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Trumpai APIE MUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ. „Siekiant stabdyti koronaviruso plitimą, kovo 16 d. 00.00 val. įvedamas karantinas. Laikini
ribojimai bus taikomi nebūtinųjų prekių prekybos vietoms, restoranų veiklai, draudžiamas LR piliečių išvykimas iš LR teritorijos. Judėjimas šalies teritorijoje neribojamas. Gyventojai raginami darbuotis
nuotoliniu būdu. Karštoji linija 1808“, – tokią informaciją LR Vyriausybė išplatino savo piliečiams.
LKD PREZIDENTAS APIE KARANTINĄ. Vyriausybei paskelbus apie karantiną, į kurčiųjų bendruomenę kreipėsi jos lyderis Kęstutis
Vaišnora. Prezidentas paaiškino, kad kovo 16–
30 d. visa šalis gyvens karantino sąlygomis. Tai
reiškia, kad nutraukė darbą visi darželiai ir mokyklos (išskyrus specialiai organizuotas darželių grupes medikų vaikams), siūloma esant
galimybei mažiau naudotis viešuoju transportu, lipti į autobusus ir troleibusus, tik jei yra
laisvų sėdimų vietų, laikytis bent 1-2 metrų
atstumo nuo kitų asmenų viešosiose vietose.
Visos įstaigos ir organizacijos paragintos pagal
galimybes dirbti nuotoliniu būdu. Prezidentas
informavo, kad nuotoliniu būdu daugiausia dirba ir LKD, kurčiųjų reabilitacijos centrai, LGK vertėjai. Taip pat paragino laikytis nurodymų ir
rimties, saugoti save ir kitus.
ESMINIAI POKYČIAI KARANTINO METU. Apie
tai, kas keičiasi šalyje paskelbus karantiną, daugiau galite sužinoti apsilankę LKD interneto svetainėje www.lkd.lt ir feisbuke „Lietuvos kurčiųjų
draugija“. Čia rasite visavertę informaciją gestų
kalba iš organizuojamų spaudos konferencijų,
apie išmokų ir nedarbingumo skyrimo tvarką,
asmenines higienos taisykles, kurių privalu laikytis, sužinosite, kuo
skiriasi peršalimo, gripo ir COVID-19 pasireiškimo požymiai ir kt.
NUOTOLINĖ VERTIMO PASLAUGA VISĄ PARĄ. Dėl karantino įvedimo, kovo 17–30 dienomis, Lietuvių gestų kalbos vertimo centras teikia
nuotolinio vertimo paslaugas visą parą. Vertėjai patalkins tiek susisiekti
su pagalbos tarnybomis 112 (atminkite, šiuo numeriu kviečiama pagalba, bet ne teikiamos konsultacijos), tiek Koronos karštąja linija 1808,
kuri yra nemokama, veikianti visą parą. Daugiau informacijos adresu
http://www.vertimaigestais.lt ir 6-ame laikraščio psl.
LKD ORGANIZUOJA PAGALBĄ SAVO NARIAMS. „Skype“ programėlės
paskyra lkd.pagalba – tai kontaktas, kuriuo galite paskambinti LKD darbuotojui ir gauti reikalingą informaciją ar konsultaciją: patars, kur kreiptis rūpimu klausimu, paaiškins jūsų teises ir kt. Paslaugos teikimo laikas
9–17 val. darbo dienomis. Svarstoma, kad esant dideliam informacinės
pagalbos poreikiui darbo laikas gali būti ilginamas. Taip pat nuotoliniu
būdu paslaugas gestų kalba teikia LKD psichologas „Skype“ adresu LKD.
psichologas bei atvejo vadybininkai. Jų kontaktai ir paslaugų teikimo laikas – LKD feisbuke „Lietuvos kurčiųjų draugija".
MOBILŪS COVID-19 PATIKROS PUNKTAI. Surinkę šį QR kodą, rasite
informacijos gestų kalba apie tai: kas gali tirtis
dėl šios virusinės ligos, kur kreiptis dėl patikros,
sužinosite, kaip turi būti elgiamasi vykstant į patikros vietą savo transportu ir ką daryti neturint
nuosavo automobilio, kokių reikalavimų laikytis
patikros vietoje, ką su savimi turėti, punktų darbo laiką, visus jų adresus.
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SAM SPAUDOS KONFERENCIJOS SU VERTIMU Į LGK. Vertėjai nuo
šiol verčia Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamose spaudos
konferencijose. Transliacijų įrašus rasite apsilankę www.lkd.lt ir LKD
feisbuke „Lietuvos kurčiųjų draugija“.
KRC PAGALBA NESINAUDOJANTIEMS INTERNETU. Asmenims,
kurie namuose neturi kompiuterių ir nesinaudoja nuotoliniu būdu
teikiamomis paslaugomis, sudaryta galimybė jas gauti atvykus į KRC.
Taip pat KRC tęsia nuotolinių paslaugų teikimą. Tiesioginių ir nuotolinių paslaugų teikimo laiką ir kitas sąlygas kiekviename konkrečiame centre galima sužinoti apsilankius http://www.lkd.lt ir draugijos
feisbuke „Lietuvos kurčiųjų draugija“ arba atskirų centrų feisbuko
paskyrose.
M.VOLUNGEVIČIUS RAGINA PADĖKOTI DRAUGE. Lietuvoje įvedus karantiną, radijo stotis ZIP FM kviečia
visus lietuvius prisidėti prie pasaulinės iniciatyvos ir simboliškais plojimais padėkoti
tiems, kas tądien dirba. Kasdien 19 val. išeiti į balkoną ar atsidaryti langą ir kartu su
artimaisiais vieną minutę skirti padėkai ragina ir kurčiųjų bendruomenės narys Mantas Volungevičius. Apie tai savo „Facebook“
paskyroje jis įdėjo įrašą gestų kalba. Netrukus šiai iniciatyvai „taip“ pasakė ir daugiau kurčiųjų.
TAPK SAVANORIU. 2019 m. LKD pirmąkart
subūrė LKD savanorių komandą. Ir įsitikino, kad
idėja buvo puiki. Savanoriai surengė įdomių veiklų savo miesto bendruomenės nariams įtraukdami ir kurčiuosius iš kitų miestų. Tapo aišku,
kad miestuose išties trūksta veiklų ir užsiėmimų, skatinančių kurčiųjų bendrą laisvalaikį ir

susibūrimus. Tad ir šiemet LKD ragina tapti savanoriu ir įgyvendinti savo idėjas! Buriama 15 asmenų komanda. Dalyvauti gali visi. Svarbiausia – mokėti gestų
kalbą, o visa kita, teigia organizatoriai, yra išmokstama. Kilus klausimų, kreiptis į LKD mokymų vadovą
Mykolą Balaišį, o susisiekti su juo galima per jo paskyrą
„Facebook“ arba el. paštu: mykbal@gmail.com
LKD PRADEDA ĮGYVENDINTI SADM FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ.
„Lietuvos kurčiųjų draugijos stiprinimas – iš organizacijos vidaus į
išorinį bendradarbiavimą“ – taip vadinasi šiųmetis LKD įgyvendinamas projektas. Keliamas tikslas stiprinti LKD ir jos organizacijų
darbo efektyvumą, užmegzti ryšius su viešąsias paslaugas teikiančiomis organizacijomis, kad jos išmoktų teikti paslaugas kurtiems
asmenims ir užtikrintų jų prieinamumą. Taip pat projektu siekiama
skatinti kurčiųjų bendruomenės savarankiškumą, motyvaciją, pilietiškumą, tobulinti kompetencijas.
KAD NAMUOSE NEPRAILGTŲ. Sudaryta mokama galimybė namuose mėgautis laukiamiausiais šių metų „Kino pavasario“ filmais
net keturiose platformose: naujos kartos televizijos TELIA TV filmų
nuomoje, internetinėje namų kino platformoje „Žmonės Cinema“, „TV3
Grupės“ turinio platformoje „Go3“ ir kino platformoje „Kinofondas“. Du
festivaliniai filmai – „Parazitas“ bei „Proxima“ yra su SKN (subtitrais, pritaikytais kurtiesiems). Daugiau informacijos www.lkd.lt.
„ĮDOMIOS PAMOKOS TIESIOGIAI“ GESTŲ KALBA. Nuo kovo 18 d.
LRT rodomas „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ projekto „Įdomios pamokos tiesiogiai“ laidas galima
žiūrėti su vertimu į gestų kalbą.
Tokia galimybė sudaryta LKD
iniciatyva. Laida transliuojama
kiekvieną darbo dieną 13 val. Ja
siekia
ma paskatinti vaikus nesustoti tobulėti ir įsitraukti į įdomų ir smagų mokymosi procesą
(LRT nuotr.).

Respublikinės valdybos posėdyje
Vasario 12 d. pirmasis šių metų LKD RV posėdis vyko naujose VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro patalpose. Jame
dalyvavo LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora, viceprezidentas Remigijus Mykolas Balaišis bei valdybos nariai: Tomas
Ivanauskas, Arūnas Bražinskas, Vytautas Valiauga ir Daiva
Čekanavičiūtė. Kviestinio asmens teisėmis dalyvavo LKD
Revizijos komisijos pirmininkė Greta Gustienė.
PATVIRTINTA ARTIMIAUSIO LKD SUVAŽIAVIMO
DATA. Nutarta, kad šiais metais LKD XXIX suvažiavimas vyks 2020 m. gegužės 9 dieną VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro aktų salėje,
adresu: Geležinkelio g. 2, Panevėžys. Delegatų
sąrašą rasite www.lkd.lt puslapyje.
PATVIRTINTOS KELIALAPIŲ KAINOS „VARPELYJE“. Augant ekonomikai nuspręsta kilstelėti ir LKD poilsio namų „Varpelis“ kelialapių kainą. Jie šiemet brangsta 1 euru. Atsiranda ir kita
naujovė – nuo šiol bus galimybė įsigyti kelialapius ir vienai nakčiai. LKD nariams tai kainuos
5 eurus parai, o ne LKD nariams teks mokėti
pilną kelialapio kainą. LKD valdybos nutarimą,
pamainų tvarkaraštį bei kainoraštį rasite nuske-

LKD inf.

navę QR kodą arba apsilankę adresu www.lkd.lt ir įvedę paieškos
sistemoje žodį „Varpelis“.
SPRENDIMAS DĖL LKD PASTATO. Ar prisimenate
laikus, kai buvo keliamas LKD pastato pardavimo klausimas ir bendruomenės piketą prieš tokį
sumanymą? Tuomet turime jums ypač džiugių
naujienų – laimėtas lemiamas teismo procesas
prieš įmonę, kuri norėjo įsigyti LKD pastatą ir dėl
to padavė patalpų savininką į teismą. Draugija
laimėjo žemesnės instancijos teisme, tačiau įmonė sprendimą apskundė. Galiausiai po ilgai trukusių juridinių procesų laimėta ir aukštesnės instancijos teisme. Pastarasis sprendimas jau nebegalės būti
skundžiamas. Tai galutinis verdiktas ir LKD pastatas, esantis Šv. Kazimiero g. 3, Vilniuje, parduodamas nebus! Daug jėgų ir laiko, gindamas kurčiųjų interesus ir siekdamas LKD palankaus sprendimo, dėl
pastato išsaugojimo paaukojo Remigijus Mykolas Balaišis. Jis įrodė,
kad sutelkus pastangas neįmanoma galima paversti įmanoma.
Kviečiame pasinaudojus QR kodu peržiūrėti LKD prezidento Kęstučio Vaišnoros informacinę žinutę šiuo klausimu, adresu www.lkd.lt.
KITI KLAUSIMAI. Posėdyje buvo patvirtintos 2020 metų LKD Respublikinės valdybos posėdžių datos, diskutuota dėl techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems asortimento plėtimo.
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2019-ieji: LKD atstovavo, stiprino gebėjimus,
telkė partnerius ir skleidė žinią
Parengė Vaida LUKOŠIŪTĖ

