais tautiniais rūbais.

„Sklype prie mokyklos“
Straipsnis šiuo pavadinimu buvo publikuotas laikraštyje „Tiesa“ 

1962 m. rugsėjo 15 d. Jį parašė buvęs  Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro direktorius, rašytojas B. Jauniškis. Straipsnyje 
vaizdžiai atskleidžiama S. Vaiciukaitės tvirta asmenybė, aktyvus pe-
dagoginis gyvenimas. Pateikiame autentišką jo ištrauką: 

„Mūsų mokykla-internatas gavo naujus, erdvius ir šviesius pasta-
tus. Šalia – didelis žemės sklypas: kairėje ir dešinėje – du aukšti šlaitai, 
o tarp jų nuokalnė. 

Su jaunųjų gamtininkų vadove Stase Vaiciukaite ilgai vaikščiojome 
smėlėtais šlaitais, kauburėta nuokalne. Tarėmės, kaip išplanuoti, kad 
pavasarį polaidžio vanduo neišplautų sodinių, kad vasarą sausros metu 
galima būtų lengvai palaistyti bandomąjį sklypą, medelyną, skverus 
ir gėlynus. Sutarėme nuokalnę sukasti terasomis, o po sklypą išvedžioti 

vandentiekį. Vadovė, ilgai galvojusi, staiga, lyg kažkieno pažadinta, tarė:
– O kur sodui vieta?.. Kaipgi mokykla be sodo?
S. Vaiciukaitės pasiūlymas gauti sodui papildomą sklypą susilaukė 

paramos ir miesto vykdomajame komitete. Prabėgo dar kiek laiko, ir 
radau ant stalo gėlėms sąskaitą. „Štai tau ir apsieisime be lėšų“, – pa-
galvojau. O čia dar statybininkai atsisakė nuokalnę sukasti terasomis. 

–  Taip sunkiai gėlės gavau, – kalbėjo gamtininkų būrelio vadovė. 
– Tulpės. Supraskite, net iš Maskvos ... Iš botanikos sodo...

Prisipažinsiu: nelengva buvo mane įtikinti, kad sąskaitą už gėles 
reikia apmokėti. Buvau beprarandąs viltį, kad mes aplinką gražiai 
sutvarkysime. Netgi ketinau atsisakyti papildomo sklypo sodui. Bet 
buvo žmogus, kuris nenuleido rankų, nesibodėjo iš pirmo žvilgsnio, 
atrodytų, nereikalingų rūpesčių. (...) 

Daug meilės, išradingumo ir darbo čia įdėjo jaunųjų gamtininkų 
vadovė, mokymo dalies vedėja S. Vaiciukaitė. Sutikusi abejingus žmo-
nes, ji nenumojo ranka, neatsisakė savo gražaus sumanymo, neat-
sitraukė nuo pradėto darbo. Jeigu ne jos atkaklus rūpestis, šiandien 
nebūtų šio grožio.“ 

Meilė darbui ir gamtai  
Buvęs S. Vaiciukaitės bendradarbis V. Janulis pasakojo: „Seniau 

dirbantys auklėtojai pasakojo, kad jai dirbant direktoriaus pavaduo-
toja mokykla skendėjo gėlėse. Iš savo gimtinės ji privežė bijūnų, alyvų, 
jazminų ir kitų dekoratyvių medžių ir krūmų, jais apsodino mokyklos 
aplinką. Jai pasitraukus iš pavaduotojos pareigų, visa tai greitai pra-
nyko. Nebebuvo rožynų bei nuostabių gėlynų. (...) S. Vaiciukaitė mėgo 
ir saviveiklą, su klase pastatė spektaklį „Legenda apie tulpes“, kuriuo 
gėrėjosi visa mokykla. (...) Ji labai mėgo turizmą. S. Vaiciukaitė pabu-
vojo su mokiniais daugelyje buvusios Tarybų Sąjungos miestų. 

„Klasė kaip viena šeima“
Mano pačios atmintyje ryškų pėdsaką paliko pirmasis susitiki-

mas su klasės vadove S. Vaiciukaite. Jis įvyko klasėje per istorijos 
pamoką. Ryškiai atsimenu jos lengvos ironijos persmelktą šypse-
ną, kuri mums kėlė keistą baimę ir pagarbą. Tačiau jos tolerancija 
ir savotiška optimizmo ir ryžtingumo aura, kuri ją supo, ilgainiui iš-
sisklaidė nejaukumą. Nuo pirmos dienos vadovė mus mokė gyventi 
kolektyviai. „Klasė kaip viena šeima“ – ši jos frazė buvo mūsų klasės 
devizas. Taip ir gyvenome, viską darydami patys: kelionėms rinko-
me pinigus ir taupėme klasės kasoje. Vadovė Stasė daug jėgų ir svei-
katos įdėjo organizuodama mūsų keliones. Kartu pamatėme daug 
įvairių Rusijos miestų ir aplankėme nemažai istorinių Lietuvos vietų.

Nuo istorijos iki kraštotyros 
Buvę mokiniai šiandien pabrėžia, kad meilę gimtajam kraštui 

įskiepijo būtent pedagogės S. Vaiciukaitės gyvenimiškos pamokos, 
skatinančios domėtis savo aplinka ir istorija. 

Nuo 1985 m. S. Vaiciukaitė tęsė žymaus surdopedagogo  Jono 
Glembockio pradėtą darbą, rinko ir pildė jo sukauptą medžiagą apie 
Lietuvos kurčiųjų mokymo istoriją. Su kraštotyrininkais lankė buvu-
sius mokyklos pedagogus, aprašė jų atsiminimus, rinko įvairią me-
džiagą, kuri praturtino mokyklos muziejaus fondą. Vienas reikšmin-
giausių S. Vaiciukaitės gyvenimo įvykių - tai kraštotyrininkų darbų 
paroda Vilniaus kurčiųjų mokyklos 50-mečio proga. Istorikė sulaukė 
daugybės pagyrimų už vertingą darbą. 

S. Vaiciukaitė kraštotyros srityje dirbo iki pat išėjimo į užtarnau-
tą poilsį – 1998 m. gruodžio mėn. Šis žmogus taip ir liktų kurčiųjų 
bendruomenės istorijos paraštėse, jeigu ne jos kraštotyrinis darbas, 
nes jis yra vienas didžiausių įnašų į muziejų, kuriame, atėjus laikui, 
kurčiųjų jaunoji karta atras savo istoriją. 

