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MENO SAVIVEIKLOS ŠVENTĖ. Dar pavasarį
nuspręsta, kad kurčiųjų festivalis bus su
rengtas rugsėjį. Renginys įvyko kaip planuo
ta, bet dėl aštrėjančios pandemijos situacijos
pasikeitė jo formatas. Šventė iš Klaipėdos
perkelta į Panevėžį, o iš visos šalies suvažia
vę saviveiklininkai koncertavo tuščioje salė
je. Žiūrovams buvo transliuojamas koncerto
vaizdo įrašas. Daugiau apie meno saviveiklos
šventę ir kitus Tarptautinei kurčiųjų dienai
skirtus renginius „Akiratis“ informuos spalį.
KURČIŲJŲ ĮMONĖS. Sutelktomis pastan
gomis pavyko pasiekti, kad naujo Socialinių
įmonių įstatymo įsigaliojimas (planuotas
2020 m. liepos 1 d.) būtų atidėtas iki rudens
ar net žiemos. Buvo tikimasi, kad galbūt per
tą laiką pavyks susitarti dėl daugiausia aistrų
keliančių nuostatų pakeitimų arba kurčiųjų

įmonėms išsiderėti įstatymo išimčių. Tačiau
priešrinkiminė situacija diktuoja kitokią po
litikų darbotvarkę, socialinių įmonių reikalai
traukiasi į antrą planą. O kurčiųjų įmonės
jau susiduria su rimtais iššūkiais. Sudėtinga
tapo išsaugoti socialinių įmonių statusą, dėl
COVID-19 krito darbo užsakymų apimtys,
tenka atleisti darbuotojų. Kokių žygių imtis
padėčiai suvaldyti, rugsėjo 8 d. LKD buveinė
je diskutavo Draugijos vadovybė ir 4 kurčiųjų
įmonių vadovai. Apie tos dienos ir vėlesnius
sprendimus skaitytojus informuosime arti
miausiu metu.
ĮTRAUKUSIS UGDYMAS. Ar Lietuvos kurčiųjų
ugdymo sistema pajėgi nuo 2024–2025 m.,
kaip planuojama, kurčius ir neprigirdinčius
vaikus visaverčiai ugdyti kartu su girdinčiai
siais? Kaip girdinčiųjų mokyklose kurtiesiems
bus užtikrinta gestų kalbos aplinka ir tinka
mos mokymosi sąlygos bei koks vaidmuo tuo
met teks kurčiųjų mokykloms? Beje, kiek šiuo
metu jų yra šalyje – 3 ar 4? Kodėl jose atsirado
jungtinės klasės ir kokią naudą kurčiųjų mo
kykloms teikia nauja pareigybė – LGK metodi
ninkas? Štai tokiomis temomis Draugijos inici
atyva rugsėjo 9 d. nuotoliniu būdu diskutavo
kurčiųjų ugdymo įstaigų atstovai. Apie kurčiųjų
mokykloms tenkančius iššūkius, LKD poziciją
ir kt. plačiau supažindinsime spalio leidinyje.
SKUBIOJI PAGALBA 112. Rugsėjį Vilniaus,
Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos rea
bilitacijos centruose LKD organizavo naudo
jimosi 112 mobiliąja programėle mokymus.
Renginio metu taip pat buvo galima įsidiegti
ir išbandyti 112 programėlę. Daugiau apie pa
slaugą – 4-5 laikraščio psl.

KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS. Rugsėjo 1 d.
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
KRC Draugija pradėjo teikti kompiuterinio raš
tingumo mokymo paslaugas. Mokymai vyksta
individualių konsultacijų principu, kursų lan
kytojai suskirstyti į du pogrupius –
pradedantiesiems ir pažengusie
siems. Projektas finansuojamas
Neįgaliųjų reikalų departamento
lėšomis.
LGK PROGRAMA. Nacionalinė švietimo agen
tūra rengia ugdymo įstaigoms skirtą Bendrąją
lietuvių gestų kalbos ugdymo programą. Dar
bo grupėje dalyvauja ir dvi kurčiųjų bendruo
menės narės – Vaida Ivanauskienė ir Eglė Mar
cinkevičienė.