Pernai Lietuvos kurčiųjų draugija įgyvendino tris projektus.
LKD internetiniame puslapyje bei „Facebook“ erdvėje visus
metus buvo informuojama apie vykdomas veiklas ir pasiektą
pažangą. Šįkart skaitytojų dėmesiui teikiame apibendrintą
projektų apžvalgą bei supažindiname su pasiektais rezultatais.
„LKD neįgaliųjų asociacijų veiklos
rėmimas 2019 metais“
KURČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMAS. Tai tęstinis
LKD įgyvendinamas projektas, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie
SADM. Jo tikslas – skatinti asmenų su klausos
negalia sėkmingą socialinį dalyvavimą visuomenėje užtikrinant jiems teikiamų paslaugų
kokybę bei prieinamumą. Pagrindinė projekto veikla – žmonių su klausos negalia atstovavimas ir teisių gynimas.
REZULTATAS – PRITAIKYTA APLINKA.
2019 m. dalyvauta net 92 susitikimuose dėl
įstatymų, tvarkų aptarimo, rengimo ir keitimo
bei paslaugų teikimo ir pritaikymo įvairiose
šalies institucijose klausos negalią turintiems
asmenims. Pasiekta, kad įstaigos ir organizacijos rodo vis didesnį dėmesį kurčiųjų bendruomenės reikmėms, stengiasi prisitaikyti
prie specialiųjų jos poreikių ir sudaryti galimybes juos patenkinti. Jos kreipiasi į LKD dėl
bendradarbiavimo įtraukiant klausos negalią
turinčius asmenis į užimtumą ne tik jiems
patraukliomis sąlygomis, bet ir taiko nuolaidas savo teikiamoms paslaugoms („Bolt“,
FK „Riteriai“). Na, o vienas iš didžiausių 2019
metų laimėjimų – informacijos kurtiesiems ir

neprigirdintiesiems apie LR Prezidento rinkimų kampaniją prieinamumas. Tai atkaklaus
darbo ir bendradarbiavimo su įvairiomis institucijomis rezultatas.
PASKAITOS IR ANKETA. Per metus surengtos 6 teisininko paskaitos kurčiųjų bendruomenei ir kurčiųjų sistemos darbuotojams
skatinant domėjimąsi savo teisėmis ir pareigomis bei siekiant suteikti žinių, kur ir kada
kreiptis esant sudėtingai teisinei padėčiai.
Taip pat buvo išplatinta anketinė apklausa
„Pasitenkinimas LKD ir KRC teikiamomis paslaugomis ir dalyvavimo 2019 m. rinkimuose
patirtis”, kurios tikslas buvo išsiaiškinti kurčiųjų bendruomenės požiūrį į LKD ir kurčiųjų
reabilitacijos centrų teikiamas paslaugas, jų
poreikį ir kokybę bei sužinoti klausos negalią
turinčių asmenų nuomonę apie 2019 m. LR
vykusių rinkimų ir referendumų informacinės
aplinkos pritaikymą.
KIEKVIENAS IŠGIRSTAS. LKD teritoriniai
renginiai, surengti didžiuosiuose šalies miestuose, suteikia galimybę palaikyti ryšį su
vietos kurčiųjų bendruomenėmis, sužinoti
apie LKD narių poreikius, užtikrinti, kad kiekvienas būtų išgirstas ir suprastas. Taip pat
miestuose suburtos 3 tėvystės įgūdžių grupės – po vieną Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje,

„Viena diena su Seimo nariu“ – viena iš sėkmingiausių
LKD veiklos rėmimo iniciatyvų.

vyko 5 psichologinės paskaitos „Liūdesys,
nuovargis ar depresija?“ bei 5 paskaitos–grupinės diskusijos vyresnio amžiaus žmonėms
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
VISUOMENĖS ŠVIETIMAS. Be minėtų renginių, surengti 43 šviečiamieji susitikimai
Lietuvos ugdymo įstaigose. Supažindinimas
su kurčiųjų bendruomenės gyvenimu, kalba
ir kultūra didina visuomenės informuotumą,
toleranciją, mažina socialinę atskirtį.
2019 m. LKD organizuotose veiklose dalyvavo 2747 asmenys.

,,Kurčiųjų bendruomenės
dalyvavimas pilietinės
visuomenės gyvenime“

Teisininko paskaita LKD vadovams ir darbuotojams.

4

2020 m. KOVAS

BENDRUOMENĖS MOBILIZAVIMAS. 2019
m. sausio 7 d. – 2019 m. lapkričio 29 d. vykdytą projektą finansavo Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija. Projekto tikslas - stiprinti
LKD ir jos organizacijų darbo efektyvumą, užmegzti ryšius su viešąsias paslaugas teikiančiomis organizacijomis, įtraukti kuo daugiau

AKTUALIJOS
klausos negalią turinčių asmenų į dalyvavimą
rinkimuose ir sprendimų priėmimą.
VADYBINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS.
Projekto metu buvo stiprinami kurčiųjų organizacijų vadovų vadybiniai gebėjimai,
jie mokėsi viešojo kalbėjimo, organizacijų
pristatymo ir reprezentavimo, komandos
formavimo, darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo strategijų. Penkių didžiųjų teritorinių
kurčiųjų įstaigų vadovės pristatė savo organizacijas net šešiose savivaldybių institucijose. Tokia patirtis, tikimasi, leis užmegzti
glaudesnius ryšius su kitomis įstaigomis,
bendradarbiauti teikiant pagalbą klausos
negalią turintiems asmenims, sudominti
kurčiųjų organizacijų veikla.
ŽINIOS IŠ PKF. 2019 m. liepos 21-27 d.
vyko Pasaulio kurčiųjų federacijos kongresas ir Generalinė asamblėja, kur LKD atstovavo 4 RV nariai, 2 iš jų vyko pagal projektą ,,Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas
pilietinės visuomenės gyvenime“. Sugrįžę
atstovai septyniuose skirtinguose Lietuvos
miestuose pasidalijo patirtimi; susitikti su
jais atėjo 134 dalyviai.
REKOMENDACIJOS PAREIGŪNAMS IR
MEDIKAMS. Projekto lėšomis LKD parengė leidinį „Rekomendacijos dėl specialiųjų tarnybų (policijos, greitosios pagalbos,
gaisrinės) pagalbos teikimo pritaikymo asmenims, turintiems klausos negalią“, kurios
buvo pristatytos ir praktiškai išbandytos devyniuose vyriausiuosiuose policijos komisariatuose, šešiose greitosios pagalbos stotyse
ir penkiose priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose įvairiuose Lietuvos miestuose. Šiuos
mokymus vedė LKD viceprezidentas ir mokymų vadovas Mykolas Balaišis.
SAVANORIAI. Pagal projektą 2019 metais
LKD pirmą kartą subūrė savanorių komandą. 15 savanorių iš 4 Lietuvos miestų sutiko
prisidėti prie LKD organizuojamų veiklų bei
patys organizuoti veiklas kurčiųjų bendruomenei. Buvo parengtas savanoriškos veiklos

„Akiračio“ inf.

Sveikatinimo stovykloje – gausus būrys kurčiųjų.

organizavimo aprašas ir pasirašytos savanorystės sutartys. Savanoriai organizavo aštuonias savanorystės misijas ir į savo iniciatyvas įtraukė faktiškai visą Lietuvos kurčiųjų
bendruomenę.
STRATEGINĖ PARTNERYSTĖ. Dar vienas
labai svarbus 2019 m. pasiekimas – su LR Vyriausiąja rinkimų komisija pasirašyta strateginė partnerystės sutartis „Dėl Lietuvoje vykstančių rinkimų pritaikymo klausos negalią
turintiems asmenims“ ir bendradarbiavimo
susitarimas „Dėl informacijos prieinamumo
rinkėjams, turintiems klausos negalią“. Taip
pat partneriai supažindinti su LKD parengtomis „Rekomendacijomis dėl LR rinkimų
aplinkos pritaikymo asmenims, turintiems
klausos negalią“. Kurčiųjų bendruomenei
apie informacinės aplinkos pritaikymą buvo
parengti edukaciniai vaizdo įrašai. Jie palengvino klausos negalią turintiems asmenims
gauti informaciją prieinamu būdu ir sudarė
sąlygas dalyvauti rinkimuose bei prisidėjo
prie gebėjimų stiprinimo priimti viešojo valdymo sprendimus.
VISUOMENE, ĮSILEISK. Projektas ženkliai
prisidėjo prie LKD stiprinimo ir reprezentavimo bei viešųjų paslaugų pritaikymo klausos
negalią turintiems asmenims. Tikslui pasiekti
pasitarnavo ir parengti lankstinukai apie LKD
ir kurčiųjų organizacijas, ritininis stendas,
reikalingas viešinant įstaigą vykstančiuose
renginiuose, vizitinės kortelės su QR kodais,
informacija gestų kalba bei Brailio raštu (dėl
informacijos prieinamumo visų negalių asmenims) bei socialinis reklaminis filmukas, reprezentuojantis klausos negalią ir skatinantis
neišsigąsti, – „Bendrauti galime – įsileisk“.
Dar kartą įsitikinome, kad tik solidariomis pastangomis galime visiems įrodyti, kad
kurčiųjų bendruomenė yra aktyvi visuomenės dalis!

„Sveikos mitybos įpročių
puoselėjimas kurčiųjų
bendruomenėje“
LKD ir VRK pasirašė strateginę bendradarbiavimo sutartį.

PARTNERIS – LSMU. 2019 m. birželio 24

– gruodžio 20 d. LKD kartu su partneriu –
Lietuvos sveikatos mokslų universitetu įgyvendino sveikos mitybos projektą. Jį dalinai
finansavo Valstybinis visuomenės sveikatos
stiprinimo fondas. Projekto tikslas – formuoti ir stiprinti klausos negalią turinčių
asmenų sveikos mitybos įpročius.
KAIP SVEIKAI MAITINTIS. Seminarai apie
sveiką mitybą, sveiko maisto gaminimo valandėlės organizuotos kurčiųjų reabilitacijos
centruose ir kurčiųjų mokyklose. Renginių
metu draugijos nariai turėjo galimybę plačiau sužinoti, kas yra sveika mityba, gauti
informacijos, kas yra kūno masė ir kokia jos
sandara. Taip pat galėjo išsamiai klausinėti ir konsultuotis dėl tinkamos mitybos bei
maisto porcijų paskirstymo dienos bėgyje.
STOVYKLA. LKD organizavo sveikatinimo
stovyklą, kur aktyvūs bendruomenės nariai
tris dienas mokėsi sveikos mitybos pagrindų, sveiko požiūrio į maistą, sužinojo apie
kūno sandarą ir kokių medžiagų žmogui
reikia, kad jis būtų sveikas. Taip pat vyko
paskaitos apie mitybos sutrikimus. Buvo
mokoma atpažinti emocinį valgymą, stresą
ir kt. Visą stovyklos laiką dalyviai maitinosi
vadovaudamiesi sveikos mitybos principais.
Sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos užsiėmimus papildė sportinė veikla. Stovyklautojai buvo skatinami pereiti prie aktyvaus
gyvenimo būdo. Užsiėmimus vedė sveikos
mitybos specialistas, psichologė ir sporto
treneriai. Renginys sulaukė daug teigiamų
kurčiųjų atsiliepimų.
MOKOMOJI VAIZDO MEDŽIAGA. Kadangi
informacijos apie sveiką mitybą ir sveikatą
gestų kalba nėra, projekto metu buvo parengti 12 vaizdo filmukų gestų kalba su titrais aktualiomis sveikos mitybos temomis.
Šie vaizdo įrašai ir projektui pasibaigus bus
toliau dedami į LKD internetinę svetainę,
kad būtų lengvai prieinami projekto dalyviams ir visiems suinteresuotiems asmenims.
Daugiau informacijos apie vykusius renginius rasite www.lkd.lt puslapyje.
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UGDYMAS/ MES IR VISUOMENĖ

HIPEN: kas tai yra ir kokią naudą teikia?

