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Trumpai APIE MUS
MENO ŠVENTĖ „IŠ PRAEITIES MES SEMIAMĖS STIPRYBĖS“. Lietuvos kurčiųjų draugijos tradicinė meno šventė „Iš praeities mes semiamės stiprybės“ šiemet vyks Trakuose birželio 29 d. Šventė prasidės
13.30 val. pramogų centre „Trasalis“ (Gedimino g. 26). Šventės organizatoriai – Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras.
KURTIEJI PREZIDENTO RINKIMUOSE. „Rinkimai tampa vis labiau
prieinami klausos negalią turintiems asmenims“, - džiaugiasi LKD prezidentas K. Vaišnora. Tai dar vienas didelis laimėjimas kurčiųjų bendruomenės labui. Per gegužės 12 d. vykusius prezidento rinkimus klausos
negalios asmenys, iškilus klausimų rinkimų metu, galėjo paskambinti
vertėjui „Skype“ vaizdo skambučiu. Tai pasiekta bendradarbiaujant su
Vyriausiąja rinkimų komisija (VRK). Balandžio 30 d. LKD prezidentas K.
Vaišnora kartu su viceprezidentu M. Balaišiu ir viešųjų ryšių komanda
susitiko su VRK pirmininke L. Matjošaityte ir diskutavo dėl klausos negalios asmenų aplinkos pritaikymo prezidento rinkimų metu. Diskusijoje
dalyvavo ir Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė R. Leonavičienė. Ji iškėlė klausimą, ar kurtiesiems ir neprigirdintiesiems nebus
kliūčių naudotis išmaniaisiais įrenginiais, norint susisiekti su vertėju, jei
rinkimų metu kiltų klausimų, naudojantis „Skype“ programėle.
Gegužės 12 d. ir 13 d. VRK surengtos spaudos konferencijos buvo
verčiamos į gestų kalbą.
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LKD RESPUBLIKINĖS VALDYBOS POSĖDIS IR SUVAŽIAVIMAS.
Gegužės 6 d. vyko Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) Respublikinės
valdybos posėdis. Jame dalyvavo ir LKD įmonių vadovai bei Surdologijos centro direktorė Jolanta Radzevič. Valdybos nariai patvirtino
LKD įmonių balansus. Surdologijos centro direktorė pristatė veiklos
ataskaitą. Numatoma Surdologijos centro pavadinimą pakeisti į Lietuvių gestų kalbos institutą. Tai planuojama padaryti artimiausiu
metu, sutvarkius centro įstatus.
Posėdyje kalbėta apie artėjantį suvažiavimą, kuris vyks gegužės
25 d. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre. Taip pat buvo svarstomi kiti aktualūs klausimai ir priimti svarbūs nutarimai. Plačiau apie
tai skaitykite birželio mėnesio „Akiratyje“.
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA „TYLIOJI PASAKA“. Jau suburta
savanorių komanda vaikų vasaros stovyklai „Tylioji pasaka“, kuri
šiemet vyks liepos 21-25 d. Prienų rajono Stakliškių seniūnijoje. Stovyklautojų amžius - 10- 17 metų. Stovyklos mokestis - 35 eurai. Norintys dalyvauti turi užsiregistruoti: atsiųsti motyvacinį laišką arba
vaizdo įrašą el. paštu - tyliojipasaka@gmail.com. Registracija vyks
gegužės 10 - 31 d. Stovyklautojų skaičius ribotas, galės dalyvauti iki
35 vaikų.

LKD ĮMONIŲ VALDYBOS POSĖDŽIAI. Balandžio 24 d. Vilniuje vyko
LKD įmonės UAB „Vikada“ pirmasis naujos valdybos posėdis. Jos pirmininku išrinktas V. Pivoras. UAB „Vikados“ valdybos nariai: L. Pocius,
K. Vaišnora, V. Valiauga, V.Pivoras ir V. Vaitkutė. Nuspręsta investuoti
lėšas į įmonės aplinkos gerinimą, kad negalios žmonėms, ypač sutrikusios klausos darbuotojams, įmonės aplinka būtų dar draugiškesnė!
Balandžio 16 d. vyko pirmasis LKD įmonės UAB „Neveresta“ valdybos posėdis. Įmonės valdybos pirmininke patvirtinta M. Kumžaitė.
UAB „Neverestos“ valdybos nariai: K. Vaišnora, K. Zybertas ir M. Kumžaitė.
DAR YRA VIENA LAISVA VIETA SAVANORIAUTI BULGARIJOJE. Liepos
26-rugsėjo 18 d. (2 mėnesius) JAUNIMAS kviečiamas savanoriauti Bulgarijoje. Kvietime rašoma: jei Jums 18-30 metų, domitės vandens sportu ir
turizmu, mokate anglų kalbą, norite įdomiai ir prasmingai praleisti vasarą
ant Juodosios jūros kranto, nepraleiskite progos pakeliauti, įgyti neįkainojamos patirties. Už savanorių apgyvendinimą, maitinimą ir dienpinigius bus sumokama iš partnerių įgyvendinimo projekto lėšų. Savanorius
priimanti organizacija Wind and Water, įsikūrusi Sinemoreco miestelyje
Bulgarijoje, Veleka Beach paplūdimyje. Daugiau informacijos apie savanorystę galite sužinoti el. paštu pagavabendrija@pagava.lt.
REIKŠMINGOS GEGUŽĖS MĖNESIO DATOS. Gegužės 4 d. Vilniuje
vyko tarptautinės protesto eitynės „Laimė GALĖTI!”, skirtos Europos
savarankiško gyvenimo dienai paminėti. Eitynes organizavo asocia
cija „Savarankiškas gyvenimas“, jų priežastis – Lietuvos nesugebėji
mas įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų. Lietuva
dar 2010 m. įsipareigojo įgyvendinti šią JT konvenciją, kur aiškiai
numatyta socialinės įtraukties, savarankiško gyvenimo priemonių
įgyvendinimas.
Priminsime, kad gegužės 1-ąją minėjome Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną, Tarptautinę darbo dieną, o gegužės 4-ąją – Europos savarankiško gyvenimo dieną ir Gestų kalbos, kaip kurčiųjų
gimtosios kalbos, pripažinimo dieną.
POPIETĖ „GYVOJI ISTORIJA“. Gegužės 9-oji Lietuvos kurčiųjų
draugijoje buvo ypatinga, nes vyko popietė „Gyvoji istorija“. Joje
dalyvavo Lietuvos kurčiųjų draugijos šviesuliai, prisidėję prie organizacijos kūrimo ir puoselėjimo. Tai asmenybės, kurios turėjo ką papasakoti ir kuo pasidalyti, netrūko nei ašarų, nei juoko. Pirmieji kurtieji
vairuotojai, pirmieji vadovai, pirmieji universitetą baigę ir daug kur
buvę pirmieji – tądien jie dalijosi savo prisiminimais ir jais papildė
LKD istorijos muziejų! LKD prezidentas nuoširdžiai padėkojo už jų
didžiulį indėlį kuriant ir puoselėjant Lietuvos kurčiųjų draugiją. Apie
LKD muziejų papasakojo ir diskusiją pravedė LKD savanorė, atsakinga už muziejų Ramunė Končiūtė-Buikauskienė.

SENJORŲ SUSITIKIMAS SU PREZIDENTU. Gegužės 2 d. LKD prezidentas K. Vaišnora susitiko su Vilniaus kurčiųjų senjorų bendruomenės
„Bičiuliai“ nariais. Prezidentas pristatė LKD veiklą, atsakė į rūpimus
klausimus ir pakvietė apžiūrėti LKD patalpas bei muziejų. Susitikimas
vyko „Bičiulių“ pirmininkės R. Rentelienės ir pavaduotojos R. Dargienės iniciatyva.
NAUJA ATVEJO VADYBININKĖ. Šiauliuose pradėjo dirbti nauja
atvejo vadybininkė Vilma Dapšauskienė. LKD projektų vadovė Donata Lukošienė gegužės 4 d. susitiko su naująja vadybininke ir aptarė
būsimą darbą. Atvejo vadybininkės darbo laikas: pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais - nuo 8 iki 10 val.; antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 10 iki 12 val. Kilus sunkumų prašom kreiptis į darbuotoją: vilma.dapsauskiene@gmail.com arba tel. 8 601 31 255.

NAUJA KLKJO BŪSTINĖ. Gegužės 10 d. Klaipėdos kurčiųjų jaunimo
organizacija (KLKJO) turėjo įsimintiną dieną – atidaryta nauja jos būstinė
pačiame uostamiesčio centre – H. Manto g. 22 (Herkaus Manto galerija)
trečiame aukšte. KLKJO tarybos didžioji svajonė išsipildė: nuo šiol kurčiųjų
jaunimas turės kur rinktis pabendrauti, mokytis ar tiesiog smagiai leisti
laiką. Atidarymo dieną čia apsilankė gausus būrys narių, rėmėjų ir draugų. Klaipėdiečiai kviečia: „Jei viešėsite uostamiestyje – būtinai užsukite.“
PASKAITA „LIŪDESYS, NUOVARGIS AR DEPRESIJA? ATPAŽINIMAS
IR PAGALBA“. LKD psichologė V. Narkevičienė kurčiųjų bendruomenei
Lietuvos didžiuosiuose miestuose skaito paskaitas „Liūdesys, nuovargis ar depresija? Atpažinimas ir pagalba“. Kai kurie žmonės jaučiasi
pavargę, liūdni, nusivylę, nori atsiriboti nuo kitų žmonių, praranda susidomėjimą veikla, nemato ateityje vilties... Dažnas jų savyje kaupia
nerimą ir nejučia panyra į depresiją ar lėtinį nuovargį. Kokie požymiai
rodo, kad žmogui reikalinga gydytojo ar psichologo pagalba? Kaip apsaugoti save ar savo artimuosius? Į šiuos klausimus sužinosite atsakymus šioje paskaitoje. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre paskaita
vyks gegužės 30 d., Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre – birželio 6 d.
ir Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre – birželio 8 d. Gegužes 4 ir 18
d. paskaitos vyko Šiaulių ir Klaipėdos reabilitacijos centruose.
JAUNIEJI KINO KŪRĖJAI. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
organizuoja stovyklą „Jaunieji kino kūrėjai” ir kviečia prisidėti 14-19
metų klausos negalios jaunuolius, besidominčius kinu! Esant poreikiui stovykloje bus užtikrintas vertimas į gestų kalbą. Stovykla vyks
birželio 25 – 30 d. Landšafto terapijos ir rekreacijos centre Monciškėse. Stovyklos metu per kino kūrimo procesą bus siekiama užmegzti
dialogą tarp kino profesionalų, kinu besidominčio jaunimo ir jaunų
žmonių su negalia. Susiskirstę į grupes jaunuoliai kurs trumpojo metro filmus neįgaliam jaunimui aktualiomis temomis.
DEBATAI „DAUGIAU PAŽINIMO – MAŽIAU SUTRIKIMO“. Gegužės 2
d. Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje vyko viešieji debatai „Daugiau pažinimo – mažiau sutrikimo“. Juos organizavo Lietuvos negalios
organizacijų forumas. Renginio tikslas – supažindinti visuomenę su
negalios etiketu. Kitaip tariant, pasidalyti pačių žmonių su negalia
patarimais, ką verta žinoti ir ko vengti bendraujant su skirtingas negalias turinčiais žmonėmis. Debatuose kurčiųjų bendruomenei at
stovavo LKD Respublikinės valdybos narė Monika Kumžaitė.
2019 m. GEGUŽĖ

3

AKTUALIJOS

VKRC projektas „Kartu“ sudomino
ir ES komisarę
Balandžio 24 d. kurčiųjų bendruomenė sulaukė garbaus svečio –
Europos Sąjungos užimtumo, socialinių klausimų, įgūdžių ir darbo
jėgos judumo komisarės Marianne Thyssen. Pagrindinis komisarės
vizito tikslas – susipažinti su Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro
(VKRC) įgyvendinamu projektu
„KARTU“, jo autorė - VKRC psichologė Rūta Mackanienė. Projektą
finansuoja Europos socialinis
fondas (ESF). Taip pat Europos
Komisijos atstovė norėjo daugiau
sužinoti apie Lietuvos kurčiųjų
bendruomenės gyvenimą.
Nijolė MUSELYTĖ
Komisarei M. Thyssen projektas iš anksto buvo pristatytas kaip teigiama patirtis ir
pavyzdys, kokią naudą ir visuotinį gėrį sukuria Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansinės paramos bei vietos iniciatyvos
dermė. Susitikime su kurčiaisiais komisarė
taip pat dalijosi ES perspektyvomis.
Europos Komisijos atstovė Lietuvoje lankėsi pirmąkart. Ji atvyko susitikti su valdžios
atstovais ir aptarti Europos semestro, užimtumo ir socialinių reikalų, Europos socialinio
fondo įgyvendinimo ir naujojo daugiamečio
biudžeto klausimų. Be to, M. Thyssen dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje
„Skaitmenizacijos įtaka darbui: kokie sprendimai tiktų visiems“.