Pedagogės S. Vaiciukaitės dėka kurtieji mokiniai aplankė daug įvairių Rusijos miestų 
ir istorinių Lietuvos vietų.

→
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KURTIEJI PASAULYJE

Indijos gestų kalbos Shweta mokėsi toje organizacijoje, kurioje 
šiandien dirba, – Noidos kurčiųjų asociacijoje. (Noida yra Indijos sosti-
nės Delio priemiestis, turintis daugiau kaip 600 tūkst. gyventojų.) Indų 
gestų kalba yra gimtoji kurčių ir neprigirdinčių Indijos žmonių kalba.

S. Goyal, pati turinti klausos negalią, į šį Delio priemiestį persikė-
lė 2018 m., kad galėtų mokytis gestų kalbos. Priimti tokį sprendimą 
paskatino draugai. Galiausiai Shweta pasirinko ir mokytojos darbą 
Noidoje, o ne galimybę dirbti mados dizainere pagal diplomą, įgytą 
savo gimtajame mieste. 

Vaikystėje Shwetai tekdavo kasdien važiuoti dvi valandas iki mo-
kyklos. Kurčiųjų mokykloje, kurioje ji mokėsi, nebuvo nė vieno kur-
čio mokytojo, ir vaikai buvo mokomi ne gestų kalba. Shweta mokėsi 
skaitydama tekstą lentoje ir žodžius iš mokytojos lūpų. „Paaiškinti 
vaikams pamokas buvo labai sudėtinga“, – sako ji.

Siekia gestų kalbą pripažinti oficialia Indijos kalba
2018 m. rugsėjį Nipunas Malhotra, neįgaliųjų teisių aktyvistas, tu-

rintis judėjimo negalią, Delio Aukščiausiajam Teismui pateikė peticiją, 
kurioje prašoma pripažinti gestų kalbą 23-iąja oficialia Indijos kalba. 
Tai reikštų, kad gestų kalba būtų saugoma ir plėtojama, kaip ir kitos 
oficialiai pripažintos Indijos kalbos. 

2011 m. duomenimis, Indijoje gestų kalbą, kaip pagrindinę kalbą, 
vartoja daugiau nei 7 mln. žmonių (beveik tiek pat, kiek gyventojų turi 
Honkongas). „Ar ne gėda, kad visoje šalyje yra tik 800 gestų kalbos ver-
tėjų?“ – klausia N. Malhotra. Remiantis 2015 m. Delyje įkurtos valsty-
binės įstaigos, kuri skirta gestų kalbos mokymo prieinamumui didinti, 
duomenimis, atestuotų gestų kalbos vertėjų yra dar mažiau – apie 300. 
„Palyginkime: versti iš kiekvienos užsienio kalbos Indijoje skiriama 
tūkstančiai vertėjų, o juk Indijos gestų kalba yra šioje šalyje gyvenančių 
žmonių kalba“, – sako vyras.

Toks argumentas buvo ne vienintelė priežastis teikti teismui 
peticiją. Bendradarbiaudamas su draugais ir kolegomis iš kurčiųjų 
bendruomenės, įvairiomis įstaigomis ir institucijomis, N. Malhotra 
pamatė, su kokiais iššūkiais susiduria kurčiųjų bendruomenė. „Kai 
vedžiau mokymus Delio policijos darbuotojams, pamačiau, kad 
dauguma jų, deja, niekada nebuvo girdėję apie gestų kalbą“, – teigia 
N. Malhotra.

Indijos mokytojai nemoka gestų kalbos
Su tuo sutinka ir dr. Alimas Chandani, aktyvus kurčiųjų teisių gy-

nėjas, įsteigęs Access Mantra – galimybių ir inovacijų centrą Indijos 
kurtiesiems. Dr. A. Chandani yra kurčias nuo gimimo. „Jeigu gestų kal-
ba bus pripažinta oficialia šalies kalba, tai teigiamai paveiks kurčiųjų 
ugdymą, nes mokytojai bus raginami mokytis gestų kalbos ir mokyti 
gestų kalba“, – aiškina jis. Pasak dr. A. Chandani, vos keliose iš 350 In-
dijos kurčiųjų mokyklų taikomas bilingvinio ugdymo metodas – mo-
koma tiek gestų, tiek anglų kalbomis.

„Užaugau girdinčiųjų aplinkoje ir iki 21 metų, kol išvykau mo-

kytis į koledžą Jungtinėse Valstijose, kur sutikau daugiau nei 2000 
kurčiųjų, bendraujančių gestų kalba, aš niekada nesijaučiau saugiai 
ir komfortiškai bendraudamas. Tik tada aiškiai suvokiau savo tapa-
tybę ir pasiryžau siekti daktaro laipsnio“, – teigia vyras. 

Viena iš S. Goyal mokinių devyniolikmetė Jyoti Makhija mokėsi 
privačioje mokykloje, bet ten taip pat nebuvo mokytojų, mokančių 
gestų kalbą. Jyoti  su draugais sukūrė savo gestų kalbą ir ja bendravo, 
– tai dažnai pasitaikanti praktika tarp kurčiųjų, kurių nemoko gestų 
kalbos.   

„Dabar jau mokau savo tėvus ir seserį to, ką čia išmokstu, 
ir mes jau galime truputį susikalbėti“, – sako Jyoti. Į Noidos 
kurčiųjų asociacijos mokymus iš savo gimtojo miestelio mergina 
važiuoja 42 kilometrus. Jyoti pirštu parodo į priešais esančią lentą, 
norėdama pasakyti, ko ji išmoko gestų kalbos pamokose. Ant sienos 
įvairiomis spalvomis surašyti žodžiai: pasišventimas, atsakomybė, 
išsilavinimas, požiūris, motyvacija. 

Galimybė rinktis iš girdėjimo ir gestų vartojimo
2017 m. pasirodžiusiame vaizdo įraše užfiksuota mažylės, vardu 

Charlotte Keane, kuri gimė su abipusiu giliu klausos pažeidimu, reak-
cija pirmą kartą išgirdus mamos balsą (https://www.youtube.com/
watch?v=-_Q5kO4YXFs). Šis įrašas paplito viruso greitumu.     