„Akiračio“ inf.

Tai tarptautinė organizacija, vienijanti darbuotojus, dirbančius su sutrikusios klausos asmenimis. 2018 m. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras tapo šio europinio tinklo nariu, o pernai ir vieno iš HIPEN įgyvendinamų projektų dalyviu. LKNUC Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Daiva
Burkauskienė po pirmojo projekto dalyvių susitikimo Marselyje (Prancūzija)
pasakoja apie šios organizacijos veiklą bei projekto teikiamą naudą.
HIPEN – tai įvairių Europos šalių įstaigas
vienijantis ir gausiai atstovaujamas tinklas. Į
bendrus susitikimus dalyviai paprastai renkasi
du kartus per metus ir keičiasi informacija, planuoja naujus ir aptaria vykdomus projektus.
Taip pat turi galimybę kaskart susipažinti su
vis kitų švietimo srityje dirbančių organizacijų
patirtimi. LKNUC iš kelių HIPEN pasiūlymų pasirinko kaip partneriai dalyvauti metų trukmės
iniciatyvoje, kurios tikslinė grupė yra vaikai su
kochleariniais implantais, o rūpima tema - jų
kalbinių įgūdžių vertinimas ir vystymasis.

Susitelkus į klausos sutrikimus,
įmanoma pražiūrėti kitką
D. Burkauskienė ypač gerai įvertino Roberto Laplano centro iš Paryžiaus lektorių pranešimus. Šios įstaigos stiprybės – klausos bei kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų
ugdymosi įgūdžių vertinimo patirtis, pagalba
jiems, jų pedagogams, taip pat vertinimo me-

todikų rengimas, mokslinė veikla.
Kodėl kartais net po sėkmingos kochlearinės implantacijos operacijos, tinkamai veikiant implantui ir teikiant visavertę reikalingą
pagalbą bei nesant daugiau jokių papildomų
sutrikimų, vaikas vis tiek patiria sakytinės
kalbos mokymosi sunkumų? Centro lektoriai
teigia, viena priežasčių gali būti kalbos ir komunikacijos vystymosi sutrikimas. Šis tiesiog
pametamas iš akių. Šiems ir kitiems gebėjimų
vystymosi trikdžiams išaiškinti specialistai rekomendavo savo parengtus klausimynus. Be
kita ko, klausimyne – ir dėmesys vaiko vestibiuliarinio aparato būklės įvertinimui.

Kalbos testai – vis jaunesniems
Pašnekovė teigė, kad pasirengti analogiškų metodikų Lietuvoje, pvz., gestų kalbos,
sakytinės kalbos vertinimo, beveik neįmanoma dėl nedidelės šalies turimų mažų tyrimo
imčių. Dėl to esą kolegų gerosios praktikos

LKNUC Švietimo pagalbos skyriaus vedėja
D. Burkauskienė.

sklaida įgauna dar didesnę vertę. Šiame projekte, be Europos šalių organizacijų, dalyvauja
Kanada. Lietuvė atkreipė dėmesį, kad jei europiečiai klausos negalią turinčio vaiko sakyti
nės kalbos gebėjimus vertina 4-5 gyvenimo
metais (6-erių jau esą per vėlu), tai kanadiečiai
testuoja anksčiau – trejų metų mažylius. „Žinoma, tokiame amžiuje įmanoma vertinti tik
pasyviąją vaiko kalbą“, – paaiškino pašnekovė.
Kitas dalyvių susitikimas planuojamas
Rumunijoje spalį, o projektas
baigsis gruodį.

.

LGKVC archyvo nuotr.

Karantino laikotarpiu – nuotolinis vertimas 24/7 „Akiračio“ inf.

Vertimas Prezidentūroje.

Šalyje įvedus karantiną, visi Lietuvių gestų kalbos vertimo centro teritoriniai skyriai dirba visą parą. Tik Vilniuje darbas organizuojamas kiek kitaip. Čia dalis vertėjų budi nuotoliniu būdu 7.30 – 19.30 val., kad bet kuriuo laiku, pakviesti Prezidentūros, Vyriausybės, SADM, SAM, galėtų atvykti versti spaudos konferencijas.
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Sostinės vertėjai taip pat verčia LRT ži
nias ir naują laidą vaikams „Įdomios pamo
kos tiesiogiai“. Tenka pabrėžti, kad jie labiausiai rizikuoja savo sveikata, nes turi
tiesioginių kontaktų.
Kiti keturi miestai budi 24/7, t.y. visą parą,
kad kiekviename regione skubiu atveju kurtiesiems būtų prieinama pagalba.
Naktinis budėjimas – tai vertimo paslauga sušlubavus sveikatai ir pagalba paskambinti 112 arba 1808 (karštąja linija). O dieną
įprastai užtikrinamas ryšys su visomis įstaigomis, kurios dirba nuotoliniu būdu. Kauno,
Panevėžio, Klaipėdos ir Šiaulių vertėjai taip
pat verčia į gestų kalbą skubią informaciją ir
ją deda į interneto erdvę.
Tarpusavyje su LKD suderinta, kad būtų
užtikrintas nuotolinis kontaktas su draugijos
atstovu asmeniui prireikus informacinės paslaugos ar pan.
Daugiau informacijos http://
www.vertimaigestais.lt.

MES IR VISUOMENĖ

Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiu!
Ar žinojote, kad...
▸ 30-metį kartu su savo Nepriklausoma valstybe minėjo 113 šalies vyrų ir moterų;
▸ Kovo 11-ąją savo gimtadienį kasmet švenčia beveik 8 tūkst. Lietuvos piliečių;
▸ trijų dešimčių sukaktį svarbią Lietuvai dieną minėjo ir beveik 2 tūkst. įmonių;
▸ visoje šalyje yra net keturiolika Kovo 11-osios
gatvių. Jas galima rasti Alytuje, Grigiškėse,
Kaune, Marijampolėje, Naujojoje Akmenėje,
Pumpėnų miestelyje (Pasvalio r.), Radviliškyje, Smilgelių kaime (Pasvalio r.), Šalčininkuose, Šeštokų miestelyje (Lazdijų r.), Šilalėje,
Tauragėje, Utenoje ir Vilkaviškyje;
▸ Seime yra Kovo 11-osios Akto salė (Seimo
I rūmai);
▸ 1991 m. po tragiškų Sausio 13-osios įvykių,
kitądien tuometis Aukščiausiosios Tarybos
vicepirmininkas K. Motieka ir Valstybės sau-

gumo departamento vadovas M. Laurinkus
Nepriklausomybės aktą su 124 signatarų parašais išvežė į Kauną ir atidavė saugoti kardinolui
Vincentui Sladkevičiui. Bažnyčios hierarchas jį
saugojo dvejus metus. 1993 m. dokumentas
buvo įteiktas Prezidentui Algirdui Brazauskui,
o vėliau perduotas Valstybės archyvui;
▸ „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba,
reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai
skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės
suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva
vėl yra nepriklausoma valstybė“, – skelbiama
Kovo 11-osios akte.
▸ 2020-ųjų eitynėse „Nepriklausomybės kelias“ Gedimino prospektu šalies vadovas, sig
natarai, kariai ir gyventojai nešė 400 m ilgio
trispalvę;
▸ Koliziejus Romoje Kovo 11-ąją pirmą kartą nušvito Lietuvos vėliavos spalvomis.

Piešinio autorė – LKNUC dailės mokytoja
Aušra Vasiliauskienė.

Kauno ugdymo centras: „Šventėme su visa Lietuva“
Svarbios istorinės datos – tai laikas, kai susimąstome: ką aš reiškiu savo šaliai
ir kas yra valstybė man. O kaip besiformuojančioms asmenybėms atrasti ir
įsisąmoninti jų prasmę padeda šiandieninė mokykla? Šįkart Kovo 11-osios
30-mečio šventės atgarsius rinkome Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Kviečiame kartu užsukti į Laikinąją sostinę, adresu Uosio g. 7, ir
sužinoti, kaip smagiai minėjo Lietuvai svarbią sukaktį mokyklos bendruomenė.
PRADINUKAMS VIENOS ŠVENTĖS DIENOS
NEPAKAKO. Centro pradinukai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną tradiciškai
minėjo visą savaitę. Vyko integruota pilietinio
ugdymo savaitė „Vardan tos Lietuvos“. Mažieji
visą ugdymo proceso metą sėmėsi žinių apie
Lietuvą: per lietuvių kalbos pamokas mokėsi naujų žodžių, per matematikos – sužinojo
svarbias Lietuvai datas, skaičiavo gyventojus,
mūsų šalies plotą ir dar daug dalykų... Lietuvos istorijos pradžiamokslį labai susidomėję
išklausė per pasaulio pažinimo pamokas. Dailės užsiėmimuose piešė ir gamino vėliavėles,
kitą lietuvišką atributiką. Jungtinėje dailės
pamokoje visi draugiškai pagamino savo my-

limai Lietuvai po širdelę. Jas išnešė į įstaigos
kiemą, kad pasigrožėtų visi praeiviai.
Kovo 10 d. rytą pradinių klasių mokiniai
pradėjo Tautine giesme gestų kalba. Per ant
rąją pamoką surdopedagogės visus pradinukus pakvietė bendrai veiklai. Vaikai ne tik
prisiminė, kokia svarbi mūsų šaliai Nepriklausomybės data, bet ir atliko įvairias užduotis,
dalyvavo žaidybinėje veikloje. Ir net nepastebėjo, kaip aktyviai mokėsi naujų žodžių,
lavino kalbą ir tartį. Renginį baigė lietuviškais
rateliais ir liaudiškomis dainomis. Po šventės
surdopedagogės vaikučius apdovanojo lietuviška atributika ir saldainiais, kurie taip pat
priminė Lietuvos trispalvę.

KKNUC inf.