Kiekvienam – šiltas rankos
paspaudimas

M. Thyssen atlydėjusi gausi delegacija kantriai laukė, kol eurokomisarė kiekvienam kurčiųjų bendruomenės atstovui paspaudė ranką.
„Sveiki atvykę į mūsų namus“, – kreipėsi
į svečius, visiems susėdus, VKRC direktorė
Inga Minkevičienė. Ji pristatė valandos trukmės susitikimo programą ir suteikė žodį
LKD prezidentui Kęstučiui Vaišnorai. Jis pasidžiaugė delegacijos viešnage ir trumpai
apžvelgė LKD 80-mečio kelią bei įvertino
didelį skirtumą tarp vakar ir šiandien. Už
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Užimtumo komisarė M. Thyssen: kiekvienam – šiltas rankos paspaudimas.

suteiktas galimybes padėkojo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM), o ES –
už struktūrinę paramą.

Raktiniai žodžiai: „klubas“ ir
„susitikimas“

VKRC pristatymą I. Minkevičienė pradėjo sutelkdama dėmesį į logotipo simboliką.
Pranešėja pabrėžė, kad ženklą kūrė kurčiųjų
bendruomenės narys, ir paaiškino, jog logotipe esanti raidė K reiškia klubą. Nesvarbu,
kad oficialiame centro pavadinime šio žodžio
nėra, kurtieji nuo seno tarpusavy įstaigą vadina klubu. Jie vienas kitą kviečia: „Einame į
klubą.“
Pranešėja išvardijo paslaugas, teikiamas
daugiau kaip 1200 narių buriančiai bendruomenei, trumpai apibūdino atskiras veiklas.
„Mūsų bendruomenę labiausiai vienija dažni susitikimai, kartu sprendžiamos problemos, diskusijos įvairiomis temomis ir, žinoma, šventės“, - apibendrino I. Minkevičienė.
Taip pat pavyzdžiais įrodė, kad kurtieji nelinkę užsidaryti, jiems nesvetima integracija.
Dalyvauja mugėse, parodose, pristato savo
rankdarbius, organizuoja saviveiklininkų pasirodymus. Savo teiginius kalbėtoja pagrindė archyvinėmis nuotraukomis.

2004-ieji: vartai į kitokią ateitį

Dvidešimt metų kurčiųjų psichologe

dirbanti ir projektus užimtumo temomis
rengianti specialistė R. Mackanienė svarstė,
kad jos inicijuoto ir koordinuojamo projekto
„KARTU“ šiandien galėjo ir nebūti, jei ne 2004
m. padaryta pradžia. Prisiminė, kad tais metais atliktos apklausos parodė, jog vienintelis
būdas kurtiesiems įsidarbinti buvo pažįstamų, giminių ir pedagogų pagalba. Ir pasidžiaugė, kad šiandien padėtis visai kitokia.
„2004 metais, Lietuvai įstojus į ES, atsivėrė didelės perspektyvos kurčiųjų integracijai į
darbo rinką“, - sakė R. Mackanienė. Ji išskyrė
EQUAL projektą „Asmenų su klausos negalia
integravimas į darbo rinką“, 2004-2008 m. atvėrusį duris platesnėms kurčiųjų įdarbinimo
galimybėms. Pranešėja kaip reikšmingus paminėjo ir du kitais finansavimo periodais įgyvendintus projektus. Tai „Darbo link“, kuris
pritaikė EQUAL projekto sukurtą įdarbinimo
modelį visoje Lietuvoje, ir „Kartu mes galime
daug“, kuomet buvo teikiamos kompleksinės
paslaugos įdarbinant kurčiuosius. Daugiausia dėmesio kalbėtoja skyrė dabar įgyvendinamam projektui „KARTU“. Ji atskleidė
keliamus tikslus, pabrėždama inovacijų (profesinis mokymas, informavimas ir konsulta
vimas, darbinės motyvacijos stiprinimas,
socialinių įgūdžių formavimas) ir tradicijos
(įdarbinimo tarpininkai) sujungimo naudą.
Taip pat R. Mackanienė pasidžiaugė, kad visi
ankstesni ir dabartinis projektas turtingas

asmeninių sėkmės istorijų. Jos yra akivaizdžiausias įrodymas, kad stengtis vertėjo.
„Jeigu ne ES struktūrinių fondų parama,
nuoširdžiai sakau: mes neturėtume profesio
nalių įdarbinimo tarpininkų ir sėkmingos kurčiųjų integracijos į darbo rinką“, – pažymėjo
projekto koordinatorė.

Komisarė įvertino kurčiųjų
pasiekimus

Viešnia padėkojo už suteiktą informaciją
ir atsiprašė, kad negali prabilti nei lietuvių,
nei lietuvių gestų kalba. Tačiau gestų kalba,
kaip pabrėžė, jai nėra visai svetima. M. Thyssen įseserės tėvai – kurtieji.
Ji prisiminė susitikimus su kurčiųjų bend
ruomene gimtojoje šalyje įvedant eurą. Eurokomisarė yra belgė. Tuo metu ji nerimavo,
ar kurtiesiems parengtos santraukos apie
naująją valiutą, kaip bus organizuojami in
formaciniai susitikimai su kurčiųjų bendruomene, ar tinkamai jiems pasirengta. Susitikimo vietose tuomet eurokomisarė pastebėjo
skirtumą tarp vyresniosios ir jaunosios kartos žmonių. Pasak viešnios, vyresni asmenys nėra taip gerai išsilavinę kaip jaunimas.
O jauni žmonės ją nudžiugino. „Iš pastarųjų
sulaukiau gerokai sudėtingesnių klausimų
nei iš girdinčiųjų, kurie skaito, rašo ir kalba.
Buvo iššūkis atsakyti į sudėtingus klausimus“, – pripažino eurokomisarė.
Kalbėtoja kreipėsi į susirinkusius: „Kodėl
ta dalis asmenų, kurie kėlė sudėtingus klausimus, galėjo tai padaryti?“ Todėl, jos manymu, kad tie žmonės turėjo darbą, o darbo

galimybės suteikia progą klestėti. Ji palinkėjo, kad ir Lietuvoje tai vyktų.
„Naudodamasi proga noriu padėkoti už
šiltą priėmimą ir pasakyti, kad akivaizdu,
jog ESF lėšos panaudojamos tinkamai. Tai,
ką jūs darote, ne tik nauda klausos negalią
turintiems asmenims, tai duoda didžiulį impulsą. Visuomenėje sukuria nuostatą, kad
visi gali gražiai sugyventi. Dėl to mano sveikinimai, – pagyrė EK atstovė ir linkėjo: – Turiu
vilties, kad ir kitoje finansinėje perspektyvoje šie gražūs darbai bus tęsiami.“

Dalijosi ES ateities planais

M. Thyssen pasidalijo ES ateities vizija.
Daugiausia dėmesio, komisarės žodžiais, kitoje finansinėje perspektyvoje bus skiriama
žmogiškųjų įgūdžių ir plėtros finansavimui.
„Šiandien reikalingi žmonės, turintys įvairiausių gebėjimų, tad dėmesys užimtumo
sričiai išliks. Mes, kaip EK institucija, siekiame užtikrinti visokeriopą prieinamumą, kad
ir specialiųjų poreikių turintys asmenys šioje
skaitmeninėje eroje turėtų galimybę naudotis
visais pasiekimais“, - dalijosi mintimis viešnia.
Jos teigimu, daug dirbama diskriminacijos mažinimo teisėkūros srityje. Pripažinusi,
jog debatai sudėtingi, konkrečių dokumentų
dar vis nėra, išreiškė optimizmą bent dėl to,
kad diskusija vis dėlto vyksta ir jau planuojami šios srities aukščiausio lygio susitikimai.
Žodį lietuvių ir anglų kalbomis tarė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis.
Delegacijos nariams įteikti VKRC rankdar-

P. Malūko nuotr.

EK atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas M. Vaščega, LKD prezidentas K. Vaišnora, ES komisarė M. Thyssen, EK atstovybės Lietuvoje vadovas A. Pranckevičius, M. Thyssen kabineto vadovo pavaduotoja R. Paserman.

„KARTU“ tandemas: VKRC psichologė ir projekto „Kartu“ koordinatorė R. Mackanienė bei centro direktorė ir
projekto vadovė I. Minkevičienė.

bių būrelio dalyvių pagaminti ir dailiai supakuoti keraminiai suvenyrai. Buvo akivaizdu,
kaip visus nustebino ir sužavėjo dovanos.
Po to svečiai buvo pakviesti pasižiūrėti VKRC
liaudies teatro „Mimika“ etiudo „Vanduo –
tai gyvybė“ (režisierė J. Mažeikienė). Dešimt
minučių trukmės spektakliukui pasibaigus
viceministras E. Bingelis padėkojo ir tarė:
„Po įtemptos dienotvarkės – tai gaivaus oro
gurkšnis. Kaip gamtai reikalingas vanduo,
taip šiandien Europos Sąjungai – vienybė. Palinkėkime vieni kitiems vienybės.“

Delegacijoje – aukščiausio lygio
tarnautojai

Europos Sąjungos užimtumo, socialinių
klausimų, įgūdžių ir darbo jėgos judumo komisarę M. Thyssen į susitikimą atlydėjo komisarės kabineto vadovo pavaduotoja Ruth
Paserman. Kurčiųjų būstinėje Vilniuje lankėsi
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, kuris yra ir užsienio lietuvių veikėjas, buvęs Belgijos lietuvių
bendruomenės pirmininkas. Taip pat dalyvavo jo pavaduotojas Marius Vaščega, viceministras E. Bingelis, SADM vyriausiasis specialistas Rimantas Garbštas, projektą „KARTU“
administruojančios Europos socialinio fondo
agentūros skyriaus vedėja Viktorija Krutulytė
ir projektų vadovė Jurgita Lazauskienė.