Prieš šį vaizdo įrašą mažylei buvo uždėti klausos aparatai, kad jos 
„smegenys ir nervai priprastų prie vibracijos ir imitavimo“. Per dvejus 
metus, praėjusius po vaizdo pasirodymo, mergytei buvo atlikta abi-
pusė implantacija, taip pat tėvai pradėjo ją mokyti amerikiečių gestų 
kalbos (ASL). Šiandien, praėjus daugiau kaip dvejiems metams, Char-
lotte bendrauja sakytine kalba, remdamasi klausa, ir gestais – kaip 
jai patinka. Mergaitės mama užfiksavo dukters mokymosi kelionę ir 
paaskelbė savo instagramo paskyroje https://www.instagram.com/
christykeanecan/ . 

Daugumai girdinčiųjų ši istorija gali pasirodyti paprasta ir nereikš-
minga. Tačiau tokia galimybė rinktis iš girdėjimo ir gestų vartojimo iš 
tiesų yra reta prabanga daugumai žmonių, turinčių klausos negalią. 
Panašūs atvejai tapo ir svarbios etinės diskusijos apie kurtumą ir ne-
galią dalimi – kurtieji aktyvistai labai priešinasi idėjai „priversti kurčius 
žmones girdėti ir „asimiliuoti“ juos panaudojant tokias technologijas 
kaip kochleariniai implantai“.

„Kurtieji (Deaf) yra glaudžiais saitais susieta bendruomenė. Kur-
tieji vertina kurtumą ne kaip medicininę būklę, kurią reikia išgydyti, 
o kaip kultūrinę tapatybę, kuria reikia didžiuotis“, – taip viename 
savo straipsnyje teigia kurčioji aktorė Carina Davis. 

Kurčiųjų kultūra pasisako prieš pastangas „priversti žmones 
girdėti“, tvirtindama, kad žodinė kalba nėra vienintelė kalba, kuri 
nusipelno būti įteisinta. Aplink gestų kalbą egzistuoja visiškai susi-
formavusi lingvistinė kultūra, o nuostata, kad kurčiuosius reikia „pa-
taisyti“, priverčiant juos girdėti, iš esmės yra diskriminacija sveikų 
asmenų naudai. Kurčiųjų kultūra griauna šią idėją, pabrėždama sti-
prių bendruomenių formavimąsi, bendrus pomėgius ir kolektyvines 
patirtis. 

„Kurtiesiems yra natūralu kalbėti gestais, – sako dr. A. Chandani. – 
Taigi ar verta investuoti tiek pinigų į ausies „taisymą“, kai turime tokią 
gražią kalbą ir kultūrą?“
Šaltinis https://medium.com/skin-stories/nothing-to-fix-sign-language-and-deaf-cul-
ture-in-delhi-f41d9b28342

Gestų kalba ir kurčiųjų kultūra Delyje
Trijų aukštų pastate esančioje klasėje 27erių Shwe
ta Goyal moko apie 40 maždaug 20 metų amžiaus 
mokinių. Pamokose negirdėti žodinės kalbos, Shwe
ta juos moko to, ko pati išmoko tik praėjusiais me
tais – Indijos gestų kalbos (Indian sign language – ISL). 

Iš anglų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ
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Savo laiške ji rašo:
„Esu anglų kalbos dėstytoja, nors mano 

išsilavinimas – visai kitoje srityje. Klaipėdos 
universitete įgijusi socialinės darbuotojos 
specialybę trejus metus dirbau kurčiųjų 
bendruomenėje, kur neblogai pramokau 
gestų kalbos ir susipažinau su kurčiųjų kas-
dienybe, rūpesčiais bei nepakartojama, 
mane patraukusia kultūra. 

Kadangi visuomet nepaprastai žavėjausi 
kalbomis, po trejų metų išvykau į Kiniją stu-
dijuoti kinų kalbos pusmečiui, o grįžusi pasi-
rinkau anglų kalbos dėstytojos darbą, tačiau 
kurtieji iš mano gyvenimo niekur nedingo. 
Apytiksliai vienąkart per akademinius me-
tus sulaukiu skambučio iš gestų kalbos ver-
tėjų centro arba gaunu žinutę socialiniuose 
tinkluose, kur mane vienaip ar kitaip radę 
kurtieji klausia, kur ir kokiomis sąlygomis 
būtų galima mokytis anglų kalbos. 

Ruošiantis pamokai, kurioje dalyvaus 
klausos negalios moksleiviai, mokytojui ją 
planuoti reikia visiškai kitaip nei įprasta: 
ieškoti kitokių metodų, įvairių kūrybinių 
sprendimų. Reikia suprasti, jog negalima 
aiškinti taisyklių tuo pat metu jas rašant 
ant lentos, reikia atsisakyti klausymo 
pratimų, tarimo užduotis pateikti kitaip. 
Mokant kurčiuosius, reikėtų pateikti daug 
vizualinių užduočių, spalvotų kortelių, 
kinestetinių pratimų, naudotis mokomųjų 
žaidimų programėlėmis, multimedija ir 
dirbti tik mažose grupėse.

Nepaisant šių iššūkių, mokyti klausos 
negalią turintį žmogų – vienas įdomiausių 

„Stop juosta“ kūrybinė koman
da pristato penkiolika laidų, 
perteikiančių pačius svar
biausius 19191940 m. Kauno 
pramonės ir verslo maršrutus  
nuo tekstilės, chemijos, mais
to pramonės iki aviacijos – su 
vertimu į gestų kalbą.

1919 m. Kaunui tapus Lietuvos laikinąja 
sostine, miesto augimą ir visuomenės trans-
formaciją galima prilyginti stebuklui: per be-
veik 20 metų buvo pastatyta apie 20 tūkst. 

naujų pastatų, susiformavo unikalus miesto 
architektūros stilius – tautinis arba kaunie-
tiškas modernizmas – ir išsilavinusi visuo-
menė. Kaunas virto europietiška sostine. 
2015 m. tarpukario Kaunui buvo suteiktas 
Europos paveldo ženklas. 2017 m. Kaunas 
įtrauktas į preliminarųjį UNESCO Pasaulio 
paveldo sąrašą.