VYRESNIEJI MOKINIAI DEMONSTRAVO GERAS ŽINIAS. 5–10 klasių mokiniams Kovo 11ąją surengta pilietiškumo ir kalbos ugdymo
diena. Sugiedojus himną, sveikinimo žodį
ugdytiniams tarė centro direktorė Laimutė
Gervinskienė. Ji linkėjo būti tikrais savo šalies patriotais bei kuo geriau atlikti mokytojų
jiems paruoštas užduotis.
Ir tuomet vyresnieji ėmėsi spręsti mokytojų sumanytus galvosūkius. Pagrindinės
mokyklos mokiniams taip pat teko demonstruoti turimą žodyną bei komunikacinius gebėjimus. Veikiant kartu ir solidariai, skleidėsi
ne tik kolektyvinė dvasia, bet ir stiprėjo patriotinės nuotaikos, pasididžiavimas ir meilė
gimtajam kraštui.
Po renginio mokiniai dar ilgai kalbėjo
apie įdomias užduotis, o mokytojai džiaugėsi
mokinių motyvacija ir žiniomis. Vaikai įrodė,
kad yra pilietiški, pažįsta savo šalį, jos istoriją,
moka mąstyti bei skaičiuoti, yra
kūrybingi.

KKNUC nuotr.

Čia auga šalies patriotai: Lietuvos žemėlapį mažieji uždengė savadarbėmis gėlytėmis. Dirbdami solidariai, vyresnieji mokiniai įrodė, kad yra pilietiški ir turi žinių.
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GESTŲ KALBA

Gestų kalbos institutas veria duris į naują pradžią
Poreikis pakeisti pavadinimą brendo ilgai. Jau dalyvaudama konkurse vadovo pareigoms užimti, sužinojau, kad nutarta keisti įstaigos
pavadinimą. Tad iš tikrųjų visus šiuos mėnesius tiesiog laukėme, kol
bus sutvarkytos su pavadinimo keitimu susijusios procedūros. Neneigsiu, naujas pavadinimas yra tarsi naujas startas kurti ir įgyvendinti didelius, kurčiųjų bendruomenei reikšmingus projektus ir veiklas.
Be abejo, buvęs pavadinimas su mūsų veikla nesusiduriantiems
asmenims buvo neinformatyvus ir klaidinantis, neapibrėžiantis veiklos srities. Ne kartą esame sulaukę skambučių su prašymais registruoti audiogramoms arba surdopedagogų konsultacijai, išduoti ar
pritaikyti klausos aparatą. Gali būti, kad šias paslaugas organizacija
teikė, kai buvo įsteigta, ir dėl to žmonėms vis dar kyla šios asociacijos. Be to, juk pats žodis „surdologijos“ labiau orientuoja į sakytinę
kalbą, nors centras savo veiklas organizuoja ir vykdo būtent lietuvių
gestų kalbos mokymo, metodinės medžiagos rengimo bei visuomenės informavimo gestų kalba srityse.
Kokius svarbiausius tikslus sau nuo šiol kelia Lietuvių gestų kalbos
institutas? Ar plečiasi, keičiasi jo funkcijos, veiklos?
Svarbiausias tikslas šiuo metu yra kokybiškai įgyvendinti 2020 m.
numatytas veiklas. Apie didžiuosius tikslus kalbėti nedrąsu, daugelis
ateities planų iš tikrųjų dar tik kuriami. Noriu pabrėžti, kad ne mes vieni
sprendžiame ir planuojame, kokia turi būti LGKI veiklos kryptis – mes tariamės su Lietuvos kurčiųjų draugija, įsiklausome į išsakomas pastabas,
pasiūlymus ir poreikį. Pagrindiniai tikslai ir funkcijos tikrai nesikeičia – ir
toliau teiksime švietimo paslaugas specialistams, kurie savo ruožtu teikia paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, mokysime lietuvių
gestų kalbos įvairias vartotojų grupes, rengsime kvalifikacijos tobulinimui skirtus mokymus gestų kalbos vertėjams. Ir, žinoma, ateityje keKeletas šiandien jau buvusio Surdologijos centro metodinių priemonių ir leidinių,
parengtų arba prieinamų gestų kalba. Kai kurie yra ypač inovatyvūs: su QR kodais,
pritaikyti daugialypei auditorijai.

Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
LGKI archyvo nuotr.

Ką tik oficialiai užregistruota VšĮ Lietuvių gestų
kalbos institutas. Kodėl prireikė keisti Surdologijos
centro pavadinimą ir ar tai lauktas pokytis? – pasiteiravome LGKI direktorės Ievos Stelmokienės.

LGKI komanda: viešųjų ryšių koordinatorė Loreta Fedorec, mokymų koordinatorė Lina
Juozaitienė, direktorė I. Stelmokienė.

tiname siekti, kad gestų kalba būtų tiriama, įtvirtinama ir norminama
kokybiškai, moksliniu lygmeniu (ir tai nebūtinai turi būti LGKI).
Taip pat sieksime, jog gestų kalbos kursai įvairioms vartotojų
grupėms ir gestų kalbos vertėjams taptų gyvesni, naudingesni, būtų
tęstiniai, palaikomieji. Tačiau šiame kelyje nemažai iššūkių ir kliūčių, viena iš jų – smalsių, norinčių mokytis ir tobulėti gestų kalbos
lektorių stygius. Labai norėtumėme kreiptis ir paskatinti kurčiuosius domėtis, tyrinėti savo kalbą, dalintis žiniomis tiek su girdinčiais
kolegomis, tiek su asmenimis, besidominčiais lietuvių gestų kalba.
Nesakau, kad tokių žmonių neturime, jų yra, bet tikrai nedaug.
Ir ateityje rengsime įvairaus lygmens ir turinio metodinę medžiagą,
skirtą lietuvių gestų kalbos mokymui ir mokymuisi. Turime viziją, kaip
turėtų keistis, modernėti ir pačios priemonės, tam, kad vartotojams
būtų patogu jomis naudotis, rasti reikalingą informaciją. Taigi, svarbiausia, jog matome kryptį ir mažais žingsneliais judame tikslo link.
Dėl to, kad neklajotų klaidinga informacija, turiu paminėti, kad
LGKI steigėjas vis dar yra LKD, mūsų statusas nepakito – esame viešoji įstaiga.
Gal supažindintumėte su darbuotojais ir paminėtumėte LGKI talkininkus?
Šiuo metu institute dirba penki nuolatiniai darbuotojai: direktorė, viešųjų ryšių koordinatorė, mokymų koordinatorė, sekretorėreferentė ir buhalterė. Nors mūsų kolektyvas nėra didelis, tačiau už
mūsų, girdinčiųjų, – būrelis kurčiųjų, kurie mums talkina, konsultuoja, kuria vaizdo įrašus, platina informaciją gestų kalba, bendradarbiauja rengiant metodinę medžiagą, veda gestų kalbos kursus
visoje Lietuvoje. Tai jie atlieka visą pagrindinį darbą ir yra mūsų veidas ir rankos. Esame jiems labai dėkingos!
Kas yra LGKI logotipo autorius ir ką ženklas simbolizuoja?
Logotipą, remdamasi pirminiu jo variantu, stilizavo Gabrielė Valaitytė. Jame kiekvienas išvysta tai, ką tikriausiai nori matyti: besišypsančias
akis, rankas, simbolizuojančias gestų kalbą, duris į naują pradžią ir t.t. Iš
tiesų, logotipas ir apima visa tai. Man, pvz., labiausiai išryškėja rankos,
kurių lyg ir trumpesni nei turėtų būti mažieji pirštai vaizduoja duris. O
už tų durų tūno begalinės viltys, jog pavyks įgyvendinti visus sumanymus ir tapti didele, tvaria, svarbia
ne tik mums patiems,
bet ir bendruomenei,
organizacija.
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Nuotr. ciklo autorius Paulius Sapnovas.

„Vizualinis vernakulas – tai gestų kalbos žaismė“, – aiškino poetai. Aukštąjį šio dar menkai Lietuvoje žinomo žanro meistriškumą scenoje matome demonstruojant A. Matulį.

Gestų kalbos poezija – tai užkoduota paslaptis

Pašnekovų žiniomis, šiandien šalyje poe
ziją kuria 15-20 autorių. Nelengva, anot jų,
šiam kūrybos žanrui skintis kelią į kurčiųjų
bendruomenę, nes jį suprasti reikia ir pasirengimo, ir atitinkamo nusiteikimo. Patiems
kūrėjams eilėraščio gimimas – taip pat sudėtingas procesas, jį ženklina dramatiški išgyvenimai ir emocinės įtampos.
„Dera sakyti gestų kalbos, bet ne kurčiųjų
poezija“, – atkreipė dėmesį A. Bražinskas. – Kurtumas asocijuojasi su negalia, o gestų kalbos
poezija su neįgalumu nieko bendro neturi.“

Šimtas ir šeši

Šią saviraiškos dovaną Arūnas laiko Dievo
siųstąja kartu su gimimu. Sako, dar vaikystėje
pajuto savyje nepriklausomai gyvenant savasties dalelę, kūrusią atskirą, su realybe mažai ką
bendro turintį pasaulį. Žinoma, sąmoningai tai
supratęs vėliau. Šiandien jo atminties skrynelėje sukaupta nemažai kūrybinių perliukų, vienu metu prasitaria – „gal koks šimtas“.
Arnoldas gestų kalbos poeziją egzistuojant
atrado 2009 m., kai Vilniaus kolegijoje užsienio
lektoriai supažindino su gestų kalbos kūrybos
pagrindais, deklamavo savo kūrybos eilėraščius. Tai jį pakerėjo. 2012 m. Lietuvoje buvo surengtas pirmasis lietuvių gestų kalbos poezijos
festivalis ir A. Matulis jame jau dalyvavo kaip
autorius. Pamažu poezija tapo neatsiejama
gyvenimo dalimi, netrukus šiai kūrybinei veiklai jis pradėjo burti bendraminčius. Na, o
šiandien kaunietis laikomas vienu iš gestų kalbos poezijos propaguotojų, poetų telkėjų.
Jei Arūnui išliekamosios jo sukurtų eilių
vertės „cenzoriumi“ yra intuicija ir jis kūriniams nebūtinai skuba suteikti regimąją išraišką, tai Arnoldas linkęs savo kūrybos ap-

Mildos He nuotr.

Tai – gyvenimas, sutalpintas į čia ir dabar, tai – tarsi 1000 G ryšys, tokiais sparnuotais posakiais ją pristatyti pasirinko du „Akiračio“ pašnekovai – Arūnas Bražinskas ir Arnoldas Matulis bei sutiko būti įvardyti
lietuvių gestų kalbos poetais. Maždaug prieš 15 metų į Lietuvą užsienio kurčiųjų atvežta kūrybinė kibirkštis įsidegė ne tik jų širdyse.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

imtis matuoti apčiuopiamu rezultatu. Teigia,
kad yra užbaigęs šešis eilėraščius, kuriuos
daug kartų filmavo ir perfilmavo, kol jie „įtiko“
jam pačiam.

Kaip gimsta poezija?