Nuoširdžiai užjaučiame LKD Respublikinės valdybos Revizijos komisijos
narį, Europos ir pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionatų prizininką
Arvydas Bareikį ir jo artimuosius dėl mylimos Mamytės mirties.
Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinė valdyba
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
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GESTŲ KALBA

Kaune paminėta gegužės 4-oji
Gegužės 4-oji kurčiųjų bendruomenei – ypatinga diena,
nes Vyriausybė 1995 m. gegužės 4 d. gestų kalbą pripažino
kurčiųjų gimtąja kalba. Šiemet
minint jau dvidešimt ketvirtąjį
gestų kalbos gimtadienį Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija (KKJO) kartu su Kauno
kurčiųjų reabilitacijos centru
(KKRC) suorganizavo renginį,
į kurį susirinko ne tik kurčiųjų
bendruomenės nariai, bet ir
girdinčių organizacijų atstovai
bei svečiai.
Pirmiausia visiems šventės dalyviams
buvo parodytas spektaklis „Tyla? Nieko baisaus!“, pasakojantis jautrią kurčio berniuko,
augančio girdinčiųjų pasaulyje, istoriją. Siekiant sukurti tylaus pasaulio iliuziją ir girdintiems žiūrovams perteikti berniuko patiriamą
vienatvę, spektaklis buvo vaidinamas tyloje
– aktoriai nekalbėjo, tik žiopčiojo. Pirmą kartą šis spektaklis buvo pristatytas dar 2011 m.
kartu su Plastikos ir pantomimos teatro aktoriais. Laikui bėgant truputį kito ne tik jo scenarijus, bet ir aktorių komanda – šįkart visus
personažus įkūnijo kurčiųjų bendruomenės
nariai: Albertas Žalionis, Janina Urbaitė, Rūta
Mingailaitė, Marijona Valiunienė, Paulius
Jurjonas, Linas Miskelis, Donatas Mineikis,
Brigita Kursaitė, Nikas Dobilas, o pagrindinį berniuko vaidmenį atliko Ugnius Vaseris.
Spektaklio režisierė – Jūratė RaulinaitytėViničenkienė. Nors kai kurie aktoriai į sceną
žengė pirmą kartą, jaudulys jiems kojos nepakišo, o žiūrovai visą kūrybinę komandą apdovanojo gausiais aplodismentais.
Kaip pažymėjo KKJO ir KKRC atstovai,
ilgai teko laukti, kol gestų kalba buvo pripažinta kurčiųjų gimtąja kalba, tačiau šis
pripažinimas kurtiesiems atvėrė naujus pažinimo ir galimybių kelius, o kartu paskatino
ir palaikymą iš girdinčiųjų.
Lietuvoje vis dar jaučiamas informacijos
gestų kalba neprieinamumas, tačiau yra nemažai žmonių, kurie net nemokėdami gestų
kalbos savo darbais ir iniciatyvomis prisideda prie aplinkos pritaikymo kurtiesiems
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Justinos Vertelkaitės nuotr.

Justina VERTELKAITĖ

Gegužės 4-osios minėjimo Kaune dalyviai.

Padėkos raštai už gestų kalbos ir kurčiųjų kultūros puoselėjimą, pritaikant renginius ir veiklas kurčiųjų porei
kiams, įteikiami Veiklių mamų klubo Kauno filialo atstovėms.

kūrimo. „Dėl šios priežasties, minint gestų
kalbos gimtadienį, svarbu atkreipti dėmesį
ir padėkoti visiems girdintiems, kurie stengiasi, kad Kaune kurčiųjų bendruomenės
nariai jaustųsi lygiaverčiai ir galėtų aktyviai
dalyvauti miesto gyvenime“, – teigė šventės
organizatoriai.
Padėkos raštai už gestų kalbos ir kurčiųjų kultūros puoselėjimą, pritaikant renginius
ir veiklas kurčiųjų poreikiams, buvo įteikti:
Kauno menininkų namams, Kauno kultūros
centrui, Lietuvos švietimo istorijos muziejui,
Nacionaliniam Kauno dramos teatrui, VšĮ

„Kaunas 2022“, Donatui Medzevičiui, Kauno
miesto poliklinikai, Kauno apskrities viešajai
bibliotekai, VšĮ „7 Kauno dienos“, VU Kauno
fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų
institutui, VšĮ Veiklių mamų klubo Kauno filialui, UAB „Creative Industries“, VDU Užsienio
kalbų institutui, LSMU Kalbų ir edukacijos katedrai bei Kauno IX forto muziejui. Kaip pažymėjo KKRC direktorė Jūratė Pugačiauskienė,
reikia tikėtis, kad užsimezgusi graži kurčiųjų
bendruomenės ir girdinčių organizacijų draugystė bus gražus bendradarbiavimo pavyzdys bei įkvėpimas naujoms veikloms.

Justinos Vertelkaitės nuotr.

Tarptautinės konferencijos „Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 10-mečio atspalviai“ Seime dalyviai.

WASLI prezidentė Debra Russell.

Lietuvių gestų kalbos vertėjų
asociacijos atspalviai

„Akiračio“ inf.

Balandžio 17 d. Lietuvių gestų kalbos vertėjų
asociacija (LGKVA) Seime surengė tarptautinę konferenciją „Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 10-mečio atspalviai“.
Konferencijos globėjos parlamentarės Ramintos Popovienės
dėka konferencija galėjo vykti Seimo Kovo 11-osios Akto salėje, kuri
buvo pritaikyta gestų kalbos vertėjų patogiam darbui ir kurtiesiems
bei svečiams stebėti ir klausytis pranešimų.
LGKVA dešimties metų minėjimo renginyje dalyvavo Pasaulio
gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) prezidentė Debra Russell. Ji
pasveikino LGKVA ir pasidžiaugė, jog Lietuva stengiasi užtikrinti, kad
kurčiųjų teisės nebūtų pažeistos. Prezidentė perskaitė pranešimą
„Žmogaus teisės ir kurtieji: kurioje vietoje atsiranda vertėjas?“ Svečiai
iš užsienio šalių (Latvijos, Estijos, Baltarusijos) skaitė pranešimus ir
dalijosi savo šalies patirtimi apie gestų kalbos vertėjus.
Konferencijoje sveikinimo žodį tarė LGKVA prezidentė Ramunė
Leonavičienė. Ji pristatė asociacijos pasiekimus: patvirtintas vertėjo etikos kodeksas, nuo 2016 m. pradėti atestuoti gestų kalbos
vertėjai, įgyvendinta begalė projektų, surengta daugybė renginių.
Plačiau apie tai galite paskaityti vasario mėnesio „Akiračio“ Nr. 2
(393) straipsnyje „Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijai 10 metų“.
Taip pat prezidentė džiaugėsi, kad per asociacijos gyvavimo metus
organizacija užmezgė glaudžius ryšius su Seimu, Neįgaliųjų reikalų
departamentu, LKD, Surdologijos centru, Vilniaus kolegija, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija, o šiais metais LGKVA oficialiai buvo
priimta į WASLI asociacijos gretas. LGKVA iš Baltijos šalių susikūrė
vėliausiai, bet vienintelė tapo tikrąja Pasaulio gestų kalbų vertėjų
asociacijos nare. Pranešimą konferencijoje skaičiusi WASLI prezidentė D. Russell kalbėjo: „Šiuo metu WASLI buria 47 šalių asociacijas. Pagrįstai gali kilti klausimas, kodėl mūsų organizacijoje daug
mažiau narių, nei yra Pasaulio kurčiųjų federacijoje? Taip yra todėl,
kad kiekvienai mūsų narei keliami griežti metodologiniai reikalavimai, kuriuos išpildyti užtrunka.“ Ši informacija liudija, kad LGKVA
atitiko visus keliamus reikalavimus. Kurčių vertėjų Europos gestų
kalbos vertėjų forume (EFSLI DI – angl.) mūsų asociacija – jau tarp
lyderių. D. Russell išskyrė EFSLI DI valdybos nario Arūno Bražinsko

Konferencijos globėja parlamentarė R. Popovienė ir LGKVA prezidentė R. Leonavičienė.

indėlį į visos Europos kurčių vertėjų pasiekimus.
Su Kanados kurčiųjų gestų kalbos vertėjų patirtimi konferencijos dalyviai susipažino pažiūrėję vaizdo įrašą, kuriame informacija
dalijosi WASLI Tarptautinės gestų kalbos vertėjų patarėjas Nigelis
Howardas. Lenkijos atsiųstą pranešimą perskaitė LGKVA prezidentė
R. Leonavičienė.
Konferencijoje dalyvavo ir savo pranešimus skaitė Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miesto vertėjos. Vertėjai dalijosi savo centrų veiklos istorija, kalbėjo apie streso valdymą vertėjų darbo aplinkoje, kurčiuosius vertėjus Europos kontekste.
Priminsime, kad Lietuvoje gyvena apie 7 tūkst. kurčiųjų. Šiuo
metu jiems vertimo paslaugas teikia 115 lietuvių gestų kalbos vertėjų. Gestų kalbos aplinkos pritaikymo sistema kurtiesiems laikoma
viena iš geriausių Europoje – tokį įvertinimą pelnė Lietuva viename
iš pastaruoju metu vykusių Europos kurčiųjų sąjungos renginių.
Tačiau yra ir kita pusė. Aktyvi, besidominti ir išsilavinimo siekianti
kurčiųjų bendruomenė vis dažniau susiduria su vertimo paslaugų
stygiumi, nes trūksta vertėjų.
2019 m. GEGUŽĖ
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MŪSŲ ŽMONĖS

Psichologės darbai, paveikę
užimtumo politiką ir jaunąją
kurčiųjų kartą
Tarptautinių projektų autorė ir koordinatorė,
EuroPsy sertifikatą turinti kurčiųjų psichologė
Rūta Mackanienė per du dešimtmečius savo
parengtais projektais ne tik paveikė visą neįgaliųjų užimtumo politiką Lietuvoje, bet ir prisidėjo
ugdant naują, drąsią, savimi pasitikinčių kurčiųjų kartą. Pastaraisiais metais psichologės mokslinė, projektinė ir praktinė veikla buvo vainikuota dviem be galo svarbiais įvertinimais: praėjusį
rudenį ji gavo EuroPsy (europinis psichologų kvalifikacijos standartas) sertifikatą, o prieš kelias
savaites jos koordinuojamas projektas „Kartu“
sulaukė Europos Sąjungos komisarės Marianne
Thyssen dėmesio.