Laidose apžvelgiami tarpukario pramo-
nės kūrėjai, savo verslą orientavę tiesiogiai į 
valstybės ir visuomenės gerovę. To meto Lie-
tuvos verslininkai buvo dosnūs aukojant ir 
skiriant paramą. Daugelis stambiausių vers-
lininkų buvo ne lietuviai, tačiau ištikimai pri-
siekę dirbti Lietuvai ir kurti jos bendrąjį gėrį.

Visas „Stop juosta“ laidas su vertimų 
į gestų kalbą galima rasti „YouTube pa ieš
kos laukelyje įvedus „STOP JUOSTA“ ges
tų kalba// Pramonė tarpukariu“.

2016 m. ir 2018 m. laida „Stop juosta“ 
konkurse „Pragiedruliai“ apdovanota kaip 
geriausias publicistikos bei dokumentikos 
projektas. Laidų kūrimą globoja Lietuvos 
nacionalinės UNESCO komisijos sekre to-
riatas. 

Laidos „Stop juosta“ į gestų kalbą išvers-
tos įgyvendinant projektą „Stop juosta: 15 
Kauno tautinio architektūros modernizmo 
maršrutų su vertimu į gestų kalbą“, jį iš da-
lies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

„STOP juosta“ laidos išverstos į gestų kalbą
Justina VERTELKAITĖ

GESTŲ KALBA

Klaipėdoje anglų kalbos kursai ir kurtiesiems 

Gytis, mokęsis anglų kalbos, po kursų išvyko į Ameriką laikinai padirbėti.

Agnei DomarkaiteiSugintei mintis parašyti šį straipsnį 
kilo vienoje anglų kalbos pamokoje.  „Kurtieji ieško kito
kio anglų kalbos mokymo, nes įprastiniai metodai jiems 
tiesiog netinka. Nors klausos negalios moksleiviai yra 
visavertiškai integruojami girdinčiųjų mokyklose, deja, 
užsienio kalbos pamokose dažnai jaučiasi beviltiškai, nes 
šios jiems nepritaikytos“, – teigia anglų kalbos dėstytoja ir 
BRAINSTER kalbų laboratorijos studijų vadovė Agnė.
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dalykų, galinčių nutikti kalbas pamėgusiam 
mokytojui. Tokių mokytojų apstu 
BRAINSTER kalbų laboratorijoje, Klaipėdoje. 
BRAINSTER - kurtiesiems draugiška įstaiga, 
kurioje dirbantys mokytojai yra susipažinę 
su gestų kalba, o kai kurie net neblogai 
ją išmokę. Visų ten dirbančių mokytojų 
sutarimu – gestų kalba padeda pažinti 
naujas lingvistines subtilybes bei pažvelgti į 
kalbą kitu žvilgsniu. 

BRAINSTER nėra vienintelė vieta, kur 
kurtieji gali mokytis kalbų. Bendruomenėje 
žinoma projekto „Silent Coffee“ sumanytoja 
Šarūnė Tilvikaitė yra taip pat anglų kalbos 
dėstytoja, kuriai pažintis su gestų kalba pa-
keitė gyvenimą. Prieš metus užsiregistravusi 
į Surdologijos centro organizuojamus gestų 
kalbos kursus pradedantiesiems Šarūnė nė 
nenumanė, jog tai taps jos hobiu, o vėliau – 
priežastimi iš Klaipėdos kraustytis į sostinę. 
Pamėgusi gestų kalbą ir artimiau pažinusi 
kurčiųjų kultūrą, Šarūnė apsisprendė rinktis 

gestų kalbos bakalauro studijas Vilniuje. 
Paklausta, kodėl priėmė tokį sprendimą, 

Šarūnė atsakė, jog girdintys žmonės turi la-
bai daug galimybių mokytis užsienio kalbos, 
o kurtieji - vos vieną kitą. Kurtieji nori keliau-
ti, siekti karjeros – tai yra visų tų pačių ga-
limybių, kaip ir girdintieji, tad jos svajonė – 
būtent suteikti jiems šias galimybes mokant 
anglų kalbos. 

Nors klausos negalią turinčių mokinių 
dėl papildomo kalbos mokymosi kreipiasi 
nedaug, jie visi labai ypatingi. Tai istorijos, 
kuriomis norisi didžiuotis ir verta viešin-
ti. Po kursų Gytis trims mėnesiams išvyko 
padirbėti į Ameriką. Renata įstojo į ko ledžą 
Anglijoje ir studijuoja savo svajonių speci-
alybę – kostiumo dizaino. Ernesta išvyko 
dirbti į Vokietiją, Nina aplikavo į poziciją 
tarp tautinėje kurčiųjų organizacijoje, o 
mo kyklinukė Marija susidraugavo su iki tol 
tiesiog nekenčiama anglų kalba girdinčiųjų 
mokykloje.  

Tad grįžtant prie straipsnio pradžios 
- pamokoje stebėdama, kaip mano itin 
atkakli negirdinti studentė Veronika atlieka 
sudėtingą gramatikos pratimą, pamaniau 
– apie tai reikia kalbėti bendruomenėje ir 
už jos ribų. Reikia pasakoti sėkmės istorijas 
kurčiųjų, kurie mokėsi užsienio kalbų, ir tai 
padėjo jiems įgyvendinti jų tikslus. Kadangi 
tai mačiau savo akimis, noriu kartoti ir 
kartoti, jog kurtieji yra pajėgūs mokytis 
užsienio kalbų, ir kad yra specialistų, 
teikiančių tokias paslaugas. 

Taigi jeigu Jūs turite klausos negalią, bet 
norite mokytis užsienio kalbų, labai kviečiu 
šio tikslo nepaleisti ir atkakliai ieškoti speci-
alisto. Tai gali būti ne tik sunkus darbas, bet 
ir itin maloni patirtis Jums bei Jūsų moky-
tojui. 

Visiems besidomintiems Klaipėdoje 
gali padėti BRAINSTER kalbų laboratorija 
(lab@brainster.lt), o Vilniuje – Šarūnė Tilvi-
kaitė (sarune.tilvikaite@gmail.com). “ 

Lapkričio 2023 d. Maskvoje 
vyko Europos kurčiųjų klubų 
krepšinio taurės varžybos. Jose 
dalyvavo ir Kauno kurčiųjų 
sporto klubo „Tyla“ moterų ir 
vyrų komandos bei Panevė
žio „Vėjo“ krepšininkai. Klubo 
„Tyla“ moterų komanda iško
vojo auksinę Europos taurę 
„2019 DIBF EUROCUP“.