PSICHOLOGAI. Nuo šiol psichologo paslaugas gestų kalba
teikia net 4 LKD psichologai: Vilma Narkevičienė, Dovilė
Jankauskienė, Rūta Elena Mackanienė ir Donata Lukošienė.
Individualios konsultacijos vyksta ir gyvai, ir nuotoliniu būdu.
Numatomi grupiniai užsiėmimai. Daugiau informacijos www.lkd.lt.
„METŲ POKYTIS 2019“. LKD lyderis K. Vaišnora nuoširdžiai padėkojo
organizatorei Simonai KUNIGONYTEI, kuri yra Lietuvos dirbančių ne
įgaliųjų asociacijos prezidentė (nuotr. – viduryje), už kvietimą jam ir
viceprezidentui Mykolui Balaišiui rugsėjo 8 d. dalyvauti Prezidentūroje
vykusiame neįgaliųjų integracijai
į darbo rinką skirtame renginyje.
Tądien taip pat vyko LDNA inici
juota apdovanojimų ceremonija
„Lietuvos pokytis 2019“. LKD ly
deris džiaugėsi, kad tarp laureatų
buvo ir atskirose kategorijose ap
dovanojimus pelnė skatinančios
pokytį įmonės ir mokslo įstaiga,
kuriose taip pat dirba ar studijuoja
kurtieji. Tai – „RIMI Lietuva“ (Metų
įmonės titulas), „Smiltainis ir Ko“
(Me
tų socialinė įmonė), Vilniaus
universitetas (Metų aukštoji mo
kykla). Renginio globėja – pirmoji
šalies ponia Diana Nausėdienė.
„LAISVĖS PIKNIKAS“. Tai – idėjų festivalis, kurį nuo 2016 m. orga
nizuoja žurnalistas Andrius Tapinas. Jame vietos atsiranda ir NVO pa
sirodymams. Netruko „Laisvės piknikų“ tribūna pasinaudoti ir kurtie
ji. Kurčiųjų bendruomenė tokiuose renginiuose pristato savo kultūrą,
surengia nuotaikingą gestų pamokėlę, duoda patarimų,
kaip bendrauti su kurčiaisiais nemokant gestų kalbos.
Šiemet kurtieji dalyvavo Tauragėje ir Alytuje vykusiuose
festivaliuose. Ir šiandien jau gali pasigirti su gestų kalba
supažindinę net Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį!
NKDT – MUMS DRAUGIŠKA ĮSTAIGA. Rugsėjo pradžioje LKD pre
zidentas K. Vaišnora skubėjo į Nacionalinį Kauno dramos teatrą. Čia
vadovas NKDT darbuotojus ir teatralus supažindino su kurčiųjų kultū
ra, gestų kalba, papasakojo, kaip tinkamai pritaikyti aplinką klausos
negalią turintiems asmenims. Ši meno įstaiga garsėja atvirumu kur
tiesiems: čia rodomi spektakliai su titrais, inicijuojamos kurtiesiems
pritaikytos kūrybinės veiklos, rengiamos ekskursijos.
KAUNO NAUJIENOS. Kauno KRC Neįgaliųjų dienos užimtumo „Svei
kata ir aš“ dalyviai lankėsi A. ir R. Augaičių buveinėje „Laimės namai“
(Kazlų Rūdos sen., Kardokų k.). Susipažino su čia puoselėjama sveika
gyvensena, gyvenimu darnoje su gamta, mokėsi gaminti sveiko mais
to patiekalus, juos ragavo, aplankė lauko vaikų darželį ir mokyklą.

KLAIPĖDIEČIAI ATRANDA PAJŪRĮ. Rugpjūtį Klaipėdos r. kurtieji ap
lankė Pajūrio regioninį parką Karklėje, užsuko į lankytojų centrą, pasi
vaikščiojo po „Litorinos“ pažintinį parką, pabuvojo prie Olando kepu
rės, atsigėrė arbatos „Žvejo“ sodyboje.
DRAUGYSTĖS IR PAŽINIMO KELIU. Rugsėjo 12 d. Klaipėdos miesto ir
rajono kurtieji lankėsi Marijampolėje. Susipažino su Suvalkijos sostinės
istorija, pabuvojo Marijampolės kurčiųjų draugijoje. Čia pristatė savo
rankdarbius, mezgė draugystės ryšius. Pakeliui dar stabtelėjo pasigro
žėti 24 Šakių varpais, pabuvojo Zyplių dvare (Šakių r.).
MARIJAMPOLIEČIŲ IŠVYKA. Marijampolės kurčiųjų bendruomenė
lankėsi Anykščių r. Skapiškių k. esančiame Labirintų parke. Septyni
čia veikiantys labirintai – puiki pramoga visokio amžiaus žmonėms.
Išvyką tęsė apžiūrėdami Puntuko akmenį, vaikščiojo Anykščių šilelio
medžių lajų taku. Pasidarė bendrų nuotraukų ir asmenukių.