Gerbiama Rūta, suprantama, kad į kurčiųjų pasaulį jus atvedė
prieš dvidešimt aštuonerius metus su klausos negalia gimusi dukre
lė Dominyka. Kaip priėmėte šią žinią? Ar greitai pavyko su ja susi
taikyti?
Iki dukrytės gimimo neturėjau jokios bendravimo su kurčiaisiais
patirties. Žinoma, žinia apie dukters kurtumą pribloškė. Dukrytė
gimė 1991 m., kai Lietuva kovojo už savo laisvę. Kai ji pradėjo lankyti kurčiųjų darželį, buvo sudarytos net trys vaikų grupės ir didesnė tėvų dalis buvo girdintys. Mes, girdintys tėvai, palaikėme vieni
kitus ir stengėmės viską daryti dėl savo vaikų ateities, jų ugdymo,
jų džiaugsmo. Bendraujame ir dabar, kai visi jau turime anūkų. Nežinau, ar galima sakyti, kad įvyko susitaikymas. Tiesiog visa šeima
– seneliai, vyresnioji sesutė, giminės ir draugai mokėmės bendrauti
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R.Mackanienė – vienintelė kurčiųjų psichologė, kuriai suteiktas EuroPsy sertifikatas.

ir gyventi kartu su Dominyka, pagal ženklų pasaulį, pagal jos pasaulį.
Dominyka su sesute net buvo susikūrusios savo gestus, ji augo visavertėje komunikacijos ir informacijos aplinkoje. Atrodė, kad Dominyka – iš dangaus nusileidęs mažas stebuklas, ir dar kalbantis gestais.
Susitaikymas – tai priėmimas. Tai begalinė motiniška meilė vaikams:
noras, kad vaikas būtų laimingas, džiaugtųsi gyvenimu ir augtų laisvas, pagal prigimtį, kad priimtų save ir drąsiai eitų į gyvenimą. Turbūt
tai svarbu kiekvienai mamai. O ar įmanoma girdintiems susitaikyti
su žinia, kad jų vaikas kurčias? Labai daug spalvų atradau kurčiųjų
pasaulyje, tiek daug pasakoju apie jų pasaulį girdintiesiems! Mes su
Dominyka daug keliavome su tarptautiniais projektais, o keliaujantys kartu tarptautiniai partneriai matė, kaip mes bendraujame, kiek
daug juokaujame, kiek daug reiškiame emocijų, kaip Dominyka pagauna subtilų humorą, kaip ji pamato žmogaus vidinį pasaulį ir kiek
daug laimės mumyse, džiaugsmo. Tai svarbiausia.



„Akiračio“ redakcija sveikina ir džiaugiasi gerbiamos Rūtos nuveiktais darbais bei jos indėliu į Lietuvos kurčiųjų bendruomenę. Ta proga ją
kalbina korespondentė Laima LAPĖNIENĖ. Interviu – apie jos kelią į kurčiųjų pasaulį, kuris prasidėjo gimus kurčiai dukrai Dominykai ir tęsiasi
iki šiol. Apie tai, kaip radikaliai pakeitusi savo gyvenimą ji atvėrė naujus
kelius ir galimybes visiems dukros likimo draugams bei apie troškulį,
tikėjimą, meilę ir viltį, nes visa tai vedė ir veda šią drąsią, jautrią, išmintingą ir mylinčią Motiną pirmyn. Taip pat apie jos misiją kurtiesiems ir
gyvenimo pilnatvę, apie kurią kalbėdama daug skausmo, sunkumų, iššūkių ir nesusipratimų išgyvenusi moteris sakė: ,,Šiandien, čia ir dabar,
galiu pasakyti: aš esu laiminga.“

Laima LAPĖNIENĖ

Norėdama iki pačių gelmių suvokti savo dukros pasaulį ir kiek
įmanoma daugiau padėti jai, priėmėte radikalius sprendimus: atsi
sakėte darbo Lietuvos nacionaliniame dramos teatre bei teatro va
dovės darbo Lietuvos vaikų ir jaunimo centre ir kibote į psichologi
jos studijas. Kaip ir kada jumyse įvyko tas lūžis, davęs suprasti, kad
būtent psichologijos studijose rasite pagalbą ir atsakymus į daugelį
klausimų?
Gal nebuvo tokio ir lūžio. Dirbau teatre, dar papildomai turėjau jaunuolių paauglių teatro grupę. Darbe reikėjo pedagoginių ir psichologi-

nių žinių. Kai sužinojau, kad dukrytė negirdi,
nuvykome į konsultaciją pas surdopedagogą,
dabar jau šviesaus atminimo Alfonsą Mitkų. Jį
juokais vadindavau krikštatėviu, nes būtent
jis atnešė ką tik naujai išleistą knygą „Peda
goginė psichologija“ (Gage N.L., Berliner D.C.)
ir pasakė, kad man tai turėtų būti labai įdomu. Mes kalbėjome gal keturias ar penkias
valandas. Klausinėjau apie kurčiųjų pasaulį,
apie jų bendravimą ir bendruomenę, suvokimą, apie jų paauglystę, meilę, nusivylimus,
apie kurčiųjų gyvenimą. A. Mitkus pakvietė
mane apsilankyti kurčiųjų mokykloje (dabar
LKNUC), jo auklėjamoje paauglių klasėje. Kai
su dukryte nuvykau, pamačiau, kaip jie, jauni
augaloti paaugliai, viską stebi, reaguoja, kaip
jie bendrauja, kokia jėga slypi jų akyse. Sur
do
pedagogas kažką jiems aiškino gestais.
Mačiau, kaip jie savo poza rodė, kad jiems aš
– girdinti – neįdomi. Ir staiga visiems sužibo
akys, jie pašoko ir prilėkė prie Dominykos, jai
rodė gestais, stukseno į grindis ir bendravo su
ja nuoširdžiai, šiltai, dėmesingai. Taip mano
dukrytė atsidūrė tarp savų. O tai svarbiausia.
Neįmanoma apsakyti, kokia ramybė atėjo į
mano vidų, ir su kokiu dėkingumu stebėjau
nuoširdų šešiolikmečių jaunuolių bendravimą su trimete mergaite. Jie buvo iš to paties
pasaulio. Aš jau žinojau, kad norėsiu būti tarp
kurčiųjų, turėti kurčiųjų teatro trupę, rengti
pasirodymus, šviesti ir ugdyti juos, vesti grupes. Tuomet pradėjau studijuoti pedagogiką ir
psichologiją. Baigiau etikos bakalauro studijas;
psichologijos bakalauro studijas; pedagoginės psichologijos magistrantūrą ir socialinės
psichologijos magistrantūrą. Pasikartosiu, tai
nebuvo tokio kaip ir lūžio, tai vyko lygiagrečiai: šeima, vaikučių ugdymas, darbas teatre,
dramos būrelis, psichologo darbas kurčiųjų
profesiniame centre. Palaipsniui psichologo
darbas nustelbė viską: palikusi kitus darbus,
atsidaviau darbui su kurčiaisiais.



Kada suvokėte, kad kurtieji yra jūsų gy
venimo misija, kuriai atiduodate savo širdį
ir protą?
Sunku pasakyti, kada tai suvokiau. Kad
norėjau labai daug ką padaryti kurčiųjų labui,
tai tiesa. Bet tuomet nemaniau, kad tai mano
misija. Pradėjusi dirbti buvusiame Vilniaus
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitaciniame
profesinio rengimo centre, dabar Vilniaus
technologijų mokymo ir reabilitacijos centre,
turėjau labai daug idėjų bei noro praplėsti ir
padaryti kokybiškesnį profesinį mokymą kurtiesiems. Turėjome galimybę apsilankyti Europos kurčiųjų profesinio mokymo įstaigose.
Sužavėjo Austrijos pavyzdys. Ten parengimas
toks stiprus, kad girdintieji, norėdami pakliūti į kelias jiems skirtas laisvas vietas, turėjo
pereiti didelę atranką. Vėliau centre dirbau

R. Mackanienė su dukra Dominyka ir anūkais.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir tikėjausi, kad galėsime siekti tokios kokybės. Tačiau
gyvenime aplinkybės susiklostė taip, kad pradėjau dirbti psichologe LKD. Tuo metu buvau
vienintelė psichologė, mokanti gestų kalbą.
Tikėjausi, kad mūsų, kurčiųjų psichologų, bus
daugiau, ir mes, susibūrę kartu iš visos Lietuvos, galėsime nuveikti kurtiesiems daugybę
naudingo darbo teikdami kompleksines psichologines paslaugas. Taip, norų daug buvo.
Ir padaryta daug. Gal ne viskas, ką buvau sugalvojusi, bet daug.
Gal tik dabar suvokiu, kad mano misija
yra kurtieji. Kai peržvelgiu padarytus darbus,
rezultatus ir kai suprantu, kad dar vis dėlioju
ateities planus, susietus su kurčiaisiais. Tai galiu tik pasidžiaugti, kad mano misija – kurtieji.
Kaip gimė bandomojo projekto dėl kur
čiųjų ir neprigirdinčiųjų įdarbinimo naujo
modelio išbandymo idėja?
2004 m. tyrimo „Neįgaliųjų asmenų integracijos į darbo rinką teisiniai ir psichologiniai
ypatumai“ (R. Mackanienė ir prof. R. Bandzevičienė) apklausos parodė, kad vienintelis būdas kurtiesiems įsidarbinti buvo pažįstamų,
giminių ir pedagogų pagalba. Trūksta profesionalių specialistų, kurie padėtų kurtiesiems
rasti laisvą darbo vietą, atstovautų jiems. 2004
m. Lietuvai įstojus į ES ir atkeliavus Europos
Bendrijos iniciatyvai EQUAL, atsivėrė didelės
galimybės pritaikyti įdarbinimo tarpininko
darbo modelį, sukuriant kurčiųjų įdarbinimo
tarnybą. EQUAL projekto „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“ idėja
– įdarbinimo tarpininkai. Tai buvo naujovė.
Tai buvo iššūkis. Kartu su suburtomis vystymo
bendrijomis ir su Socialinės ir darbo apsaugos
ministerija, įtraukiant savivaldybes ir politikus, dirbome pusę metų, kol išgryninome pagalbos neįgaliesiems idėją ir buvo patvirtintos
įdarbinimo tarpininko pareigos.