Pusfinalyje kaunietės 60:32 (32:14) su-
triuškino Niurnbergo GSC (Vokietija) krep-
šininkes, o finale 71:62 įrodė savo pranašu-
mą prieš Pezaro „ASD Sordi“ (Italija) klubą. 
Lemiamose rungtynėse 27 taškus pelnė 
Ramunė Eskertaitė, 16 – Jurgita Šegždaitė, 
10 – Sonata Bareikienė, po 6 – Jurgita Jan-
kutė-Meškinė, Rūta Pazdrazdienė ir Gražina 
Jocytė. Jauniausia turnyro žaidėja pripa-
žinta 13 metų Rugilė Vosyliūtė. Geriausia 
ir universaliausia turnyro žaidėja - Ramunė 
Eskertaitė. Į simbolinį geriausių Europos 
žaidėjų penketuką pateko Kauno „Tylos“ 
krepšininkė Jurgita Šegždaitė, kaip geriau-

sia įžaidėja, kartu su Italijos, Lenkijos ir Vo-
kietijos krepšininkėmis.

Vyrų turnyre sėkmė lydėjo Italijos kurčių-
jų klubą RL FABRIANO, jiems ati teko auksinė 
Europos taurė „2019 DIBF EUROCUP“. Pui-

kiai kovojo ir Panevėžio „Vėjo“ komanda, jie 
pateko į ketvirtfinalį. Deja, toliau kovojant 
pritrūko sėkmės. Jie užėmė aštuntą vietą. 
Klubo „Tyla“ vyrų komanda užėmė devintą 
vietą tarp 16 komandų.

Europos taurės „2019 DIBF EUROCUP“ varžybose  
triumfavo „Tylos“ krepšininkės „Akiračio“ inf.

Kauno kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ moterų komanda džiaugiasi auksine Europos taure „2019 DIBF EUROCUP“.
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Noras tobulėti ir gerinti paslaugų 
kokybę 

Pasak J. Gečienės, Anykščių socialinės 
globos namai kasmet vertina, ar teikiamos 
paslaugos atitinka socialinės globos normas 
ir klientų poreikius, tačiau darbo patirtis 
rodo, kad to nepakanka. 

Socialinės globos normos dažnai verti-
namos racionalumo, efektyvumo, ekonomi-
nio naudingumo aspektais, bet tai nėra ko-
kybės rodikliai ir to jau nepakanka. Augant 
paslaugų gavėjų poreikiams svarbu daug 
dėmesio skirti socialinių paslaugų kokybei, 
kurią apibrėžia kokybės vertinimo sistema. 

„2018 m. atlikau tyrimą magistro darbui, 
kurio tikslas buvo empiriškai pagrįsti socialinės 
globos įstaigų, dirbančių su senyvo amžiaus 
asmenimis, teikiamų paslaugų kokybę. 
Atliktas bandomasis tyrimas leido atskleisti, 
kiek kokybiškai ir kurioje srityje teikiamos 
paslaugos, kurie EQUASS sistemos principai 
mūsų įstaigoje yra įgyvendinami, ką reikia 
tobulinti ir kokių rezultatų siekti. Kai Valakupių 
reabilitacijos centras paskelbė konkursą 
teikti II etapo paraiškas projektui „Socialinių 
paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS 
kokybės sistemą“, surengėme darbuotojų 

ir gyventojų susirinkimus. Apklausėme 
įstaigos darbuotojus ir paslaugų gavėjus, ar 
jie pageidauja, kad EQUASS kokybės sistema 
būtų įdiegta. Daugumai pritarus, teikėme 
paraišką įdiegti ir taikyti EQUASS kokybės 
sistemą mūsų įstaigoje“, – aiškina J. Gečienė.

Tobulėjimo galimybės
Įstaigos vadovė džiaugiasi, kad teikiamų 

socialinių paslaugų kokybę galima pagerinti 
turint aiškius kriterijus, pagal kuriuos galima 
išmatuoti paslaugų kokybę. „Apčiuopiami 
ir pamatuojami pokyčiai atsiskleidė 
socialinėse ir sveikatos priežiūros veiklos 
srityse, tenkinat paslaugų gavėjų poreikius, 
nuolat tobulėjant ir gerinant paslaugų 
kokybę, atsakingai valdant, užtikrinant 
paslaugų tęstinumą, paslaugų gavėjų 
teises ir etiką. Mūsų įstaiga nuolat skiria 
daug dėmesio veiklai gerinti, todėl diegiant 
EQUASS kokybės sistemą dar labiau 
išryškėjo galimybė tobulėti, numatant 
nuolatinį mokymąsi ir tobulinimąsi. 
Rezultatai akivaizdūs, lyginant paslaugų 
teikimą, veiklos efektyvumą, paslaugų 
gavėjų pasitenkinimą ir kitų paslaugų 
teikėjų veiklą“, – sako globos namų vadovė.

Gyvenimo kokybės rodiklis – laimė
Anot socialinės globos namų vadovės, 

siekiant kokybės svarbu apibrėžti ir 
įgyvendinti įstaigos veiklai svarbią paslaugų 
gavėjų gyvenimo kokybės koncepciją. J. 
Gečienė pabrėžia: „Mūsų įstaiga gerbia 
asmeninį indėlį ir įtraukia paslaugų gavėjus 
į savęs vertinimo, planavimo, paslaugų 
teikimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo, 
vertinimo procesus. Įstaigoje gyvenimo 
kokybės matavimas yra paslaugų gavėjo 
subjektyvi nuomonė apie jam svarbias 
gyvenimo sritis, įtraukiančias fizinius, 
psichologinius, socialinius, dvasinius, 
finansinius ir kitus aspektus.“ Pagrindinės 
sritys, kuriomis vadovaujamasi siekiant 
kelti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę, yra 
savarankiškumas, socialinis aktyvumas ir 
gerovė. Atrodytų, sunku pamatuoti ir įvertinti 
tokį abstraktų ir labai individualų klausimą 
kaip laimė, gyvenimo kokybė, tačiau, 
direktorės žodžiais tariant, tai pavyksta. 
„Gyvenimo kokybė atspindi socialinių 
paslaugų gavėjų pasitenkinimą gyvenimu, 
lyginant su jų siekiamu ar idealiu gyvenimo 
lygiu. Vienas iš svarbių gyvenimo kokybės 
rodiklių yra laimė – subjektyvus paslaugų 
gavėjo požiūris į gyvenimą, priklausantis 
nuo daugelio faktorių. Tai paties žmogaus, 
jo prigimties, dvasinės būsenos, gyvenimo 
vertybių supratimo, polinkių, charakterio, 
materialinių poreikių reikšmės, išsilavinimo, 
religingumo, savo vietos visuomenėje 
supratimo“, –  patirtimi dalijasi J. Gečienė.