VILNIEČIŲ ATRADIMAI. Sostinės kurčiųjų bendruomenė liepą keliavo
į Pagėgius, Panemunės miestelį, kuris yra ne tik mažiausias Lietuvos
miestas, bet ir atokiausias lietuviškas punktas. Apžiūrėjo Karalienės
Luizos tiltą per Nemuną, Tilžės miesto kontūrus, Rambyno kalną, Bitė
nų kapinaites, kurios yra vadinamos Mažosios Lietuvos panteonu. Ten
perlaidoti Vydūno, Martyno Jankaus ir kitų šviesuolių palaikai. Taip pat
grožėjosi baltųjų gandrų kolonija pušyse ir pabuvojo spaustuvininko,
aušrininko, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus sodyboje.
Neseniai dar vieną išvyką vilniečiai surengė į Kazlų Rūdą.
MOKYSIS LGK LEKTORIAI. Lietuvių gestų kalbos institutas kartu su
Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutu organizuoja
mokymus lietuvių gestų kalbos lektoriams. Mokymuose dalyvauja 21
asmuo. Lektoriai – Andrius Barisevičius ir Arūnas Bražinskas.
„GESTAS“. 29 metus Vilniaus kurčiųjų
sporto klubui vadovaujantis prezidentas
Arūnas KUBAITIS rugsėjo 5 d. dar kartą
buvo perrinktas eiti šias pareigas. Ata
skaitiniame–rinkiminiame susirinkime
taip pat buvo išrinkta nauja „Gesto“ taryba. Be prezidento, į ją įeina T. Kuzminskis,
J.Lukošienė,L.Navikaitė,M.Volungevičius,
L. Laurinaitis, J. Navikienė.
MOTOCIKLININKŲ FESTIVALIS. Lietuvos kurčiųjų motociklininkų pre
zidento Raimundo JANKAUS kartu su komanda vasarą organizuotame
renginyje ekstremumų mėgėjai gavo progą keturračiu įveikti sudėtingą
trasą. Edukacinės programos dalyviai sužinojo įdomybių apie techniką:
motociklus, traktorius, parasparnius. Tinkamų užsiėmimų renginyje ne
stigo ir šeimoms su vaikais. „Gavau adrenalino dozę!“ – apsilankęs rengi
nyje „Facebook“ paskyroje parašė LKD prezidentas K. Vaišnora.
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BPC vertėjai: „Pagalbos tikrai sulauksite!“

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Orinta ZUZO, Oksana NEMAND, Sonata BALEVIČIENĖ, Marija
VIKTORSKA, Darius VYŠNIAUSKAS – šiuos asmenis su kurčiųjų bend
ruomene sieja ypatingas, kraujo ryšys. Jie yra CODA (angl.), arba kurčiųjų tėvų girdintys vaikai. Tačiau iš CODA būrio juos išskiria dar vienas veiksnys – šią vasarą jie tapo Bendrojo pagalbos centro gestų
kalbos vertėjais. Tad LKD ir kurčiųjų bendruomenė pagaliau švenčia
pergalę – nuo šiol skubioji pagalba tapo prieinama lietuvių gestų kalba visą parą. Kaip birželį rašė „Akiratis“, tokiai paslaugai atsirasti prireikė daugybės žinybų ir įstaigų bendrų pastangų, laiko, kantrybės ir lėšų.

Kodėl įdarbino CODA?