Jūsų koordinuojamas projektas ,,Kartu“
ir jam duris atvėrę ankstesni trys kurčiųjų
užimtumo plėtrą skatinę projektai sulaukė į
Lietuvą atvykusios Europos Sąjungos užim
tumo, socialinių klausimų, įgūdžių ir darbo
jėgos judumo komisarės M. Thyssen dėme
sio ir įvertinimo. Kokius jausmus, emocijas
išgyvenote? Gal tai įkvėpė jus naujoms idė
joms, projektams?
Emocijos – tik teigiamos. Geras įvertini
mas skatina ir įpareigoja tęsti pradėtus
dar
bus. Visi projekto darbuotojai dėkoja
komisarei M. Thyssen, kad skyrė savo brangų laiką mūsų projektui ir atvyko į Lietuvos
kurčiųjų draugiją bei Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrą. Mus tai labai motyvuoja.
Kurčiųjų bendruomenei reikia paslaugų,
kurios leistų jiems jaustis savarankiškiems,
o tai keltų jų savigarbą, saviraišką ir psichologinę sveikatą.
Bendradarbiaudama su tarptautiniais part
neriais matau, kokias paslaugas gauna kurtieji svečiose šalyse.
Norėčiau, kad kurtieji Lietuvoje turėtų
paslaugų paketą ir kad būtų perkeltos visos
gerosios tarptautinės praktikos. Taip pat jau
keletą metų brandinu vieną idėją. Jei pavyktų
įgyvendinti, galėtų ir tarptautiniai partneriai
mokytis iš mūsų.
Esate ne tik didžiulio masto projektų au
torė ir koordinatorė, bet ir vienintelė kurčių
jų psichologė, kuriai suteiktas EuroPsy serti
fikatas. Tai suteikė galimybę konsultuoti ne
tik Lietuvos, bet ir kitose ES šalyse gyvenan
čius kurčiuosius. Su kokiomis problemomis
jie dažniausiai susiduria? Ar drąsiai kreipiasi
pagalbos?
EuroPsy sertifikatas suteikia teisę teikti
paslaugas visose 36 šalyse, kurioms atsto
vauja EFPA, įskaitant ir Rusiją. Man didelė
garbė būti sertifikuota Europos psichologe. →
2019 m. GEGUŽĖ
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Bendradarbiauju su daugelio šalių psi
chologais. Dalijamės patirtimi, įgyvendiname bendras programas, o prireikus konsultuoju tiek girdinčiuosius, tiek kurčiuosius.
Tenka teikti psichologinę pagalbą užsienyje gyvenantiems lietuviams, o dažniausiai
konsultuoju asmenis, atvykstančius į Lietuvą. Kurtieji kreipiasi įvairiausiais klausimais,
kaip ir girdintys. Problemos tos pačios: asmeninės, šeimyninės, vaikų auklėjimo, kartų konfliktai, profesinio pasirinkimo, darbo
problemos ir pan. Trūksta psichologų. Tik labai gaila, kad užmokestis neadekvačiai mažas – kaip eilinio darbuotojo, neturinčio išsilavinimo. Tai labai liūdina. Bet tikiuosi, kad
tai išsprendžiama ir kad pasipildys mūsų
gretos.
Be galo daug nuveikėte ir darote kurčių
jų labui. Ar niekada nesigailėjote, kad pali
kote teatrą ir visa galva pasinėrėte į kurčiųjų
pasaulį?
Kurčiųjų pasaulis pilnas ir spalvingas.
Jame yra vietos ir teatrui, ir psichologijai, ir
organizacinei veiklai. Matyti projektą tarsi
iš paukščio skrydžio, sudėlioti visas detales
ir kryptį padeda teatrinė patirtis, o įžvelgti
visas subtilybes, pajausti kiekvieną dalyvio
poreikį, perprasti psichologinę savijautą ir
įvertinti – psichologijos praktika.
Taigi teat
ro nepalikau, jį pasiėmiau į
kurčiųjų pasaulį ir integravau kitomis formomis. Todėl galiu tik palinkėti visiems, kad
mokytųsi, siektų žinių, įgytų kuo įvairesnę
patirtį, tobulėtų.

Ką ši veikla, žinios, patirtis, išgyvenimai,
susitikimai davė jums kaip žmogui, asme
nybei?
Linkėdama siekti žinių, įgyti naujų patirčių, jas integruoti į save, dar palinkėčiau, jog
sukaupta geroji patirtis būtų tokia subrandinta, kad galėtumėte ją grąžinti pozityviąja
išraiška savo aplinkai, vaikams, bendruomenei, savo Tėvynei. Tai svarbu kiekvienam. Tai
ugdo, augina, brandina. Esu nuolat mokymosi, paieškų ir atradimų procese.
Kas yra jūsų, kaip be galo veiklios ir akty
vios moters, stiprybės ir įkvėpimo šaltinis?
Troškulys. Kaip trokštančiam žmogui
norisi atsigerti, taip man vis norisi gauti dau
giau žinių, patirties ir atsigaivinus perduoti
aplinkai. Nesibaigiantis veiksmas, judėjimas,
kurį inicijuoja trys pagrindinės vertybės.
Tikėjimas. Tikiu, kad viskas bus gerai,
kad žmonės gali suklydę pakilti ir eiti pirmyn; kad jie gali atsiprašyti ir daugiau nedaryti blogų darbų; kad jie gali būti geresni ir
tobulėti.
Meilė. Jaučiu, kaip mane užvaldo gerumo jausmas, tarsi didele banga. Jis mane
lydi, kartais tyliau laukdamas savo pasireiški
mo, o kartais tiesiog veržiasi per kraštus ir
noriu dalytis tuo, kuo išgyvenu.
Viltis. Daug įvairių situacijų tenka išgyventi visiems ir man pačiai. Ateina pas mane
su problemomis, sielvartaudami, tačiau visi
tikisi, jie turi vilties, kad bus geriau. Sako,
kad sielvartas ugdo ištvermę, ištvermė – patirtį, patirtis – viltį. Turiu vilties.

Kokie jausmai, mintys kyla jums pačiai
peržvelgiant savo dvidešimties metų didžiu
lį nuveiktą darbą kurčiųjų labui? Ar jaučiate
pilnatvę? Kas labiausiai džiugina širdį?
Atsakinėdama į jūsų klausimus, pajaučiau metų tėkmę, kiek ko padaryta, kas kur
vyko. Gal daug. Gal galėjo būti daugiau. Dabar pagalvojau, tik dvidešimt metų. Kiek dar
galima daug nuveikti. Jaučiu pilnatvę, bet
dar turiu ateities planų.
Džiaugiuosi jaunąja kurčiųjų karta, džiaugiuosi jų atžalomis, džiaugiuosi dukters šeima, savo anūku ir anūke. Amžinasis gyvybės
ratas.
Kokią norėtumėte matyti Lietuvos kurčių
jų bendruomenę ateityje, ko jai linkėtumėte?
Savo darbais pasodinau medį šioje dirvoje, kiti sodina kitoje. Džiugu, kai matau, kad
viskas ne veltui, kad medis davė vaisių. Man
svarbu, kad pasaulis tobulėtų ir kad kiekvienas sodintų, puoselėtų ir augintų savo medžius – įgyvendintų savo siekius.
Lietuva laisva, mūsų vaikai jau auga nepriklausomoje valstybėje. Kurtieji turi plačias
galimybes siekti mokslų, keliauti, bendrauti.
Linkiu, kad kurčiųjų pasaulyje būtų užaugintas toks sodas, į kurį visi norėtų ateiti ir atsigaivinti, grožėtis ir jausti ramybę.
Gerbiama Rūta, dėkoju už nuoširdžiai ir
jautriai išsakytas mintis, pamąstymus. Gė
riuosi jūsų protu, širdimi ir išmintimi. Linkiu
didžiausios sėkmės įvairiapusėje veikloje ir
begalės džiugių akimirkų šeimoje.

Pažintis su naująja LKD viešųjų ryšių
koordinatore V. Lukošiūte

LKD viešųjų ryšių koordinatorė V. Lukošiūtė talentą rašyti atrado dar mokykloje ir
iki šiol jo neapleido.
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LKD viešųjų ryšių koordinatorė Vaida Lukošiūtė
džiaugėsi gavusi pasiūlymą eiti šias pareigas,
nes čia ji gali visiškai save realizuoti. Ir nenuo
stabu, nes Vaida yra baigusi viešosios komunikacijos studijas Vytauto Didžiojo universitete,
Klaipėdos universitete studijavo rinkodaros
magistrantūroje, o šį birželį baigs vizualinės
reklamos gamybos studijas Kauno taikomosios
dailės mokykloje. Kaip pati teigia, talentą rašyti
atrado dar mokydamasi 4-oje klasėje ir iki šiol jo
neapleido.
Naująją LKD darbuotoją kalbina neetatinė
„Akiračio“ korespondentė Justina Vertelkaitė.

MŪSŲ ŽMONĖS
Vaida, papasakok, kokie tavo ryšiai su
kurčiųjų bendruomene.
Esu neprigirdinti, mano sesuo taip pat
turi klausos negalią. Nuo ketvirtos klasės
mokiausi kurčiųjų mokykloje, tačiau tik dvejus metus, nes vėliau tėvai nusprendė mane
leisti į bendrojo lavinimo mokyklą. Vaikystėje taip pat lankiau imituojamųjų dainų
bei šokių būrelius Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre, bet irgi labai trumpai – gal tik
dvejus trejus metus. Kai persikėliau gyventi
į Klaipėdą, ryšys su kurčiųjų bendruomene
visiškai nutrūko. Dabar vėl gyvenu Kaune,
vėl bendrauju su kurčiaisiais, vėl galiu įsilieti
į bendruomenę.
Kodėl nusprendei savo profesinį kelią
sieti su viešaisiais ryšiais?
Nuo pat vaikystės jaučiau itin didelį poreikį rašyti: man labai patinka reikšti mintis
raštu ir žodžiu, svarbiausia – vaizdžiai ir informatyviai. Dėl to baigusi mokyklą pasirinkau studijuoti viešąją komunikaciją Vytauto
Didžiojo universitete.
Tiesa, tuo metu dar pati nežinojau, ar
tikrai noriu sieti savo gyvenimą su komunikacija, nes niekada nenorėjau apsiriboti tik
straipsnių rašymu. Kai vėliau pasirinkau rinkodaros magistrantūros studijas Klaipėdos
universitete, supratau, kad viešieji ryšiai ir
reklamos kūrimas turi daug bendro.
Iš tikrųjų labai apsidžiaugiau, kai man
pasiūlė dirbti LKD viešųjų ryšių koordinato
re, nes čia galiu visiškai save realizuoti –
kiekvienas mano sukurtas pranešimas ar
straipsnis mane pačią labai džiugina, o dar
smagiau, kai jais galiu dalytis su kurčiųjų
bendruomene.
O ką veikia LKD viešųjų ryšių koordina
torius? Už ką esi atsakinga?
Visų pirma – tai naujienų, straipsnių rašymas, interviu rengimas ir viešinimas. LKD
viešųjų ryšių komandos tikslas – viešinti
kurčiųjų bendruomenei aktualią informaciją
ir mažinti informacinę atskirtį. Pagrindiniai
mano darbo priemonės – LKD naujienų tink
lalapis ir feisbuko platforma. Tačiau mano
darbas neapsiriboja vien informacijos kūrimu internete – turiu dalyvauti ir įvairiuose
renginiuose, kad matyčiau, kas vyksta aplinkui, nes naujienos pačios neateina, jų reikia
ieškoti.
LKD viešųjų ryšių komandoje kartu su
manimi dirba Jurgita Jankutė-Meškinė ir
Linas Miskelis. Linas yra operatorius ir montažo režisierius, o Jurgita yra atsakinga už informacijos pateikimą gestų kalba, tad mano
darbas yra parengti jai visą reikiamą informaciją raštu. Be to, aš atsakinga ir už titrų
kūrimą – darbo turiu tikrai labai daug.

LKD viešųjų ryšių komandoje kartu su Vaida dirba J. Jankutė-Meškinė ir L. Miskelis.