Senatvė – ne liga
„Ką tu šiandien norėtum veikti, kaip 

norėtum praleisti šią dieną? Žodis po žodžio 
tariamės ir susiplanuojame dieną su kiekvienu 
globos namų gyventoju, – aiškina Anykščių 
socialinės globos namų Svėdasų filialo vadovė 
Danguolė Rimavičienė. – Esame didelė šeima, 
pasižyminti poreikių ir nuomonių įvairove, 
kur kiekvienas jos narys turi teisę jaustis 
saugus ir būti išklausytas, orus, turintis teisę 
pasirinkti ar atsisakyti.“ Pasak pašnekovės, 
EQUAS kokybės sistema iškelia į centrą 
paslaugų gavėją ir padeda darbuotojams 
aiškiau suvokti organizacijos vertybes bei 
siekti jų įgyvendinimo. Kaip sako vadovė, 
stengiamasi keisti žmogaus požiūrį į senatvę ir 
jo dienas globos namuose. Dažnai žmogus čia 

Diegiant EQUASS kokybės sistemą Anykščių socialinės globos namų darbuotojai turi daugiau galimybių nuolat 
mokytis ir tobulėti. 

Socialines paslaugas teikiančiai įstaigai – 
EQUASS kokybės sertifikatas „Akiračio“ inf.

MES IR VISUOMENĖ

Anykščių socialinės globos namų veiklos istorija prasidėjo daugiau 
kaip prieš dvidešimt vienus metus, o šiandien jų tikslas – atitikti 
EQUASS kokybės sistemos reikalavimus bei gauti EQUASS Assurance 
sertifikatą. Penkerius metus įstaigai vadovaujanti direktorė Jolita 
Gečienė dalijasi mintimis apie tai, su kokiais atradimais ir iššūkiais 
susidūrė darbuotojai bei paslaugų gavėjai diegiant EQUASS kokybės 
sistemą socialinės globos namuose.
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atvyksta turėdamas sunkią gyvenimo patirtį ir mano, kad tai paskutinės 
jo dienos, laukiant gyvenimo saulėlydžio. Tačiau diena iš dienos 
darbuotojai stengiasi priartėti prie žmogaus širdies tiek, kiek jis pats 
leidžia, ir padėti atsiskleisti jo norams bei pomėgiams. Vienas gyventojų 
kiekvieną dieną eina pasivaikščioti, o paklaustas, kurgi keliauja, visada 
su šypsena atsako: „Einu pasivaikščioti Vaižganto takeliu.“ Tai jo 
pomėgis, jo kasdienė veikla, kuri jam suteikia laimės akimirką. 

Dėmesys klausos negaliai
Senatvėje lanko įvairūs negalavimai ir sveikatos sutrikimai dėl 

amžiaus. Seni žmonės turi regos, klausos ar kraujotakos sutrikimų, 
kuriuos išgydyti vargu ar pavyktų, juos palengvinti galima specialiai 
tam skirtomis priemonėmis. Susilpnėjusi klausa yra vienas iš pasi-
reiškiančių sutrikimų. Jei įstaigos gyventojas turi klausos problemų, 
kreipiamasi į rajoninį gydytoją ir su siuntimu vykstama į Panevėžį pas 
klausos specialistus dėl klausos aparato. Dabar technika tobulėja, ir 
Valstybinės ligonių kasos kompensuojami prietaisai padeda spręsti 
šią problemą. Jeigu namų gyventojas pageidauja ir turi galimybių, įsi-
gyja ir brangiau kainuojančius klausos aparatus, o baterijos keičiamos 
įstaigos lėšomis. Gebėjimas girdėti palengvina ne tik bendravimą, bet 
ir suteikia galimybę įsitraukti į veiklas.

Anot D. Rimavičienės, kiekvieną dieną senelių globos namuose 
vyksta individualus ir grupinis darbas, įtraukiant gyventojus į mūsų 
įstaigos veiklas, kurių yra didžiulė įvairovė. „Karpome karpinius ir dė-
liojame paveikslus, veliame iš vilnos papuošalus ir dekoracijas, vyks-
tame į gamtą, kultūrinius renginius. Kuriame istorijas ir vaidiname 
pasakų, mūsų praėjusio ir šiandieninio gyvenimo inscenizacijas. Šiais 
metais įsigijome virtualios realybės akinius, kurie labai patinka gy-
ventojams. Naudojantis technologijomis keliaujama po didžiuosius 
pasaulio miestus, apžiūrimi gamtos stebuklai, o vėliau gyventojai tar-
pusavyje dalijasi įspūdžiais, įdomybėmis. Juk žinojimas auga, ir kuo 
daugiau pamatai, tuo daugiau nori atrasti naujų dalykų. Norint įtrauk-
ti žmogų į aktyvią veiklą reikia kantrybės, gebėjimo bendrauti, jautru-
mo ir supratingumo žmogaus amžiui, jo asmenybei. Šios savybės yra 
būtinos darbuotojui.  Ir tik toks požiūris augina žmogaus pasitikėjimą 
ir lemia darbo rezultatus“, – atvirauja D. Rimavičienė. 