Poezija ateina per sapnus, ryte pabudus
būdraujant, besimaudant duše, šypsodamiesi vienas kitą atkartoja vyrai. Kūrybiniai
impulsai kartais Arūną aplanko ir mieste. Tuomet jau jam nesvarbu, ką pamanys praeiviai,
– eina gatve ir kalbasi su savimi rankomis ir
širdimi. Ir nejučia iš niekur atkeliavę vaizdiniai
ir pojūčiai sugula į prasmingą dermę, įgauna
ritmą, prisipildo rimo. Tokia pradžia. Paskui,
kaip ir visiems kūrėjams, – taisymų, tinkamiausių raiškos priemonių paieškos etapas. O
jau tada – ruošimasis į sceną. „Kartais po pasirodymo jaučiuosi visiškai išsekęs“, –atvirauja
A. Bražinskas.
Tai tik girdintiesiems atrodo, kad kurtieji
negali dainuoti, teigia autoriai. Jų viduje taip
pat skamba muzika ir daina. Ir himno, dainos
imitavimas, klausantis kūnu garso vibracijos, net rašytinės poezijos vertimas – dažnai
ne vien paprastas gestų kalba žodžių ir ritmo
atkartojimas. Poeto rankose ši „medžiaga“
nejučia pavirsta į „kažką daugiau“. Tai - improvizacija, prilygstanti kūrybai, plečia gestų
kalbos poezijos supratimo ribas pašnekovai.

Gestų kalbos poezijos išversti
neįmanoma?

„Pasitelkiu B proformą ir visą eilėraštį
konstruoju vien iš šios plaštakos formos gestų. Tačiau tai nėra savitikslė užgaida, tai – visavertis eilėraštis, kuriame ir polėkis, mintis,
sklidina aliuzijų, asociacijų. Tačiau kas, sa-

Redakcijos pašnekovai – poetai A. Matulis ir A. Bražinskas.

kykite, iš viso šito liks, kai bandysite versti? –
intriguoja A. Bražinskas. – Kaip lietuvių kalba
būtų galima perteikti B proformos grožį, žaismę ir atskleisti jos naudojimo tikslą kūrybinėmis priemonėmis?..“
„Kūrybos objektu gali būti bet kas: vaizdas
pro langą, išgyventa emocija, prisiminimas, net
pati banaliausia istorija. Viskas priklauso nuo
pasakotojo“, – papildo kolegą Arnoldas. O tuomet improvizuoja „kelionę“ motociklu su lengvai apsvaigusiu vairuotoju. Ir skriejame poetiniu keliu, kuriame įprastos kelių eismo taisyklės
negalioja, o pavojai negresia... „Turiu prisipažinti, kad kurti mane labiausiai įkvepia dramatiški
išgyvenimai“, – atskleidžia A. Matulis.
Yra tūkstantis būdų tą pačią istoriją papasakoti poetiškai ir vis kitaip, pasitelkiant skirtingas stilistines priemones, pasirenkant vis
kitą poezijos žanrą (jie taip pat egzistuoja gestų kalboje), įprastas gestų reikšmes išplečiant
ar keičiant, galimai iki begalybės, atkoduoja
kūrybinę paslaptį poetai. Rodos, tik tam, kad
vos prisilietus prie slėpinio suprastum, kaip
esi toli nuo jo esmės.
Vertimas – kaip kūrybos rūšis, eilėraštis –
pvz., kaip dovana asmeniui, kaip paguodos
ženklas gedinčiam, poezija – kaip saviraiškos priemonė ir atsivėrimas kitoms žmogiškosioms būtybėms... Daug tądien
paliesta įvairių aspektų.
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Mokymai „Pažinkime Vilnių GERIAU”

Gedvilė DIRŽIŪTĖ

Praėjo nemažai laiko nuo gidų mokymų „Pažinkime Vilnių
GERIAU“, organizuotų LKD savanorių vilniečių Ievos Aužbikavičienės ir Lauros Navikaitės, bet įspūdžiai gyvi iki šiol. Ši idėja
savanorėms kilo siekiant paskatinti kurčiuosius geriau pažinti
savo miesto istoriją, kalbinių mažumų kultūrą, įgyti gidavimo
įgūdžių. Mokymus vesti sutiko kvalifikuota gidė Kassija Izotova. Juose dalyvavo 15 kurčiųjų. Tarp jų buvo net po kelis šeimos
narius. Tai motina Rūta Bartusevičienė su sūnumi Titu. Rasa
Buikauskaitė-Kurzenkovė ateidavo su kelių mėnesių sūneliu
Teodoru. Juokais vadinome jį jauniausiu mokymų dalyviu.
Pirmiausia – teorinės žinios

Pasak klausytojų, Vilniaus privalumai –
daug žalumos, jaukumas, gražus senamiestis, patogus gyvenimas. Minusai – darželių
trūkumas, spūstys, mažai dviračių takų,
niūroki žmonių veidai… Lektorės Kassijos
teigimu, svarbu turistams papasakoti ne tik
tai, kas džiugina aprodomame mieste, bet ir
nenutylėti trūkumų. Negi svečiai patikės, jei
sakome, kad pas mus viskas puiku?
Taip pat teorijos paskaitose sužinojome
apie gido etiką, muziejus Vilniuje, tam tikrų
ženklų reikšmes, ypač patiko pasakojimai
apie žydų kultūrą. Anot Kassijos, žydai neatsisakys padėti, net jei žmogaus nemėgsta.
Jeigu atsisako, būtinai pasakys priežastį.
Tarkim, tas žmogus negrąžino skolos.
Mokymams einant į pabaigą sulaukėme
svečio – Arūno Bražinsko. Jis pasakojo apie
Lietuvos ir Vilniaus kurčiųjų istoriją. Pasirodo,
sostinėje veikė kurčiųjų žydų mokykla. Nežinojome.

Trys ekskursijos – trys Vilniaus
veidai

Net nebūtume pagalvoję, kad mieste
tiek daug ypatingų vietų. Ypač sukrėtė nusikaltimai didžiajame ir mažajame Vilniaus
gete – vaikščiodami jo siauromis gatvelėmis
galvojome apie Antrojo pasaulinio karo metu
kankintus ir nužudytus žydus. Sužinojome,

jog Paneriuose buvo nužudyta apie 70 tūkst.
Vilniaus ir Rytų Lietuvos gyventojų, daugiausia žydų. Stabtelėjome prie žydų visuomenės
veikėjo, daktaro C. Šabado skulptūros. Šis
gydytojas nemokamai gydė vaikus ir vargšus.
Ne ką mažiau įsiminė ir ekskursija po Vilniaus senamiestį. Eidami nuo Aušros Vartų iki
Katedros suskaičiavome net 17 bažnyčių (iš jų
trys neveikiančios)! Netoli Kurčiųjų draugijos
aptikome siauriausią Vilniaus gatvelę. Joje vos
gali prasilenkti du žmonės ir ji vadinasi Avelių
Brydė. Kokia graži Literatų gatvelės sienų puošyba! Įdomu buvo Stiklių gatvėje – čia 1547 m.
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įkurta pirmoji stiklo manufaktūra.
Buvo ir vakarinė ekskursija. Pėsčiomis ir
viešuoju transportu apkeliavome dvikalbes
gatves, kurių iš viso keturiolika. Kiekviena jų
turi savo istoriją. Galima teigti, jog Vilnius yra
draugiškas miestas Lietuvoje gyvenančioms
tautinėms mažumoms bei kitų šalių kultūroms. Pradėjome nuo Č. Sugiharos gatvės,
esančios Viršuliškėse, o baigėme Varšuvos gat
ve prie Rasų kapinių.

Egzaminas tapo žinių ir
bendravimo švente

Mokymų metu turėjome daug savarankiš
kų užduočių. Pvz., reikėjo nusifotografuoti
prie niekam nežinomos gatvės, surasti meno
kūrinį ant sienos, aplankyti vieną žydų lanky-

tiną objektą, kurį nors muziejų. Buvo ir viena
didelė užduotis – surinkti senas smulkmenas,
susijusias su Vilniumi: senus bilietus, saldainių
popierėlius, laikraščių, žurnalų iškarpas, atvirukus, nuotraukas ar kt., parengti iš jų plakatus
ir pateikti paskutinį mokymų vakarą. Taip pat
kiekvienas pateikėme baigiamąjį darbą – papasakojome apie Vilniuje aplankytus muziejus, parodėme juose darytas nuotraukas.
Nors šiek tiek dėl egzamino jaudinomės, jis
nebuvo toks jau baisus – atsakinėjom žodžiu,
nuoširdžiai stengėmės papasakoti kurso draugams, ką jau žinome. Manyčiau, mums visiems
egzaminas gerai pavyko, jį išlaikėme. Tada Ramunė Buikauskienė mums visiems padovanojo
dar vieną ekskursiją – vedžiojo po LKD muziejų
ir pasakojo visą kurčiųjų judėjimo istoriją. Sužinojome ir įdomių faktų apie kurčiųjų ugdymą.
Vyko šių eilučių autorės sumanyta loterija. Gido Alberto Kazlausko knygą apie Vilnių
laimėjo Ada Zabulionytė ir Mantas Volungevičius. Džiaugėmės organizatorių įteikta atminimo dovana – ženkliukais „Pažink Vilnių
GERIAU“. Jie mums primins nuostabų laiką –
trijų savaičių gidų kursus apie Vilnių. Per juos
tikrai geriau susipažinome su sostine. Nuo
šiol turėsime ką apie ją papasakoti
draugams iš kitų šalių ir miestų.

Ievos Aužbikavičienės albumo nuotr.

Pažintis su Vilniaus ir jo senamiesčio gatvelių istorija, namų užduočių pristatymas, nuolatinis akiračio plėtimas ir galų gale egzaminas – štai iš ko susidėjo kurčių gidų mokymai.
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Šiaulių KRC archyvo nuotr.

KULTŪRA

ŠKRC pantomimos grupės ,,Saulė“ režisierius Virginijus Dargis su aktoriais: Antanu ir Monika Lekavičiais, Reda Matuliene, Živile Uscile, Karoliu Pilipavičiumi, Nerijumi Šilėnu
bei pora vaidybos epizodų.

Režisierius V. Dargis: „Kurtieji mėgsta ir
vertina linksmąją pasaulio pusę“

Laima LAPĖNIENĖ

Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centro (ŠKRC) pantomimos grupės „Saulė“ vadovą, režisierių Virginijų
Dargį būtų galima pavadinti ta ypatinga kibirkštimi,
kuri įžiebia kurčiųjų sielose džiaugsmą bei atveria jų
kūrybines galimybes. Režisierius yra pelnęs didžiulę
kurčiųjų pagarbą ir meilę. Kalbinami tai nuoširdžiai
liudijo vyriausieji ir ištikimiausieji teatro grupės aktoriai Monika (77 m.) ir Antanas (79 m.) Lekavičiai bei
Šiaulių KRC centro direktorė Vestina Rubcovienė.

delių režisūrinių sumanymų”, kaip įmanydamas stengėsi, kad kurtiesiems patiktų repeticijos, kad jie galėtų laisvai realizuoti tai, kas jiems
įdomu. Taip pamažu mezgėsi abipusis kontaktas. „Jų pasaulėžiūra ir
supratimas apie pasaulį labai skiriasi nuo mūsų. Aš supratau, kad jie
yra tokie pat visaverčiai žmonės, tik mato, jaučia ir supranta pasaulį
kiek kitaip, bet jokiu būdu ne prasčiau. Turėdamas dabartinę patirtį,
negalėčiau jų pavadinti neįgaliais“, – daro išvadą režisierius.
Per tiek laiko pašnekovas teigia atradęs ir bendravimo kodą: kiek
įmanoma, išraiškingesnių gestų vartojimą, išmokęs pasitelkti mimiką, naudotis vertėjos paslaugomis. Nevengia kartais sceną suvaidinti ir pats, taip pat labai įsiklauso į pačių aktorių nuomonę.