Su kokiais iššūkiais tau tenka susidurti
šiame darbe?
Viešųjų ryšių virtuvė man yra pažįstama – aš nebijau nei kalbėti, nei rašyti. Visgi
kadangi turiu klausos negalią, deja, kartais
kyla problemų rengiant girdinčių pašneko
vų interviu titrus – visada turiu tinkamai
pasirinkti darbo aplinką, kurioje nebūtų
triukšmo ir galėčiau puikiai girdėti, kas yra
sakoma vaizdo įraše. Be to, kadangi kurčiųjų mokykloje mokiausi labai trumpai, mano
pačios gestų kalba nėra gimtoji. Žinoma, kai
aš kalbu gestais, mane visi supranta, tačiau
man kartais būna iššūkis versti į lietuvių kalbą iš tarptautinės gestų kalbos.
Tačiau viskas įmanoma, svarbiausia - turėti noro ir motyvacijos dirbti, o motyvacijos
man suteikia darbo aplinka.
Mane labai džiugina mano komanda,
nes labai operatyviai dirba, nesinori jiems
nusileisti. Vis dėlto man svarbu ir savo pavyzdžiu komandą motyvuoti, kad nesustotume, nes geriausi rezultatai pasiekiami tik
dirbant kartu.
Minėjai, kad šiuo metu ne tik dirbi, bet
ir mokaisi. Taip pat žinau, jog prisidedi prie
projekto „Made in Silence“ kūrimo. Kaip
viską spėji?
Veiklų turiu labai daug, bet kai nori – viską spėji. Aš mokausi vizualinės reklamos ga-

mybos Kauno taikomosios dailės mokykloje, o LKD turiu daug darbų, susijusių su šia
specialybe, pavyzdžiui, maketavimas, vizitinių kortelių, plakatų kūrimas ir t. t. Taigi tam
tikra prasme mokausi ir dirbu tuo pat metu.
Kokie artimiausi tavo veiklų LKD pla
nai?
Mes su komanda jau esame numatę nemažai žmonių, su kuriais norėtume padaryti
interviu. Tačiau kol kas didžiausias iššūkis
– pakviesti tuos žmones pokalbio. Žinoma,
yra tokių, kurie patys rodo iniciatyvą, nori
būti pakalbinti, bet yra žmonių, kurie savyje nešiojasi labai įdomią istoriją, o juos
prisišaukti labai sunku. Tačiau kurčiųjų bendruomenėje yra daug įdomių žmonių, apie
kuriuos mažai dar kas žino, ir mes norime
apie juos papasakoti.
Taip pat mano tikslas – prisidėti prie LKD
įvaizdžio formavimo, atributikos kūrimo ir
LKD internetinio puslapio atnaujinimo.
Ar LKD turi savo viešųjų ryšių viziją? Ko
kia ji?
LKD viešųjų ryšių vizija – būti pirmiems:
pateikti aktualią informaciją operatyviai ir
aiškiai. Šiandien informacijos srautas labai
didelis, tad svarbu, kad kurčiųjų bendruomenė visuomet būtų informuota, žinotų, kas
vyksta Lietuvoje ir pasaulyje.
2019 m. GEGUŽĖ
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Du Gallaudeto
universiteto
prezidentės pasauliai
Iš anglų kalbos vertė
Joana VANAGIENĖ

Per visą 152 metų istoriją Gallaudeto universitetui
(Vašingtonas, JAV) niekada nevadovavo moteris.
Padėtis pasikeitė 2016 metais, kai universitetui
ėmė vadovauti vienuoliktasis prezidentas – tai
Roberta Cordano, kuri yra pirmoji moteris, tapusi
šios mokslo įstaigos vadove.
Gallaudeto universitetas yra humanitarinių mokslų universitetas,
skirtas kurtiems ir neprigirdintiems studentams. Paskaitos čia dėstomos amerikiečių gestų kalba (ASL), o visi studentai ir dėstytojai privalo
mokėti gestų kalbą.
Tačiau dabartinė universiteto prezidentė R. Cordano niekada nėra
lankiusi kurčiųjų mokyklos.
„Aš augau tais laikais, kai buvo manoma, kad gestų kalba – tai kažkas panašaus į beždžionių kalbą“, – pasakoja R. Cordano per universiteto gestų kalbos vertėją: Roberta tyliai šnabžda angliškai, o vertėja
verčia į gestų kalbą.
R. Cordano augo tarp kurčių žmonių. Jos tėvai ir vyresnioji sesuo
yra visiškai kurti, kaip ir daugelis kaimynų vaikystėje. Jos gimtajame Delavano mieste (Viskonsino valstija) veikė Viskonsino kurčiųjų mokykla.
Nors Robertos tėvas šioje mokykloje dirbo mokytoju, tėvai mergaitę
nusiuntė į vietos bendrojo lavinimo mokyklą.
„Tiesiog jie norėjo būti tikri, kad jų vaikams viskas bus gerai, – sako
ji. – Tais laikais dar nebuvo supratimo, kad amerikiečių gestų kalba iš
tiesų yra savarankiška kalba.“
Kadangi R. Cordano mokėsi ir baigė bendrojo lavinimo mokyklą, ji
tapo tikra skaitymo iš lūpų ir geros tarties profesionale. Mokykloje per
pamokas ji niekada neturėjo gestų kalbos vertėjo. Žvelgdama praeitį
moteris tvirtina, kad mokykla buvo varginantis dalykas.
„Aš visą dieną dirbdavau, stengdamasi suprasti žmones ir susitelkti
į tai, ką jie sako ir ko nori mane išmokyti“, – aiškina Roberta.
R. Cordano sako, jog tam, kad neatsiliktų, ji turėjo dirbti dvigubai
daugiau negu jos bendraklasiai. Tačiau Roberta neperdegė. Kai atėjo
laikas pasirinkti koledžą, ji nusprendė pasilikti girdinčiųjų aplinkoje. Roberta įstojo į Viskonsino universitetą Madisone ir ten baigė teisės mokslus. Taip pat ji sulaužė šeimos tradiciją, nes tėvai ir vyresnioji sesuo yra
baigę Gallaudeto universitetą.
„Jie suprato, kaip svarbu suvokti ir jausti, kokie turtingi abu – girdinčiųjų ir kurčiųjų – pasauliai“, – tikina Roberta.
Nors merginai patiko mokytis koledže ir teisės universitete, vis dėlto
dažniausiai ji būdavo vienintelė kurčioji kurse.

Gallaudetas – tai lyg kita šalis

Robertos patirtis visiškai skiriasi nuo Gallaudeto universiteto studentų gyvenimo.
„Tai lyg kita šalis, – sako pirmakursė Ariella Dramin, kuri taip pat kalba
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Prezidentė R. Cordano – pirmoji moteris, tapusi Gallaudeto universiteto vadove.

per vertėją. – Būtų puiku, jeigu turėtume nuosavą šalį, tačiau tokios nėra.“
Ariella yra ketvirtos kartos kurčioji. Ji teigia, kad kurtumą reikėtų
vertinti kaip kultūrą, o ne kaip negalią. Tai požiūrio dalykas, bet dauguma žmonių už Gallaudeto universiteto ribų to nesupranta.
„Tiesiog nekenčiu, kai žmonės parduotuvėje bando man ką nors pasakyti, o aš sakau: „Aš jūsų negirdžiu. “ Ir tada jie nutaiso gailesčio kupinus veidus, – pasakoja mergina. – Mes esame bendruomenė, mums
viskas gerai. Mes turime kalbą.“
Gallaudeto universitete klesti ASL. Studentai bendrauja gestais su
bendramoksliais valgykloje, koridoriuose eidami į paskaitas; jie kalbasi
rankomis ir veido išraiškomis, nevartodami šnekamosios kalbos. Gallaudetas yra toks pat kaip ir visi kiti universitetų miesteliai, tik tylesnis.
Nors Gallaudeto universitetas yra vienintelis, skirtas išskirtinai
kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, Amerikos neįgaliųjų įstatymas reikalauja, kad gestų vertimo paslaugos būtų užtikrintos visuose universitetuose. Tačiau Savannah Hobbs trečiame kurse perėjo į Gallaudeto
universitetą, nes nebenorėjo būti priklausoma nuo vertėjo. Jai nepatiko, kai turėjo vertėją pradinėje mokykloje.
„Vertėjas niekada neidavo kartu su manimi pietauti. Aš visiškai negalėdavau dalyvauti jokiuose pokalbiuose, – aiškina Savannah. – Čia aš
galiu ne tik pasikalbėti per pietus, bet ir pasižiūrėti, apie ką kalba kiti
sėdintys prie stalo, nes čia visi vartoja tą pačią kalbą.“
Ilga Gallaudeto universiteto istorija rodo, kad kurtieji yra tokie pat
gabūs kaip ir girdintieji.
1988 m. vyko masinis Gallaudeto universiteto studentų protestas,
reikalaujant, kad universitetui būtų paskirtas vadovauti kurčias prezidentas. Protesto lozungas buvo Kurčiasis Prezidentas dabar (The Deaf
President Now). Protestas pavyko, ir nuo tada yra tradicija, kad universitetui vadovauja kurčiasis.
Nors R. Cordano yra kilusi iš kurčiųjų šeimos, į Gallaudeto universitetą ji atsinešė naują požiūrį – požiūrį iš išorės. Didžioji dalis jos asmeninio ir profesinio gyvenimo prabėgo girdinčiųjų aplinkoje. Abu vaikai
yra girdintys, o ir daugumoje darbo vietų, kur ji dirbo prieš atvykdama į
Gallaudeto universitetą, taip pat nebuvo daug kurčiųjų.
„Man teko apsilankyti Minesotoje, ir ten pamačiau tikrą dvikalbio
švietimo modelį, – aiškina Roberta, kalbėdama apie mokyklas, kuriose kurtieji ir neprigirdintieji tolygiai mokomi anglų ir amerikiečių gestų
kalbomis. – Šį mokymo modelį labai vertinu, gerbiu ir suprantu, kad
toks variantas man niekada nebuvo pasiūlytas.“
R. Cordano padėjo įkurti dvi panašaus modelio mokyklas.
Naujoji Gallaudeto universiteto prezidentė neturi mokymosi kurčiųjų mokykloje patirties, kai su bendraklasiais ir bendraamžiais galima
kalbėtis gestais. Tačiau ji nesijaučia nieko praradusi.
„Esu optimistė iš prigimties. Manau, kad visada keliavau per du pasaulius, – sako R. Cordano. – Ir be galo branginu juos abu.“
https://www.npr.org/2017/01/21/508353362/gallaudet-president-navigates-from-world-ofhearing-to-sound-leadership-of-the-d?t=1557567882704