Puikūs pavyzdžiai 
„Turime gražių pokyčių ir pavyzdžių, - džiaugiasi įstaigos 

vadovė. – Diegiant EQUASS kokybės sistemą 2018 metais du įstaigos 
gyventojai, išsiugdę socialinius įgūdžius, įgiję savarankiškumo, 
pasirengė integruotis į bendruomenę ir išvyko gyventi savarankiškai. 
Šiais metais du gyventojai integravosi į bendruomenę. Vienam 
gyventojui yra skirtas repeticijų laikas. Tada jis kuria dainas, 
dainuoja ir rengiasi savo koncertams, kuriuos skiria globos namų 

bendruomenei ir svečiams, aplinkinių bendruomenių gyventojams. 
Vienas iš jauniausių globotinių sustiprino sveikatą, išsiugdė 
socialinius įgūdžius, įgijo darbinių įgūdžių, vairuotojo pažymėjimą 
ir sėkmingai pradėjo integracijos procesą. Šiuo metu jis taip pat 
planuoja gyventi savarankiškai ir yra visiškai tam pasirengęs.“ 

Raginimas įsitraukti į EQUASS kokybės sistemą
Įstaigos vadovė ragina socialines įstaigas įsitraukti į EQUASS 

kokybės sistemą: „Siūlau būti atviriems naujovėms, susitelkti 
komandiniam darbui, kad pasiektumėte puikių veiklos rezultatų, 
o paslaugų gavėjai būtų patenkinti laimingu gyvenimu ir aukštos 
kokybės paslaugomis, na, o darbuotojai galėtų džiaugtis sėkmingu 
darbu, grįstu kokybės kriterijais.“

Europos socialinių paslaugų kokybės sistema EQUASS yra unikali 
tuo, kad skirta socialinei sričiai, paslaugų gavėjų teikiamų socia-
linių paslaugų kokybei užtikrinti. EQUASS kokybės principai apima 
socialiniame sektoriuje pripažįstamas vertybes visoje Europoje ir 
dera su Lietuvoje socialinę sritį reglamentuojančiais teisės aktais. 
Vilniuje įsikūręs VšĮ Valakupių reabilitacijos centras jau trejus metus 
vykdo ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą 
„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės 
sistemą“. Į šį projektą kviečiamos įsitraukti Lietuvos socialinių 
pa slaugų įstaigos, norinčios diegti EQUASS standartą, stiprinti 
darbuotojų kompetencijas ir tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. 

Projekto vadovės Tatjanos Ulbinienės nuomone, jau dabar 
akivaizdūs įstaigose vykstantys teigiami pokyčiai. Tai pirmiausia 
didelis dėmesys paslaugų gavėjui, jų gyvenimo kokybei gerinti ir 
apskritai naujam požiūriui į paslaugų kokybę. Visi šie vykstantys 
pokyčiai prisideda prie inovatyvių paslaugų kokybės puoselėjimo 
tradicijų, glaudesnių paslaugų gavėjų, darbuotojų ir visos 
bendruomenės santykių.

Šiuo metu jau 19 įstaigų yra gavusios EQUASS Assurance 
sertifikatus ir 72 įstaigos jų siekia. Planuojama, jog iki 2022 m. 120 
įstaigų turės galimybę sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės 
ženklu. Daugiau informacijos interneto svetainėje www.equass.lt .

UGDYMAS/ KURTIEJI PASAULYJE

Laimingi Anykščių socialinės globos namų Svėdasų filialo senoliai.

Kiekvieną dieną globos namuose vyksta įvairūs užsiėmimai.
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Gruodžio 7 d. Vilniuje vyko jau ketvirtasis kurčiųjų 
bendruomenę ir lietuvių gestų kalbos vertėjus 
suvienijantis renginys – konkursas „Super 
miestas“. Penkios komandos iš Kauno, Šiaulių, 
Vilniaus, Panevėžio ir Klaipėdos varžėsi dėl 
šauniausio miesto titulo. Vilniaus kolegijos aktų 
salėje netrūko kūrybiškumo, išmonės bei garsių 
palaikymo ovacijų, o konkurso dalyvius stebėjo 
budrios komisijos narių akys.

Namų darbai – tikra juoko dozė
Kaip ir kasmet, renginio konkursinę programą sudarė trys 

pagrindinės užduotys. Pirmoji jų – namų darbas: kiekviena 
komanda pagal organizatorių siūlytas temas turėjo parengti iki 5 
min. trukmės humoristinį etiudą, kuriame privalėjo dalyvauti visi 
komandos nariai. Šiai užduočiai įgyvendinti buvo suteikta visiška 
improvizacijos ir kūrybiškumo laisvė. 

Kuriozinių situacijų scenoje netrūko! Panevėžio ir Kauno 
komandos visiems surengė tikrą vestuvių fiestą, kurioje vos nebuvo 
ištekinta gestų kalbos vertėja, vyrai persirengė moterimis, o moterys – 
vyrais. Klaipėdiečiai aiškinosi, kaip svarbu kurtiesiems ir gestų kalbos 
vertėjams žinoti tikslius automobilio detalių pavadinimus ir gestus, 
kad, norint išsikviesti meistrą sugedus automobiliui, negautum 
tikros varlės. Vilniečiai surengė humoristinę prokuroro ir kaltinamojo 
apklausą areštinėje, o šiauliečiai – tikrą meilės ir pavydo kupiną dramą 
kavinėje. Stebint pasirodymus buvo aišku, kad išmonės komandoms 
tikrai netrūksta, o parengti vaidinimai džiugino žiūrovus.

Pasukti galvas privertė protų mūšis
Antroji konkurso užduotis buvo skirta patikrinti komandų narių 

žinioms apie Lietuvos kurčiųjų bendruomenę ir mūsų šalį. Išvydę 
ekrane klausimą, dalyviai turėjo kuo greičiau parodyti teisingą 
atsakymą komisijai ir žiūrovams. 

Klausimai pareikalavo ne tik žinių, bet ir sumanumo, o sceno-
je pasipylė teisingų ir neteisingų atsakymų lavina, kuri privertė ne 
vieną nusišypsoti ar pakelti antakį tyliai klausiant: „Kaip jie gali ne-
žinoti atsakymo?“ Bet ar visi tikrai žino, kelintais metais buvo įsteig-
ta Lietuvos kurčiųjų draugija, kiek kurčiasis orientacininkas Tomas 
Kuzminskis yra laimėjęs olimpinių aukso medalių, kelintais metais 
Laura Valytė laimėjo šokių projektą „Kviečiu šokti“ ar koks Lietuvos 
kurčiųjų draugijos prezidento Kęstučio Vaišnoros ūgis? 