Kurtieji pamilo už sugebėjimą suprasti

Apie kurčiųjų toleranciją ir laimę gyventi

,,Apie V. Dargį galiu pasakyti daug gerų žodžių: jis – nuostabus
režisierius, žinantis, koks teatras labiausiai jaudina ir įkvepia kurčiuosius, todėl vis prašau nepasitraukti iš centro veiklos. Kurtieji jį
be galo myli, o aš labai gerbiu už atsidavimą savo darbui, vertingus
patarimus, bendravimą, humoro jausmą,“ – tvirtino V. Rubcovienė.
Mielai sutikę savo mintimis pasidalinti Monika ir Antanas Lekavičiai režisierių vertino už jo nuoširdumą, gebėjimą juos perprasti ir
suprasti. Jie džiaugėsi, kad, net ir būdami garbaus amžiaus, gali vaidinti scenoje bei išreikšti save. Kiekvienas susitikimas su režisieriumi,
kiekviena repeticija, anot jų, kupina geros nuotaikos, juoko. ,,Teatras
mane traukia nuo pat jaunystės. Scenoje jaučiuosi labai gerai, vaidyba
man teikia daug džiaugsmo,“ – sakė ponia Monika, prisipažinusi, kad
vaidinti pradėjusi nuo 1961 metų.

Dešimtmetis su ypatingais aktoriais

„Nuo paauglystės domėjausi teatru, lankiau studiją pas režisierių
Joną Vaitkų. Vėliau įgijau Klaipėdos universitete mėgėjų teatro režisieriaus specialybę“, – pradeda pažintį režisierius ir tęsia: – O prieš kokius dešimt metų į mane kreipėsi buvusi grupės vadovė Virgilija Staševičiūtė, nebegalėjusi ilgiau dirbti, ir pasiūlė jos pareigas perimti man.
Nuėjau, pabandžiau, man patiko, taip ir dirbu iki šiol.“ Taip prie darbo
meno vadovu Šiaulių kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatre ,,Durys” bei vadovavimo kartu su žmona Dale Šiaulių menų mokykloje
vaikų ir jaunimo teatro studijai ,,Kompanija šauni” prisidėjo teatrinė
veikla su kurčiaisiais.
P. Virginijus iki šiol išsaugojo atmintyje ir pirmojo susitikimo su
kurčiaisiais emociją. Ją įvardina „keista, labai savita, įdomia ir verta
patirti“. Prisimena, kad prie suartėjimo su teatro grupe daug prisidėjo buvusi centro direktorė, palengvino jo integraciją į kolektyvą.
Režisierius pabrėžia, kad ir pats dėjo pastangų: užuot vaikęsis „di-

Pasak režisieriaus, labiausiai kurtiesiems patinka komedinis žanras. Jie mėgsta ir vertina linksmąją pasaulio pusę. Tiesiog atsigauna,
kai gali pasijuokti iš absurdiškų gyvenimo situacijų. Kaip ir visiems
žmonėms, teatras kurtiesiems yra būdas bendrauti, kurti, keliauti, pamiršti problemas arba jas teatro pagalba išspręsti ir... džiaugtis laime
gyventi. Režisierius atkreipė dėmesį, kad kurtieji vaidindami niekada
neužgauna girdinčių žmonių, ir tai jį ypač žavi ir stebina. Per visus
dešimt metų esą nėra girdėjęs užgaulios frazės ar gesto girdinčiųjų
pasaulio atžvilgiu. O štai girdintieji, pastebi pašnekovas, ne visada su
kurčiaisiais elgiasi pagarbiai: dažnai žiūri kaip į neįgalųjį, nelaimingą
žmogų. Geriausiu atveju – tik užjaučia, nors to visai nereikia.
Kaip labiausiai jų kolektyvui pavykusius sumanymus p. Virginijus
įvardino spektaklius pagal Vilkutaičio Keturakio pjesę ,,Burtininkas”,
taip pat Jono Biliūno ,,Laimės žiburio” inscenizaciją. Anot jo, juose
pavyko perteikti savitą lietuvišką pasaulėžiūrą. Paprastai „Saulė“
savo premjeromis pirmiausia nudžiugina Šiaulių kurčiųjų bendruomenę, taip pat scenos kūrinius pristato kurčiųjų festivaliuose.
Į tradicinį klausimą apie ryškiausias aktorių asmenybes, p. Virginijus
atsakė: „Kiekvienas aktorius labai savitas, įdomus ir išradingas. Nenoriu
išskirti nė vieno, jie yra grupė“. Taip leido suprasti, kad jie yra komanda.
Artimiausiuose jo planuose – spektakliai temomis iš kurčiųjų gyvenimo,
taip pat svajoja apie bendrą spektaklį su suaugusiųjų grupe ,,Durys”.
Paklaustas, ką jam pačiam duoda darbas su kurčiais žmonėmis,
V. Dargis išskyrė laisvę kurti, ką nori, ir „didelį savo aktorių palaikymą“. Iš tikrųjų, ne kiekvienas režisierius gali pasidžiaugti po kiekvienos repeticijos sulaukiantis padėkos už buvimą kartu, apkabinimų.
„Nuima bet kokią depresiją“, – šypsodamasis atsilygino dėkingumo
žodžiais savo aktoriams pašnekovas.
Už pagalbą rengiant straipsnį autorė dėkoja ŠKRC darbuotojai Kristinai Prudnikovienei ir LGKVC vertėjai Editai Garnytei.
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KLKJO archyvo nuotr.

JAUNIMAS

Mokymuose dažnai buvo skiriamos grupinės užduotys.

Lietuvos jaunimo organizacijos prisistatymas.

Trijų sekundžių taisyklė ir kodėl svarbu jos paisyti?

KLKJO archyvo nuotr.

Vasario 18-23 dienomis Klaipėdos kurčiųjų
jaunimo organizacijos nariai Faustas Simaitis,
Veronika Michailova ir pirmininkė Nina Šamakova dalyvavo „Erasmus +“ programos EDYC
jaunimo mokymuose, vykusiuose Norvegijoje,
fantastiškoje šalia fiordo įsikūrusioje vietovėje
trumpu pavadinimu Ål. Atvykėliai naktį nelabai orientavosi, kur atsidūrė, tačiau rytą, pamatę vaizdą, neteko žado – prieš akis atsivėrė
apsnigtų kalnų viršūnės ir didžiulės kaugės
pasiilgto sniego! Jaunuoliai įgijo daug žinių,
patirties, pabendravo su kitų šalių kurčiųjų
Klaipėdiečiai laisvalaikį išvykoje leido įdomiai ir linksmai.
jaunimu ir šiandien savo įspūdžiais dalinasi
Nauda kiekvienam ir visiems
su skaitytojais.
Parengė Kristina RIMKIENĖ
Kiekvienas užsiėmimuose rado sau naudingų žinių. Faustui, kaip
Klaipėdiečiai pasijuto tarp lyderių

Pasak Ninos, viskas prasidėjo nuo to, kad mokymus pagal „Erasmus+“ programą organizavo Olandijos jaunimo organizacija „Lonely
City“. Informacija buvo paskelbta socialiniuose tinkluose. Mokymai
buvo skirti nedidelėms kurčiųjų organizacijoms (ne asociacijoms),
siekiant supažindinti vieną su kita, užmegzti glaudesnius ryšius, pasidalinti patirtimi, suteikti daugiau motyvacijos veikloms. Nieko nelaukdami klaipėdiečiai užpildė paraišką ir gavo kvietimą dalyvauti.
Iš dvylikos šalių atvykęs jaunimas (31 dalyvis) visas dienas intensyviai dalyvavo paskaitose, veiklose ir net laisvalaikiu buvo užimtas.
Kaip pasakojo Veronika, mokymų turinys buvo įvairus: koks organizacijos vaidmuo, kokią sritį rinktis (švietimas, lobizmas ir pan.), kaip
susiplanuoti veiklas, kokius projektus būtų galima vykdyti ateityje,
kaip pritraukti naujų narių, savanorių, juos motyvuoti. Kiekviena organizacija galėjo įsivertinti savo vykdomas veiklas. Ninos nuomone,
Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija daugiausiai vykdo su švietimu susijusias veiklas. Jų dalyvavimo tikslas buvo užmegzti kontaktus su kitų šalių organizacijomis ir planuoti su jomis šios srities
bendrus projektus.
„Iš tiesų likome ir nustebę, ir patenkinti – tikrai jautėmės vieni
stipriausių dalyvių: turime savo patalpas, lėšų, vykdome projektus.
Tuo galėjo pasigirti toli gražu ne visos organizacijos. Buvo ir panašių
problemų – beveik visų šalių atstovai pasigenda savo narių aktyvumo. Analizuota socialinių medijų statistika. Nustebino faktas, kad
lietuviai daugiausiai naudojasi „Facebook“, antroje vietoje – „Pinterest“, trečioje – „Instagram“, – apibendrino N. Šamakova.
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kompiuterinio projektavimo specialybę studijuojančiam studentui,
labiausiai įsiminė trijų sekundžių taisyklė, kai pateikiama vaizdo informacija turi sudominti žiūrovą per tris sekundes, kitu atveju – ji
pradings šiandieniniame informacijos sraute net neperžiūrėta. Šią
taisyklę jis jau stengiasi naudoti, stebės, kiek ji veiksminga.
Veronika džiaugėsi, kad šįkart puikiai suprato visą informaciją, teikiamą tarptautine gestų kalba. Dar įsiminė, kad organizatoriai prieš
mokymus prašė visų narių surašyti po 3 lūkesčius ir baimes, kuriuos
užrašę ant lapelių dalyviai suklijavo ant stendų. Mokymų eigoje kiekvienas klausytojas, įveikęs savo baimę ar patenkinęs lūkestį, tą lapelį
turėjo pats nuimti. Tad buvo smagu stebėti, kaip suklijuoti lapeliai
tirpsta – vadinasi, mokymai pasiteisino, tikslai buvo pasiekti, sulaukta
rezultato. Dalyviams buvo sudaryta galimybė apmąstyti savo poreikius, išsiaiškinti silpnąsias vietas, t.y. skatinama savianalizė.
Ninai labiausiai patiko, kad kiekvieną dieną, pasibaigus mokymams, buvo skiriama laiko apibendrinti savo dienos įspūdžius ir
pasidalinti naujomis žiniomis socialiniuose tinkluose su savo organizacijų nariais. Jos nuomone, kuo daugiau sklaidos, tuo didesnė
nauda pačiai organizacijai. Informaciją galima rasti „Instagram“,
adresu deafklkjo.
Grįžus nekantru pritaikyti Norvegijoje įgytą patirtį, todėl dalyviai planuoja savanorių mokymus. Kiekvienas narys turi galimybę
iš naujo apmąstyti, kuo galėtų prisidėti prie organizacijos gerovės,
numatyti būsimas veiklas.
Jaunuoliai dėkoja KLKJO tarybos narei Viktorijai Ivanauskaitei
už sėkmingai parengtą projektą. Jį laimėjus atsivėrė įkvepiančios perspektyvos.