KURTIEJI PASAULYJE

Signmark – kurčiasis repo muzikantas
Marko Vuoriheimo – pirmasis pasaulyje kurčias repo
muzikantas, žinomas kaip Signmark (sign – gestas,
mark – ženklas). „Gimiau Helsinkyje 1978 metais.
Mano tėvai – kurtieji, mano brolis – kurčias, taip
pat ir pusbroliai. Senelis ir močiutė – girdintys. Taigi
visą gyvenimą gyvenau tarp dviejų pasaulių – kurčiųjų ir girdinčiųjų“, – taip prisistato M. Vuoriheimo.
O kas šiandien yra Marko Vuoriheimo?
Esu menininkas ir verslininkas. Turiu tris įmones. Pirmoji – muzikos, antroji užsiima vertimo paslaugomis, čia dirba 25 vertėjai, o trečioji
siūlo mobiliąją vertimo programėlę. Taip pat esu specialusis Suomijos
užsienio reikalų ministerijos atstovas žmonių su negalia reikalams. Tai
labai rimtas darbas – dalyvauju tarptautiniuose susitikimuose, skaitau
paskaitas ir, žinoma, atlieku savo muziką. Susitinku su įtakingais žmonėmis, kurie priima kurtiesiems aktualius sprendimus. Šiuos žmonės
reikia tiesiog supurtyti, kad jie suprastų mūsų problemas.
Supurtyti, kad jie suprastų – ką?
Svarbiausias dalykas – kai priimami įvairūs sprendimai, susiję su
kurčiųjų gyvenimu, būtinai turi dalyvauti ir kurčiųjų atstovas. Nepakanka tik įvairios statistikos ir ataskaitų, kurias prašo pateikti įvairios
kurčiųjų organizacijos.
Kokia yra Suomijoje socialinė parama šeimoms, kuriose auga
kurti vaikai?
Kai buvau vaikas, situacija buvo geresnė negu dabar. Suomijoje
kasmet gimsta apie 40 kurčių vaikų. 95 proc. jų iki vienų metų atliekamos kochlearinės implantacijos operacijos, iš kurių tik 15 proc. vėliau
mokosi gestų kalbos. Taigi jeigu turėčiau teisę spręsti, kaip viskas turi
būti, taikyčiau taisyklę: iki sprendimo dėl kochlearinės implantacijos
priėmimo su tėvais bendrauja ne tik gydytojas, bet ir gestų kalbos
specialistas, o tada tėvams duodama laiko pagalvoti ir priimti sprendimą dėl kochlearinės implantacijos.
Kodėl? Juk po operacijos vaikas pradeda girdėti?
Todėl, kad šie tėvai nežino apie gestų kalbos pasaulį – gydytojai nesuteikia informacijos apie gestų kalbą. Jie kalba apie tai, kad jeigu nedarysite kochlearinės implantacijos operacijos, tai vaikas bus atstumtas
girdinčiųjų visuomenės, o jeigu vaiką mokysite gestų kalbos, jis turės
problemų išmokti rašyti ir skaityti. Bet tai yra nesąmonė, pavyzdžiui, aš
moku devynias kalbas. Kalbu šešiomis skirtingomis gestų kalbomis –
suomių, švedų, amerikiečių, britų, kinų ir tarptautine gestų kalba, taip
pat paprastus tekstus skaitau suomiškai, švediškai ir angliškai.
Esate tikriausiai toks vienintelis unikalus Suomijoje?
Tikrai ne, yra daug kitų unikalių kurčių žmonių. Noriu pasakyti,
kad kai buvau mažas, gimus kurčiam vaikui, iškart buvo galvojama,
kaip pradėti mokyti jį gestų kalbos, vaiką leisti į kurčių vaikų darželį,
girdintiems tėvams buvo siūloma nemokamai mokytis gestų kalbos.
Dabar viskas pasikeitė ne į tą pusę.
Kodėl? Tapo blogiau?
Tai klausimas ne man. Visuomenė visada nori visus žmones padaryti vienodus, kad visi būtų „normalūs“. Man atrodo, kad tai viena

Iš rusų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ

Menininkas ir verslininkas M. Vuoriheimo.

didžiausių problemų. Kai žmonės mato, jog aš kurčias, jie mano, kad
esu neįgalus. Jeigu žmogus turi kokį nors trūkumą, stengiasi jį pagydyti, pašalinti tą trūkumą. Jeigu į kurčiuosius pasaulyje būtų žiūrima
kitaip – juos laikytų ne neįgaliais, o kalbine mažuma, situacija būtų
visai kitokia. Vienintelis pagalbininkas mano pasaulyje – tai vertėjas.
Kadangi jūs nemokate kalbėti gestų kalba, man yra būtinas gestų kalbos vertėjas. Kai jūs atvykstate į Suomiją ir nemokate kalbos, jums irgi
reikia vertėjo. Tai koks gi tarp mūsų skirtumas? Štai kur problema.
Kokioje mokykloje jūs mokėtės?
Man viskas buvo gerai: mokiausi mokykloje, kurioje buvo apie 100
kurčių mokinių. Suomijoje tada buvo 15 mokyklų, kur mokėsi kurtieji.
Mes visokius renginius organizuodavome, žaisdavome futbolą. O šiuo
metu Suomijoje tėra viena specializuota kurčiųjų mokykla – Helsinkyje.
Juveskiulės mieste anksčiau buvo kurčiųjų mokykla, bet ją uždarė, tad dabar kurti vaikai mokosi kartu su aklaisiais. Mano draugo kurčias vaikas ten mokosi. Jo paklausiau, kaip tau ten sekasi? Jis atsakė,
kad mokslas sekasi gerai, bet labai nuobodu per pertraukas, nes žaidžiame futbolą su aklaisiais ir visuomet laimime.
O iš jūsų vaikystėje tyčiodavosi? Ar girdintys vaikai skriaudė?
Taip, buvo tokių atvejų. Mūsų mokykloje buvo 100 kurčių vaikų ir
400 girdinčių, ir nė vienos bendros pamokos kartu su girdinčiaisiais
neturėjome. Tai buvo didelė klaida. Tarp mūsų kieme būdavo muštynių, nesutarimų, nes nerasdavome bendros kalbos.
O kaip yra šiuo metu?
Dabar geriau, nors ir uždarė specialiąsias mokyklas. Tačiau kalbant apie „bendrąją kalbą“, situacija pagerėjo, nes pagerėjo vertimo
paslaugų teikimas, mokykloje visi gali gauti vertimo paslaugą.
Kokios tuomet yra kurčiųjų problemos Suomijoje?
Išankstinis nusistatymas prieš juos. Dažnai būna, kad per darbo
pokalbį darbdavys sako kurčiajam: tu esi geras, talentingas, bet dėl
tavo paties saugumo, suprask, negalime tavęs priimti į darbą. Todėl,
kad jie nepažįsta kurčių žmonių. Tačiau yra kurčiųjų teisininkų, verslininkų. Jiems kurtumas visai netrukdo.
→
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Kaip jie bendrauja su girdinčiaisiais?
Per vertėjus. Valstybė teikia vertimo paslaugas darbo vietose.
Kur jūs įgijote išsilavinimą?
Aš – pedagogikos magistras, studijavau Juveskiulės universitete.
Ar Suomijoje didelė konkurencija stojant į pedagogikos specia
lybę, jūs dalyvavote bendrame konkurse?
Taip, dalyvavau bendrame konkurse, bet universitete sudarė grupę žmonių, kalbančių gestų kalba. Iš viso įstojo 1000 studentų, kurčiųjų buvo 10.
Papasakokite apie mobiliąją programėlę, kurią sukūrėte kurtiesiems.
Ji veikia taip: aš galiu paskambinti, sakykim, jums, ir mano ekrane pasirodys vaizdas – sistema mane jungia su vertėju, aš su juo kalbėsiu gestais, o jis gestus išvers jums į šnekamąją kalbą. Arba jeigu
sutiksiu jus gatvėje, o vertėjo šalia nėra, tuomet aš skambinu vertėjui
ir jis vers „gyvai“. O jeigu noriu paskambinti jums, ir sistema nustato,
kad kalbu suomių gestų kalba, o jūs – rusų, tuomet programa bando
surasti tinkamą vertėją tokiam pokalbiui. Jeigu neranda Suomijoje,
tai, pavyzdžiui, Vokietijoje randa vertėją, kalbantį amerikiečių gestų
kalba ir rusų šnekamąja kalba, tuomet programa manęs prašo „pereiti“ į amerikiečių gestų kalbą, aš spaudžiu „ok“ ir skambinu.

Programa greitai ieško?
Taip, labai. Greičiau negu dabar visa tai aiškinu. Šioje programoje dirba 84 vertėjai. Ja naudojasi apie 1000 žmonių, tačiau valstybė
šios programos kol kas neremia.
Kodėl?
Todėl, kad jie kvaili. Valstybė yra pasirašiusi sutartį su kažkokiu
telefono operatoriumi, pirmiausia reikia ją nutraukti, o tuomet jau
bus svarstoma dėl, pavyzdžiui, mano produkto. Tačiau jau dabar kai
kurie bankai ir draudimo kompanijos siūlo savo klientams nemokamai šią paslaugą. O šiaip 1 minutė kainuoja 1 eurą.
Apie ką yra jūsų dainų tekstai?
Apie viską, kas man ateina į galvą. Pirmasis diskas (jis išleistas jau
seniai) buvo apie rimtus dalykus, sunkius kurčiųjų gyvenimo klausimus. Pavyzdžiui, 1929–1969 m. Suomijoje galiojo įstatymas, draudžiantis dviejų kurčių žmonių santuoką, o jeigu kurtieji vis dėlto norėjo tuoktis, tai buvo būtina moters sterilizacija. Mano mama gimė 1952
m. girdinčiųjų šeimoje ir jau galėjo teisėtai ištekėti už kurčio žmogaus.
Rašau apie vaikystę, apie baimes, apie gražias moteris, kreipiuosi į visus žmones. Taip, aš noriu atkreipti dėmesį į visuomenės problemas,
tačiau apie tai kalbu ne tiesiai, o „tarp eilučių“.
https://www.fontanka.ru/2018/10/17/013/

Panevėžiečių pažintis su Kipro kurčiaisiais ir salos grožybėmis
Vilius GLUŠOKAS
Balandžio pradžioje trylika Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokytojų ir mokinių delegacija viešėjo Kipro salos Limasolio mieste. Ši sportinė, edukacinė, pažintinė,
ugdomoji, integruota su mokomaisiais dalykais viešnagė vyko įgyvendinant tęstinį PKNPM bendravimo ir bendradarbiavimo projektą su
užsienio šalių kurčiųjų bendruomenėmis. Kiek anksčiau šis projektas
atvėrė kelius kelionėms į Estiją, Latviją, Norvegiją ir Slovakiją.
Limasolis laikomas kurčiųjų iliuzionistų sostine, nes 2018 m. čia
vyko 17-asis pasaulio kurčiųjų magijos konkursas. Iliuzionistų profesinė diena švenčiama balandžio 1-ąją, todėl Lietuvos delegacijai buvo
parodytas Limasolio kurčiojo iliuzionisto spalvinga fokusų programa.
Panevėžiečiai lankėsi vienintelėje Nikosijos kurčiųjų mokykloje,
kurioje mokosi penkiolika kurčių mokinių. Anksčiau Kipro saloje gyvavo trys kurčiųjų mokyklos: Nikosijoje, Limasolyje ir Morfu. Kai pasaulyje pradėta gaminti kochlearinius implantus, pamažu ėmė mažėti
kurčių vaikų. Prie mokyklos yra bendrabutis su valgykla. Dėl mažo
kurčių mokinių skaičiaus bendrabutį pavertė mokyklos administraciniu pastatu, o laisvas patalpas išnuomojo kitoms mokykloms.
PKNPM kolektyvą iškilmingai priėmė Nikosijos kurčiųjų mokyk
los direktorė ir visa jos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotojas
supažindino su Kipro kurčiųjų mokyklų istorija nuo 1953 iki 2019
metų. O PKNPM anglų kalbos mokytoja Rita Kasparienė ir lietuvių
gestų kalbos mokytojas, bibliotekininkas Vilius Glušokas anglų kalba skaitė paskaitas „Edukacinės erdvės Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje“ ir „Kurčiųjų periodiniai leidiniai
pasaulio šalyse“. Panevėžiečių delegacija dalyvavo draugiškose futbolo varžybose su kurčiaisiais kipriečiais. Jiems surengta ekskursija po mokyklą ir jos teritoriją. Įdomu tai, kad mokyklos teritorijoje
auga geltoni citrusiniai medžiai, figos. Lietuviams leido priskinti ir
paragauti šviežių vaisių. Mokykloje nuo viešnagės pradžios iki pabaigos delegaciją lydėjo kurčias dailės mokytojas, dirbantis mokykloje
dvidešimt aštuonerius metus. Jis yra sukūręs šeimą, du girdintys vai-
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PKNPM delegacija ant gražiausio Limasolio tilto.

kai (dukra ir sūnus) sėkmingai dirba Europos Parlamente Briuselyje.
Po pietų laukė ekskursija po Nikosiją – Kipro sostinę. Viešnagės
metu sužinojome, kad visoje Kipro saloje gyvena apie tūkstantį kurčiųjų ir dvidešimt penkios gestų kalbos vertėjos, yra keturi kurčiųjų
klubai: Nikosijoje, Limasolyje, Larnakoje ir Pafose. Sužinojome, kad
Kipro mokytojų uždarbis yra vienas didžiausių Europoje, per mėnesį
siekia 2500 eurų ir palaipsniui jis didinamas iki 5000 eurų.
Per laisvas likusias dienas panevėžiečiai iš arčiau susipažino su pieti
ne Kipro sala, iš viso nukeliavo apie 630 kilometrų. Aplankė Larnakos
miestą. Čia netoli oro uosto tyvuliuoja druskos ežeras, kuriame įsikūrę
vieninteliai pasaulyje reto grožio rožiniai flamingai. Įdomiausias Larnakos istorijos biblinis momentas – tai šv. Lozoriaus, kurį Jėzus prikėlė iš
numirusiųjų, gyvenimas. Sakoma, kad po prikėlimo Lozorius persikėlė į
Kiprą, čia pragyveno trisdešimt metų ir tapo pirmuoju tuometinės Larnakos vyskupu. Čia jis ir palaidotas, o ant jo sarkofago yra užrašas „Lozorius
– Kristaus draugas“. Todėl šv. Lozorius laikomas Larnakos miesto globėju.
Pamatyta išties daug, mokytojai ir mokiniai grįžo namo kupini
naujų įspūdžių ir žinių apie Kipro salą. (Deja, dėl vietos stokos žurnale
visų panevėžiečių patirtų įspūdžių negalime publikuot – red. past.)