Šiame etape taip pat netrūko klausimų apie Lietuvą bei Vilnių. 
Komandos turėjo atspėti, koks Vilniaus televizijos bokšto aukštis, 
kiek lietuvių kalbos abėcėlėje yra raidžių arba kiek kaimyninių šalių 
turi Lietuva. Kol scenoje virė adrenalino pilna kova tarp komandų, 
salėję susirinkę žiūrovai taip pat laužė galvas bandydami įspėti tei-
singus atsakymus. 

Trečioje užduotyje – netikėtas meno kūrinys
Paskutinė konkurso užduotis atskleidė dalyvių bendradarbiavi-

mo bei greitos reakcijos įgūdžius – visos komandos scenoje turėjo 

18

Didžiausia padėka puoselėjant LGKVA veiklą buvo skirta asociacijos įkūrėjai ir ilgametei 
vadovei R. Leonavičienei – jai buvo suteiktas LGKVA garbės prezidento titulas.

„Super miesto“ titulą laimėjusi Vilniaus miesto komanda ir renginio vedėjai Artūras 
Kartanovičius, Ieva Aužbikavičienė ir VKRC direktorė Inga Minkevičienė.

Didžiausia atsakomybė vertinant komandų pasirodymus atiteko komisijos nariams 
(iš kairės):  LKJA valdybos narys P. Jurjonas, LGKVA valdybos narė J. Dabulskienė, 
LKSK garbės prezidentas A. Jasiūnas, LKD viceprezidentas M. Balaišis,  LKNUC 
ŠPVK skyriaus vedėja D. Burkauskienė. 

„Super miesto“ 
konkurse triumfavo 
vilniečiai Justina VERTELKAITĖ



2019 m. GRUODIS 1919

MES IR VISUOMENĖ

→

kuo greičiau sudėlioti renginio organizatorių 
paruoštą specialią dėlionę. Už šią užduotį 
taškai buvo skiriami atsižvelgiant į laiką, o 
komandų darbą scenoje atidžiai stebėjo ko-
misijos nariai. 

Pirmoji dėlionę įveikė Vilniaus miesto 
komanda, antri buvo kauniečiai. Sunkiau-
siai sekėsi Klaipėdos atstovams – jie šią už-
duotį atliko paskutiniai. Tačiau ne užduoties 
atlikimo greitis, o pati dėlionė sulaukė dau-
giausia susižavėjimo – tai buvo kauniečio 
dailininko Aurimo Matusevičiaus sukurtas 
Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) preziden-
to Kęstučio Vaišnoros šaržas. Unikalų meno 
kūrinį renginio organizatoriai padovanojo 
LKD prezidentui.

Lietuvių gestų kalbos vertėjų  
asociacijai – 10 metų

Šventės metu ne tik virė įnirtinga kova 
dėl nugalėtojų titulo, bet ir simboliškai 
buvo paminėtas Lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų asociacijos (LGKVA) veiklos dešimtme-
tis. LGKVA prezidentas Mantas Radavičius 
visiems susirinkusiems papasakojo apie 
asociacijos įkūrimą, jos veiklą, įvardijo 
per dešimt metų nuveiktus svarbiausius 
darbus ir įgyvendintus pasiekimus, tarp jų 
paminėtos užsimezgusios tarptautinės par-
tnerystės bei Lietuvoje pradėta gestų kal-
bos vertėjų atestacija. 

Už indėlį kuriant LGKVA padėkos raštai 
įteikti Lietuvių gestų kalbos vertimo cen-
tro teritorinių skyrių vadovams Sandrai 
Kemeraitienei, Ramūnui Maciulevičiui, Ni-
jolei Kaubrienei ir Danguolei Dragūnienei. 
Didžiausia padėka puoselėjant LGKVA vei-
klą buvo skirta asociacijos įkūrėjai ir ilga-
metei vadovei Ramunei Leonavičienei – jai 
buvo suteiktas LGKVA garbės prezidento 
titulas. 

Rezultatai atskleidė nugalėtojus
Salėje susirinkę žiūrovai daugiau nei dvi 

valandas kantriai laukė renginio kulminaci-
jos – nugalėtojų paskelbimo. Pristačiusios 
namų darbus ir įveikusios organizatorių 
parengtas užduotis, komandos rinko taš-
kus. Visgi didžiausia atsakomybė vertinant 
komandų pasirodymus atiteko komisijai, 
kurią sudarė Lietuvos kurčiųjų draugijos 
viceprezidentas Mykolas Balaišis, Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociacijos valdybos narys 
Paulius Jurjonas, Lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų asociacijos valdybos narė Alicija Jolan-
ta Dabulskienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro Švietimo pagalbos, 
vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja 
Daiva Burkauskienė bei Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto garbės prezidentas Aleksas 
Jasiūnas. 

Susumavus visus rezultatus paaiškėjo, 
kad penktą vietą konkurse užėmė Panevėžio 

komanda, ketvirti liko šiauliečiai, trečioji vie-
ta atiteko klaipėdiečiams, antroji – kaunie-
čiams, o daugiausia taškų konkurse surinko 
ir „Super miesto“ titulą šiais metais iškovojo 
Vilniaus miesto komanda. Jai buvo įteiktas 
pagrindinis prizas – nugalėtojų statulėlės. 

Uždarymo metu renginio pereinamasis 
prizas – konkurso „Super miestas“ raktas – 
buvo įteiktas šiauliečiams. Tai reiškia, kad 
kitais metais penktasis – ir jau paskutinis – 
konkursas „Super miestas“  vyks Šiauliuose.

Šiemet konkursą organizavo VšĮ Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centras ir Lietuvių 
gestų kalbos vertimo centro Vilniaus terito-
rinis skyrius kartu su partnerėmis: Lietuvos 
kurčiųjų draugija ir Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacija. 

Šventinę nuotaiką viso renginio metu 
kūrė ir savo pasirodymus žiūrovams dova-
nojo Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro 
liaudies teatro „Mimika“ kolektyvas.

Dėl šauniausio miesto titulo 2019 metais kovojusios Kauno, Šiaulių, Vilniaus, Panevėžio ir Klaipėdos 
komandos.

Konkurso „Super miestas“ raktas įteiktas šiauliečiams. Kitais 
metais paskutinis konkursas „Super miestas“ vyks Šiauliuose.

Daugiausia susižavėjimo sulaukė dėlionė - dailininko sukurtas LKD prezidento K. Vaišnoros šaržas, kurį renginio 
organizatoriai padovanojo LKD prezidentui.
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