Tačiau minėtų 5 LGK vertėjų tik darbo vieta
yra Bendrajame pagalbos centre Vilniuje, o
Lietuvių gestų kalbos vertimo centras – jų darb
davys, profesinių kompetencijų stiprinimo ir
idėjinės bendrystės buveinė. Įdomu ir tai, kad
visi aplinkui kalba, jog į BPC pakviesti CODA
yra centro direktorės Ramunės Leonavičienės
sumanymas. Vadovės paklausėme – ar taip
yra iš tikrųjų?
„Gal viskas būtų susiklostę ir kitaip, jei
kas nors iš Vilniaus teritoriniame skyriuje
dirbančių LGK vertėjų būtų sutikęs pereiti į
Bendrąjį pagalbos centrą. Tačiau norinčiųjų
ne
atsirado, o darbuotojų pa
ieškoms laiko
buvo mažai. Ir tuomet kilo mintis: geriausia
būtų įdarbinti asmenis, gerai susipažinusius
su kurčiųjų kultūra, gebančius versti įvairiose
ekstremaliose situacijose, psichologiškai už
sigrūdinusius. Visus kriterijus atitiko CODA. Be
to, LGK vertėjai iš kurčiųjų šeimų labiau linkę
užjausti, kiekviename besikreipiančiajame
mato ir savo artimuosius“, – komentavo R.
Leonavičienė.
„Gestų kalbos vertėjams keliami a
ukš
ti pa
slaugos kokybės reikalavimai, vienas
iš jų – nešališkumas. Bet žmogiškos užuo
jau
tos darbe dar niekas neatšaukė, šiuo
at
veju ji tampa tarsi papildoma profesine
kompetencija. Atvirai sakau: labai džiau
giuosi čia dirbančių vertėjų komanda. Jie –
nuoširdūs, tarpusavyje labai draugiški, viskuo
domisi ir pasirengę nuolat tobulėti. LGKVC
direktoriaus pavaduotojas Arūnas Bražinskas
parengė jiems vertimo gidą ir BPC vertėjai
dažnai skambina jam ir konsultuojasi. Nu
matėme ir daugiau galimybių jiems tobulinti
kvalifikaciją“, – pasakojo pašnekovė, kuri,
beje, ir pati yra CODA.

Kada kreiptis numeriu 112,
kada BPC Skype?

Prisiskambinti į BPC galima keliais bū
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dais, šįkart dėmesį telkėme į galimybę gauti
paslaugą gestų kalba. Pirmenybę čia turi
tie klientai, kurie savo duomenis pateikė
BPC informacinei sistemai ir gavo LKD re
gistracijos kodą. Tačiau jiems, taip pat ir vi
siems likusiems gestų kalbos vartotojams,
paslauga visą parą prieinama ir kitu būdu
– BPC Skype adresu.
112 mobiliosios programėlės numerį
reikia rinkti, kai pagalba reikalinga nedel
siant: išsikviesti greitąją, policiją ar gaisrinę.
BPC Skype programėle vertimo paslaugos
dera kreiptis, kai atvejai nėra tokie skubūs,
dėstė skirtumus BPC gestų kalbos vertėjai.
Kai LGKVC nedirba – vėlai vakarais, sa
vaitgaliais, – o, pvz., reikalinga mechaniko ar
meistro konsultacija, galima skambinti BPC
Skype adresu. Visi pašnekovai pabrėžė tik
vieną: svarbu be reikalo neužimti 112 mo
biliosios programėlės numerio.
LKD informavo, kad per du vasaros
mėnesius, iki rugsėjo 1 d. aplikacijos nau
dotojais užsiregistravo 335 asmenys. Rugsėjo
mėnesį LKD visoje šalyje vykdė aktyvią 112
mobiliosios programėlės diegimo kampaniją,
tad netrukus šie skaičiai, tikimasi, smarkiai
išaugs. Kodėl taip svarbu tapti registruotu
aplikacijos naudotoju?
Pašnekovai pateikė štai tokį pavyzdį. Jūs
nesate įsidiegę 112 mobiliosios programėlės
ir skubiąją pagalbą kviečiate BPC Skype
adresu. Greit prisiskambinti gali ir nepavykti:
galbūt tuo metu jau vyksta pokalbis ir vėliau
paskambinusiajam teks laukti eilėje. Net jei
prisiskambinote iš pirmo karto, jums padėti
yra sunkiau. LGK vertėjas turės kviesti BPC
specialistą prie savo darbo stalo, o ši vieta
nėra pritaikyta skubiajai pagalbai teikti:
asmens buvimo vieta nerodoma. Teks
pačiam skambinančiajam ją nupasakoti.
Kai situacija ekstremali, nedera rizikuoti ir
geriau rinkti 112 mobiliosios programėlės
numerį.