UGDYMAS/MES IR VISUOMENĖ

Trumpos ugdymo naujienos
SEMINARAS „MANO VAIKO SVEIKATA“. Biomedikos centras kviečia į seminarą „Mano
vaiko sveikata“, kuris vyks Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga birželio 1 d. Seminaras skirtas tėvams, gydytojams, socialiniams
pedagogams, surdopedagogams, logopedams ir kitiems specialistams, besidomintiems, kaip padėti specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Šiais metais orientuojamasi
ne tik į vaikučius, turinčius klausos sutrikimų, bet į vaikučius su autizmo spektro sutrikimais. Dalyvių laukia pranešimai bei praktiniai užsiėmimai.
PANEVĖŽIEČIŲ PAŽINTINĖS IŠVYKOS. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje vyko projektinė savaitė „Keliavom, keliaujam, keliausim“. Pradinių klasių
moksleiviai su mokytojomis I. Matuzevičiene ir
L. Lazdauskiene aplankė Šiaulių dviračių muziejų. Vieninteliame tokiame Lietuvoje muziejuje, kuriame sukaupta per 1500 eksponatų,
mokiniai pamatė seniausius dviračius: medinį
dviračio prototipą – „seleriferį“; XIX a. pr. Žagarėje sukonstruotą namų darbo dviratį; 1905
m. iš geležies nukaldintą vaikišką triratuką ir
daug kitų įdomybių. Sužinojo ir apie Lietuvos
vardą pasaulyje garsinusius dviratininkus, ir
apie dar neįprastus, ateities transportu vadinamus velomobilius.
Kita pažintinė išvyka ,,Senos mašinėlės
man labai patinka…“ taip pat suteikė galimy
bę nukeliauti į praeitį ir patirti pažinimo
džiaugsmą. Projekto ,,Keliavom, keliaujam

TARPTAUTINIS VAIKŲ MENO PROJEKTAS
„VĖDUOKLĖ MAMAI 2019“. Minint Motinos
dieną Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centro (LKNUC) ikimokyklinukai ir
pradinukai tradiciškai prisidėjo ir dalyvavo
Kauno miesto vaikų darželio inicijuotame
tarptautiniame vaikų meno projekte „Vėduoklė mamai“. Šis projektas jau rengiamas
penkioliktą kartą. Projekto tikslas – išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną. Projektas vyko keliais
etapais: I etape – kovo mėnesį – buvo planuojama, kaip įgyvendinti projektą. II etape
– balandžio mėnesį - projekte dalyvaujantys
vaikai kūrė savitą dailės darbą mamai. Jie
klijavo, konstravo, dekoravo įvairių dydžių
vėduokles. III etape – gegužės 3 d. vaikų sukurtomis vėduoklėmis buvo puoštas mokyklos kiemas.
ir keliausim‘‘ dalyviai pabuvojo Panevėžio
ra
jono Piniavos gyvenvietėje, Klemento
Saka
lausko įkurtame privačiame muziejuje. Mažuosius lankytojus nustebino surinktų
eksponatų gausa ir įvairovė: senoviniai automobiliai, žemės ūkio mašinos bei padargai,
spynos, muzikiniai prietaisai, dokumentai,
šventųjų skulptūrėlės, rankdarbiai, naro kostiumas ir dar daug kitų. Visi eksponatai mena
tolimą praeitį – siekia XVIII–XIX ir net vėlesnius amžius. Projekto dalyvius labiausiai domino ekspozicijos brangenybė – 1931 m. JAV
automobilis „ Nash‘‘.

Olimpinės dienos šventėje – rankų gestai ir krepšinis tyloje
Birželio 1 d. Klaipėdoje vyks Olimpinės dienos
šventė. Ją organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Didžiausia Lietuvoje sporto
šventė visus šalies sporto mėgėjus pirmą
kartą suburs uostamiestyje, kur tikimasi
sulaukti lankomumo rekordo. Praėjusių metų
renginyje buvo 28 tūkst. dalyvių. Šiemet prie
kiekvienais metais besiplečiančio renginio pirmą kartą prisidės ir Lietuvos kurčiųjų sporto
komitetas (LKSK), kuris supažindins žmones
su savo sporto veiklos ypatumais.

„Akiračio“ inf

Tarp rekordinio skaičiaus veiklų bus ir dvi LKSK rengiamos rungtys. Pirmoji vadinsis „gestų kalba sporte“, ja bus siekiama Olimpinės
dienos dalyvius supažindinti su komunikacijos subtilybėmis kurčiųjų sporte. Kurčiųjų krepšininkai su savo sporto šaka šventės dalyvius

sieks supažindinti rungtyje „krepšinis tyloje“. „Visi varžovai įsidės
ausų kištukus ir taip išbandys jėgas prieš mūsų kurčiųjų rinktinės
narius“, – apie neeilinę sporto rungtį sakė LKSK prezidentas Edvinas
Kriūnas. Jis priminė, kad kurtieji krepšininkai turėjo panašų pavyzdį, kai „Žalgirio“ arenoje žaidė su „Žalgirio“ klubo garbės nariais. Jie
taip pat turėjo ausų kištukus ir po rungtynių sakė, kad tai buvo labai
neįprasta patirtis, nes sunku komunikuoti aikštelėje. Tokia galimybė
bus suteikta ir Olimpinės dienos dalyviams.
Olimpinę dieną lydi šūkis „Judėk. Sužinok. Atrask“, o šios didžiausios Lietuvoje sporto šventės tikslas – supažindinti visuomenę
su pačiomis įvairiausiomis sporto šakomis ir suteikti galimybę jas
išbandyti. Tarp 100 sporto veiklų, be LKSK, savąsias užduotis orga
nizuos ir Lietuvos paralimpinis komitetas bei Lietuvos specialiosios
olimpiados komitetas. Šventės dalyviai taip pat galės varžytis „Affi
dea“ 5 km bei 10 km bėgimuose ar mėgėjiškos žūklės varžybose
bei stebėti breiko turnyrą arba jėgos ištvermės varžybas „LTeam
Throwdown“. Renginį vainikuos vienos populiariausių Lietuvos atlikėjų Monikos Pundziūtės-Monique koncertas, o vakare Baltijos jūros
paplūdimyje bus surengtos sveikuoliškos dūzgės.
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Lietuvos kurčiųjų moterų krepšinio čempionės Kauno „Tyla“.

Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio čempionai Kauno „Tyla“.

Lietuvos kurčiųjų krepšinio čempionatas

„Akiračio“ inf.

Balandžio 27,28 d. ir gegužės 3-5 d. vyko Lietuvos kurčiųjų
vyrų ir moterų krepšinio čempionatas. Jame triumfavo Kauno
„Tylos“ krepšininkai: tiek vyrai, tiek moterys tapo čempionato
prizininkais.
Vyrų krepšinio čempionate dalyvavo penkios komandos:
Kauno „Tyla“, Klaipėdos „Šermukšnis“, Panevėžio „Vėjas“, Šiaulių „Aidas“ ir Vilniaus „Gestas“. Šiemet sėkmingai sužaidė kauniečiai – įveikė visas komandas ir džiaugėsi iškovota pergale. Džiaugsmingos emocijos liejosi dar ir todėl, kad jiems pasisekė nutraukti
jau keturiolika metų krepšinyje lyderiavusios „Gesto“ komandos
pergalių seriją. Vilniečiai šiemet liko treti, juos taip pat įveikė Šiaulių „Aidas“ ir tapo Lietuvos kurčiųjų krepšinio vicečempionais.

Kaip vieną pagrindinių priežasčių, kodėl fortūna nusisuko nuo
„Gesto“ krepšininkų, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto darbuotojas Mantas Stankevičius įvardijo pagrindinių žaidėjų traumas
ir asmenines priežastis, dėl kurių jie nedalyvavo čempionate. Be
to, komandą pradėjo treniruoti naujas treneris Gintaras Razutis,
kuris pakeitė ilgametį „Gesto“ trenerį Algimantą Šatą.
Na, o Kauno „Tylos“ krepšininkai savo padėką komandos treneriui Algirdui Jurkšai išliejo jį pamėtėdami į viršų.
Moterų krepšinio čempionate dalyvavo tik dvi komandos –
Kauno „Tyla“ ir Vilniaus „Gestas“.
Sėkmė lydėjo kaunietes – jos tapo Lietuvos kurčiųjų moterų
krepšinio čempionėmis.

Europos kurčiųjų stalo teniso čempionatas

„Akiračio“ inf.

Europos kurčiųjų stalo teniso čempionate dalyvavusi Lietuvos komanda: K. Žižiūnas, treneris
A. Majorovas, D. Takinas ir V. Narkevičius.
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Balandžio 12–17 d. Bulgarijos Albenos mieste vyko
Europos kurčiųjų stalo teniso čempionatas. Jame dalyvavo ir trys mūsų tenisininkai.
Čempionate medalius siekė iškovoti 2017 m. kur
čiųjų žaidynių prizininkai Deividas Takinas, Kęstutis
Žižiūnas ir Viktoras Narkevičius, jų treneris – Algirdas
Majorovas.
Tačiau šiemet asmeninėse varžybose kaunie
čiui
K. Žižiūnui ir vilniečiams V. Narkevičiui ir D. Takinui medalių iškovoti nepavyko.
Geriausią rezultatą pasiekė 2013 m. kurčiųjų žaidynių čempionas Deividas. Jis šiame Europos čempio
nate užėmė 5 vietą.

Ofsetinė spauda. 2 sp.l.
Tiražas 800 egz.
Spausdino AB „Spauda“,
Laisvės pr. 60, Vilnius.
Užsakymas PRO00949

Projektą „Kurčiųjų iššūkiai ir
galimybės“ dalinai remia Spaudos,
radijo ir televizijos
rėmimo fondas.
Puslapiai: 1, 2, 3, 6–15.
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Laikraštyje spausdinamų straipsnių bei laiškų autoriai išsako savo, o ne redakcijos nuomonę.