TĖVŲ ŽVILGSNIS

Kurčiųjų mokykla mergaitei tapo gerąja lemtimi

Tarp girdinčiųjų kentė patyčias

Iki tol R. Morkūnaitė mokėsi bendrojo
lavinimo mokykloje. Pasak motinos, mergaitė dėl neprigirdėjimo nepritapo prie klasės
draugų, nuolat kentė jų patyčias, buvo užsisklendusi savyje, dėl per didelio triukšmo ją
nuolat kankino galvos skausmai, buvo sutrikusi nervų sistema.
Nors ponia Justina ir tuomet daug bend
ravo su mokytojais, nė vienas jų neprasitarė,
kaip Rusnė mokykloje jaučiasi. Apie dukros
baimes ir kančią, anot mamos, liudija toks faktas, jog net ir dabar, viešosiose vietose pamačiusi buvusius klasės draugus, ji stengiasi nuo
jų pasislėpti, nusisuka, kad jos nepastebėtų.

Kurčiųjų mokykloje atsitiesė

J. Petrauskė pažymėjo, jog apie kurčiųjų
mokyklą ji sužinojo 2018 m., atvedusi dukrą
į Specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo
komisiją. Pakalbėjusi su mokyklos direktore
Danute Kriščiūniene ir apžiūrėjusi ugdymo
įstaigą, nutarė pabandyti pakeisti mokyklą.
Moteris pripažino, jog tokiu jų šeimos sprendimu stebėjosi ir nuo jo atkalbinėjo daug
kas: medikai, pedagogai, draugai. Jie baisėjosi, kad neprigirdintį vaiką norima leisti
į tokią mokyklą. Ponia Justina neslėpė, kad

J. ir A. Petrauskų asmeninio albumo nuotr.

,,Niekada negalvojau, kad mano
dukra čia mokysis. Ši mokykla
mums buvo atradimas ir geroji
lemtis”, – sakė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės
mokyklos (PKNPM) septintokės
Rusnės mama Justina Petrauskė. Moteris džiaugėsi, kad, prieš
trejus metus pradėjusi lankyti
šią mokyklą, jos klausos negalią
turinti dukra atsitiesė, atgavo
pasitikėjimą savimi, įgijo daug
draugų, dabar yra viena iš geriausiai besimokančių mokinių.

Laima LAPĖNIENĖ

Kurčiųjų mokykloje Rusnė atsitiesė, atgavo pasitikėjimą
savimi.

Graži ir laiminga J. ir A. Petrauskų šeima. Tėvai daug
prisideda prie mokyklos gerovės kūrimo.

ir pačiai jai buvo baugu, kaip dukrai seksis.
Tačiau Rusnė labai greitai pritapo, vos
per du mėnesius gerai pramoko lietuvių
gestų kalbos, susirado draugų, stropiai kibo
į mokslus. ,,Įvyko didžiulis lūžis. Mergaitė
ėmė keistis. Ji atsigavo. Labai stengiasi mokytis, nes turi svajonę toliau mokslus tęsti
Lietuvos kurčiųjų ugdymo centre, Gimnazijos skyriuje“, – džiaugėsi motina.
Mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė prisimena, kad kai 2018-aisiais mergaitę pirmąkart pamatė, ji buvo liūdna ir susigūžusi. ,,Pakalbinau. Nustebau, kad tokia puiki mergaitė
neturi draugų. Pakviečiau ją kartu su mama
apžiūrėti mokyklą. O kai rugsėjį Rusnė atėjo
į penktą klasę pas mus, ji ėmė skleistis akyse: labai greitai prašneko gestais, susirado
draugų, jos veide atsirado šypsena. Dabar aš
kasdien matau draugišką, komunikabilią, laimingą mergaitę“, – sakė vadovė.

dėl nusprendėme jiems įteikti tokią dovaną.
Sėdmaišiai buvo pagaminti mūsų šeimos
jėgomis“, – sakė ponia Justina.
Mokyklos bendruomenės gyvenime aktyviai dalyvauja ir p. Justinos vyras Aurimas. Su
savanoriu, 2018 metų panevėžiečiu Gintautu
Šimkumi jiedu kuria edukacines erdves. „Turime didelį norą padėti mokyklai, parodyti
vaikams, kaip auga augalai, vaismedžiai, koks
tikrasis uogų, vaisių skonis, – sako A. Petrauskas. – Mes su Gintautu tarsi papildome vienas
kitą: jis yra menininkas, kūrėjas, o mūsų įmonė
turi tai veiklai reikalingų žaliavų“.
Turimu gėriu šeima dosniai pasidalino su
dukros ugdymo įstaiga. Atvežė dvi priekabas
kompostinės žemės, biohumuso. Taip buvo
užveistas Vitaminų sodas, kuriame augalai
buvo pasodinti į kokybišką, jiems tinkamą
žemę. Po kiek laiko vyrams kilo mintis privežti akmenų ir panaudoti juos suolams Lauko
klasėje, alpinariumams. Taip ir padarė.
Mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė labai
vertina šeimos paramą mokyklai – trąšomis,
žemėmis ir tuo, kas yra brangiausia, – savo laiku rengiant mokyklos edukacines erdves. O
šeimos sutarimas ir parama mokyklai pripildo
pasitikėjimo savimi, sustiprina ir Rusnę. Pasak
ponios Justinos, grįžusi namo mergaitė visada
pasidžiaugia, kas nuveikta mokykloje,
kas naujo pasodinta ar pagražinta.

Šeima įsitraukė į mokyklos bendruomenės gyvenimą

J. Petrauskė yra mokyklos tarybos narė.
Moteris nestokoja idėjų ir iniciatyvų. Neseniai jiedu su vyru Aurimu mokyklai padovanojo sėdmaišių, kurie tiesiog ,,prilipo“ mokinių pamėgtoje poilsio erdvėje. ,,Norėjome,
kad šios mažos bendruomenės vaikai turėtų
galimybę patogiai pailsėti, pabendrauti, to-

Savanorių A. Petrausko ir G. Šimkaus mokykloje įkurtos ir puoselėjamos edukacinės
erdvės įvertintos ir Panevėžyje, ir šalyje. Dešinėje – mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė.

G. Šimkus taip sako apie p. Aurimą: „Jis įsitikinęs, kad naudą sau iš gyvenimo turi
imti dviem pirštais, likusią dalį – dalintis su kitais“.
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Moterų klubo archyvo nuotr.
Autorius - Adas Aužbikavičius.

MŪSŲ ŽMONĖS

Vilniaus moterų klubas
ir Kovo 8-osios tradicija
Gedvilė DIRŽIŪTĖ

Asmeninio albumo nuotr.

TRADICIJAI – TREJI. Rinktis draugėn ir švęsti
Tarptautinę moters dieną kartu prieš dvejus
metus mintis kilo Vilniaus kurčių moterų klubo narei Jūratei Navikienei. Idėją palaikė ir
klubo tarybos pirmininkė Ieva Aužbikavičiene. Į šventę atėjo 50 moterų ir visos pasipuošusios raudonai, tad Vilniaus KRC aktų salę
tiesiog užtvindė „raudonoji banga“.
PĖDKELNĖS – VYRŲ IŠRADIMAS?! Renginio
programa buvo tokia įdomi, kad pusšimtis
dailiosios lyties atstovių pametė laiko nuovoką. Apžiūrėjo ir kartu išbandė vienos dalyvės
atsineštą „dubenėlį“, kuris akimirksniu pieną
paverčia varške. Plėtė akiratį ir sužinojo, kad
iš tikrųjų pėdkelnių ir aukštakulnių idėjas dailiosios lyties atstovės... nugvelbė iš vyrų. Atliko daugybę linksmų užduočių, ragavo pirmininkės pagaminto milžiniško torto, bendravo,
šoko. Taip pat burtų keliu išsirinko kitų metų
šventės organizatores: Aldoną MacijauskaitęKatutienę, Iloną Jadinkutę-Navikienę ir Jolitą Černajienę. Tikslas buvo, kad kuo daugiau
moterų „paragautų“ organizatorių duonos,
įgytų naujos patirties ir drąsos reikštis viešai.
MOTERYS IR MOTINYSTĖ. 2019 m. kovo 8-ąją
į šventę jau susirinko 70 moterų! Programa ir
vėl nenuvylė: vyko loterija, žaidimai. Dalyvės
klausėsi Kassijos Izotovos interviu su kurčiąja
baltaruse, turinčia aštuonis vaikus. Pati Kassija perskaitė paskaitą apie moters sveikatą.
Šventė sulaukė puikių atsiliepimų.

Greta nuo mažens puoselėjo svajonę būti
kirpėja. Juo labiau, kad matė pavyzdį giminėje
– teta taip pat buvo šio amato meistrė. Kai tik
atsirado galimybė studijuoti šią profesiją, mergina tuoj pat ir įstojo.
Labiausiai traukia proginių, vakarinių šu
kuosenų darymas bei afrikietiškų kasyčių pynimai, prisipažįsta pašnekovė. Jau turi ir nuolatinių klientų, kurie vis prašo būtent kasyčių.
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BALTA IR JUODA. 2020-ųjų šventės organizatorės Jadvyga Mockienė, Jekaterina ŽukovskajaPavliučionok, Olena Prodaniuk-Vanagas kaip
aprangos kodą nurodė baltą ir juodą aprangą.
Dalyvėms tai tapo puikia
proga pademonstruoti
skonį ir eleganciją. Į renginį susirinko rekordinis
dalyvių skaičius – 101! (Ar
jums nekyla asociacijų su
filmu „101 dalmatinas"
(žr. viršuje)? Galia Baltramaitienė netgi buvo apsiavusi skirtingų spalvų
batelius. Beje, ji ir laimėjo gražiausios aprangos
konkursą (žr. kairėje).
ŠOKIAI IR ŽAIDIMAI. Šventę savo pasirodymu
pradėjo praėjusių metų organizatorės. Jūratė scenoje pasirodė raudona apranga, laikydama ženklą „2018“, Aldona buvo pasipuošusi rožine palaidinuke ir demonstravo „2019“,
o Olena reprezentavo šiuos metus ir vilkėjo
„Playboy“ kostiumą. Paskui prasidėjo žaidimai... Šokome pagal rodomą vaizdo įrašą, o
organizatorės išrinko dvi geriausias šokėjas.
Dar vyko kaklaraiščio mazgo rišimo varžytuvės, korseto „varžybos“, teko atspėti daiktus,
kurių spalva juoda ir balta. Taip pat ridenome
kamuoliukus, žaidėme „sugedusį telefoną“.
101-A ir 1-AS. Vakarėjant sulaukėme siur-

prizo – striptizo šokėjo pasirodymo. Nors
šokėjas ir nelabai profesionaliai šoko, vis tiek
mėgavomės pasirodymu (žr. 3 nuotr.) Po šou
ragavome torto, kurį iškepė mūsų rėmėjai.
Beje, jų šiemet buvo iš viso net penki.
NE TIK LINKSMYBĖS. Klausėmės Kassijos interviu su Olga Šilkinyte. Moteris atvirai papasakojo apie savo patirtį kovojant su užkrūčio vėžiu. Visoms buvo naudinga apie šią klastingą
ligą daugiau sužinoti. Mus įkvėpė jos stiprybė
ir pozityvumas.
VIEŠNIOS. Šventė, galima teigti, buvo tarptautinė – sulaukėme septynių viešnių iš Vokietijos, tarp jų – lietuvės Dianos Braun, atvyko viena rusė iš Prancūzijos.

ESTAFETĖ PERDUOTA. Tik ketvirtuoju
bandymu pavyko išrinkti 2021-ųjų šventės organizatores. Tai – Gabrielė Valaitytė, Laura Navikaitė, Aušra Gaidytė.

Saldi klaipėdietės pergalė

Kristina RIMKIENĖ

Klaipėdos technologijų mokymo centre iššūkį mokytis kirpėjo specialybės
priėmė net dvi klausos sutrikimų turinčios moksleivės: Greta Šlevinskytė
ir Veronika Michailova. Jos abi jau trečiakursės, netrukus jų laukia darbo
paieškos. Nors mokytojai jaudinasi, kaip merginoms seksis bendrauti su
klientais, abi merginos stengiasi neužsikrėsti jų nerimu ir į šią situaciją
žvelgia optimistiškai: „viskas bus gerai“. Pagrindo tikėti yra. Tai Greta įrodė
vasario 22 d. Kaune vykusiame atvirame čempionate „Kaunas Beauty 2020“,
kuriame užėmė trečiąją vietą moterų plaukų tekstūrizavimo rungtyje.
Siekiant norimo rezultato tenka labai pasistengti, neretai pridedant ir papildomų sruogų. Su žirklėmis darbuotis būsimai meistrei
nelabai patinka. Sako, jog sprendimo siųsti ją
į konkursą nesitikėjo. Tai jai tapo netikėtu atlygiu už greitai, kruopščiai ir kokybiškai atliktą mokytojos skirtą užduotį susukti sruogeles
cheminiam sušukavimui.
Prisipažįsta, kad konkurse kišo koją jau-

dulys ir stresas. Nors darbą spėjo atlikti laiku,
jautė, kad rezultatas galėjo būti ir geresnis.
Tad kažin ko iš varžybų nesitikėjo. „Negalėjau
patikėti, kai, skelbiant trečiosios vietos laimėtoją, išgirdau savo pavardę, – vis dar stebisi mergina. – Išvykdama į konkursą, jaučiau didžiulį
mokytojų, šeimos ir draugų palaikymą, tad pir
miausiai savo džiaugsmu pasidalinau su visais. Esu be galo laiminga!”

PASAULIO KURTIEJI

Amerikos kurčiųjų kultūra ir menas
Sąvoką „kurčiųjų kultūra“
paprastai vartoja kurčiųjų
bendruomenė. Ja apibūdinamos unikalios kurčių ir
neprigirdinčių žmonių savybės. Tai atsispindi mene,
literatūroje, socialinėje
aplinkoje ir kitose srityse.
Kas yra kurčiųjų kultūra?

Norėdami apibrėžti kurčiųjų kultūrą, pirmiausia turime suprasti kultūros apibrėžimą
apskritai. Sąvoka „kultūra“ paprastai vartojama apibūdinti modelius, bruožus, produktus, nuostatas ir intelektualinę arba meninę
veiklą, susijusią su tam tikra gyventojų grupe.
Remiantis šiuo apibrėžimu, galima sakyti, kad kurčiųjų bendruomenė turi savo unikalią kultūrą. Kurtieji ir neprigirdintieji kuria
pjeses, knygas, meno kūrinius, žurnalus ir filmus, skirtus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų auditorijai. Be to, kurčiųjų bendruomenė užsiima
tik jai būdinga socialine ir politine veikla.
Amerikos kurčiųjų kultūra – tai gyvas,
augantis ir nuolat kintantis reiškinys, besivystantis su naujomis veiklomis bei augant
intelektualių darbų apimčiai.

Gestų kalba

Gestų kalba yra tas kurčiųjų kultūros aspektas, kuris yra labiausiai susijęs su kurtumu. Sklandžiausius gestų kalbos vartojimo
įgūdžius turi tie kurtieji ir girdintieji, kurie
nuo gimimo vartoja gestų kalbą, t. y. auga su
gestų kalba.
Kiekviena šalis turi savo gestų kalbą. Netgi kiekvienos šalies viduje galima rasti gestų
kalbos dialektų, arba tarmių. Pvz., JAV yra žinomas vadinamasis „Niujorko akcentas“.

Kurčiųjų socialinis gyvenimas

Kurčiųjų bendruomenės socializacija
turi daug formų. Ypač populiarūs susitikimai kavinėse. Šie susitikimai žinomi įvairiais
pavadinimais, tokiais kaip „vakarėlis gestų
kalba“, „gestų vakarėlis“ arba „tylusis vakarėlis“. Kitas populiarus socializacijos būdas
yra „kurčiųjų kava“, tai yra susitikimas kavinėje pabendrauti ir pasišnekučiuoti. Kurčiųjų bendruomenė taip pat turi savo internetines pažinčių svetaines.

Kurčiųjų kultūros perspektyvos

Iš anglų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ

Kurčiųjų kultūros menai
▸ Menas. Kiekvienas galėtų lengvai papuošti visus savo namus kurčiųjų tematikos darbais. Meno kūrinių su Amerikos gestų kalba (ASL) atributais bei kurtumo temomis galima
nesunkiai įsigyti iš prekiautojų, besidominčių kurčių ir neprigirdinčių menininkų gaminiais. Taip pat daug kurčiųjų menininkų turi savo svetaines.
▸ Visoje Amerikoje vyksta kurčiųjų menininkų – tapytojų, fotografų, skulptorių – parodos. Vieni menininkai savo kūriniuose atspindi kurtumo tematiką, kiti – ne, ir žiūrovas gali
net nežinoti, kad autorius yra negirdintis.
▸ Galima aplankyti meno ekspozicijas vietos kurčiųjų bendruomenės organizacijose ir
mokyklose. Nacionalinio kurčiųjų technikos instituto, kuris yra Ročesterio mieste (Niujorko valstija), Dyer meno centre (Dyer Arts Center) veikia keletas nuolatinių puikių kurčiųjų
meno ekspozicijų.
▸ Kurčiųjų teatras. Per daugelį metų kurčiųjų teatro trupės sukūrė daugybę spektak
lių, nagrinėjančių kurtumo temą ir vaidinamų gestų kalba. Šalyje veikia profesionalūs kurčiųjų teatrai, kurie rodo spektaklius ir kurtiems, ir girdintiems žiūrovams.
▸ Viena žinomiausių teatro trupių yra „Vakarų kurčiųjų teatras“ (Deaf West). Teatro
spektaklis „Didžioji upė“ (Big River) buvo toks sėkmingas, kad buvo rodomas garsiajame
Brodvėjaus teatre Niujorke. Spektaklyje vaidino ir kurti, ir girdintys aktoriai.
▸ Taip pat šalyje yra daug kurčiųjų mėgėjų ir ir vaikų teatro trupių. Tai puikus būdas
įsitraukti į vietos kurčiųjų bendruomenę.
▸ Knygos apie kurtumą. Yra išleista daug knygų apie gestų kalbą ir apie kurtumą,
kurių autoriai – kurtieji ir neprigirdintieji. Keletas šių knygų yra įtrauktos į Kurčiųjų kultūros
studijų programos privalomos literatūros sąrašą (deaf studies classes).
▸ Kurčiųjų kinas. Kurtieji yra sukūrę ir organizuoja savo kino festivalius, kurie dažnai
skiriami kurčiųjų kultūros šventėms ir yra puiki galimybė susiburti bendruomenei.
▸ Kurčiųjų poezija. Kurtieji poezijoje išreiškia savo jausmus dėl klausos netekties arba
vaizduoja savo patirtį. Kai kurie eilėraščiai yra internete, kiti surinkti knygose.
▸ Poezija gestų kalba yra ypatinga poezijos forma, kurioje vartojama gestų kalba. Kurtieji taip pat yra sukūrę specifinį kurčiųjų humorą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas
kurčiųjų patirčiai.
kuris yra medicininė būklė. Vis dėlto viską,
kas išvardyta anksčiau, sukūrė kurti žmonės. Dėl to atsiranda tam tikrų ginčų: ar
kurtumas yra patologija, ar kultūra? Jeigu
kurtumas yra kultūra, tai ar jis yra negalia?

Tai tikrai įdomi tema, kuri kelia nuolatines
diskusijas kurčiųjų bendruomenėje.
Šaltinis: www.verywellhealth.
com

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalyti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu...
Netekus mylimos Mamos Ievą Pečiulytę–Silaevą
nuoširdžiai užjaučia Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.

Kurtumą sukelia klausos praradimas,
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SPORTAS

Nuotaikingos Olimpinės savaitės akimirkos Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre.

Projektas „OLIMPINĖ KARTA“
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centras jau dvylikti metai aktyviai dalyvauja
Lietuvos olimpinio komiteto organizuojamame projekte „Olimpinė karta“, kurio tikslas –
per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus.
KKNUC inf.
SPORTAS – KULTŪROS DALIS. Įgyvendindami olimpinio ugdymo
projektą „Olimpinė karta“, siekiame ne tik paskatinti kuo daugiau
mokinių aktyviai leisti laisvalaikį ir sportuoti, bet ir supažindiname
juos su sporto kaip šalies kultūros dalimi, sveiko gyvenimo būdo
šaltiniu, olimpinių vertybių svarba.
Per aktyvią švietėjišką, kūrybinę, meninę, sportinę veiklą mokiniai susipažįsta su vis kita olimpinio sąjūdžio sritimi: sužino apie
olimpinių žaidynių istoriją, geografiją, sporto šakas, sportininkų pasiekimus, olimpinių žaidynių organizavimo specifiką, mokosi patys
pasidaryti medalius, talismanus, kitus olimpinius simbolius.
SKIEPIJA DRAUGIŠKUMO DVASIĄ. Organizuodami įvairias sportines veiklas bandome atkreipti mokinių ir jų mokytojų dėmesį į
sportą ne kaip didžiųjų pasiekimų sritį, bet kaip garbingos kovos
ir draugiškumo dvasią skatinančią veiklą, kurioje įdomu dalyvauti
bet kokio amžiaus, fizinio pajėgumo mokiniams. Vykdant jungtinius
renginius su kitomis mokyklomis, sudaromos ypač palankios sąlygos savanorystei, mokinių iniciatyvumui mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime, kurčiųjų ir girdinčiųjų bendravimui.
Būdami šalies projekto „Olimpinė karta“ nariai, aktyviai dalyvaujame LTOK siūlomose veiklose: mokymuose, konferencijose,
akcijose, šventėse, konkursuose.
PENKI OLIMPIZMO PRINCIPAI. Balandžio mėnesį centro pedagogai buvo numatę susipažinti su Olimpinių vertybių ugdymo
programa, kurios užduotys ir veiklos remiasi penkiomis olimpizmo
ugdymo temomis – pagarba gyvenime, kilniu elgesiu, visomis pastangomis pelnytu džiaugsmu, kūno, valios ir proto darna ir tobulumo siekimu. Tai universalios bendražmogiškosios vertybės, kurių
atradimas, įskiepijimas vaikuose – kiekvieno pedagogo, kiekvieno
piliečio, kiekvienos šeimos užduotis.
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Būsimi olimpiečiai Sporto muziejuje.

„Judink judink savo kūną...“

KKNUC archyvo nuotr.

Popietė su olimpiečiais.

Ofsetinė spauda. 2 sp.l.
Tiražas 800 egz.
Spausdino BĮ UAB „Baltijos kopija”
Kareivių g. 13B LT-09109 Vilnius
Užsakymas 45632

Projektą „Kurčiųjų kultūros pažinimo
skatinimas visuomenėje“
dalinai remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas
10 tūkst. eurų suma.

Rašiniai trumpinami redakcijos nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami, nesaugojami.
Laikraštyje spausdinamų straipsnių bei laiškų autoriai išsako savo, o ne redakcijos nuomonę.