Orinta Zuzo.

Darius Vyšniauskas.

Dar žiupsnelis patarimų

BPC vertėjai turėjo ir daugiau paste
bėjimų. Jie komentavo, kad sukurta 112
mobilioji programėlė veikia gerai, vis dėlto
kartais dar pasitaiko trukdžių. Tiesa, jie sku
biai šalinami, aplikacija tobulinama. Ir nors
registruoto vartotojo buvimo vietą GPS (glo
bali padėties nustatymo sistema) paprastai
„mato“, ji ne visada nurodoma labai tiksliai.
Kartais parodoma 10 metrų, o kartais 15 km
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Asmeninio albumo nuotr.

„Akiračio“ inf.

Oksana Nemand.

Marija Viktorska.

Sonata Balevičienė.

spindulio tikslumu. Todėl labai svarbus ir
skambinančiojo įsitraukimas. Prašoma kant
rybės ir supratimo, kai reikia kartoti savo as
mens duomenis, nupasakoti buvimo vietą.
„Jeigu netyčia paskambinote 112 mo
biliosios programėlės numeriu, nenumes
kite ragelio, – prašė pašnekovai. – In
for
muokite, kad įvyko klaida. Arba būtinai
perskambinkite ir atšaukite paslaugą.“ BPC
operatorius nežino, kas kurčiajam nutiko:
galbūt asmuo paskambino prieš netekda
mas sąmonės, jį užpuolė ir jis negali tęsti
pokalbio ir pan. Skambinančiojo numeriu
bus tris kartus perskambinta, o neatsiliepus
GPS nurodytomis koordinatėmis bus išsiųs
ta pagalba. Be reikalo kviečiami darbuotojai
– tai ir didelės beprasmės biudžeto išlaidos,
ir tikimybė, kad kažkas tuo metu nesulaukė
pagalbos, kurios labai reikėjo.
Vertėjai atkreipė dėmesį, jog pokalbio
metu pagal galimybes telefoną ar planšetę
reikėtų padėti ant stabilaus (kieto) paviršiaus.
Laikant jį rankoje, vaizdas „šokinėja“, liejasi,
kartais matyti tik pusę kalbančio žmogaus,
tuomet sunku suprasti, kas sakoma. Taip pat
pašnekovai prašė kantrybės, kai tekstą reikia
kartoti. Gestų kalbos gramatika atsispindi
veido išraiškoje, lūpų judesiuose. Dabar, kai
viešosiose įstaigose privalu dėvėti kaukes,
yra sunkiau suprasti, kas sakoma. Be to,
vertėjai aptarnauja visos šalies kurčiuosius,
o atskiruose miestuose, taip pat pagal amžių
gestai skiriasi, juos suprasti užtrunka.

jame pagalbos centre – ne vertimo užsaky
mų stalas. Gali būti esą ir taip, kad tuo metu,
kai teikiama įprastinė LGK vertimo paslau
ga, BPC Skype bando prisiskambinti asmuo,
dar neįsidiegęs aplikacijos, bet gyvybiškai
svarbiu reikalu.
Išsikvietus greitąją medicinos pagalbą,
policiją, o vėliau nuvykus į ligoninę,
polikliniką, policijos nuovadą, vertėjai siūlo
klientams perskambinti BPC Skype numeriu
ir jie tęs pradėtą vertimą. Budintis vertėjas
jau įsigilinęs į problemą ir kurčiajam
nereikės visko aiškinti iš naujo.

ilsinti akis. Tuo metu jų niekas nepavaduoja.
Todėl BPC pastato palikti negali. Išeidami iš
patalpos, kurioje dirba, nešasi raciją arba
darbo telefoną, kad visą laiką būtų pasie
kiami. Pašnekovai prisipažino: jaudulio jų
darbe netrūksta, ypač naktimis. „Žiūrime į
ekraną įtempę akis, nerimaujame, kad tik
ko nepraleistume“, – atviravo.
Iššūkis – ne tik sutrikdytas paros ritmas,
niekur nedingo ir adaptacijos sunkumai.
Štai Orinta rugpjūčio pabaigoje paliko
darbo vietą VKRC. Ji labai mylėjo savo ko
lektyvą, o kolektyvas – ją. „Bandžiau likti
VKRC dirbti nors puse etato, bet turiu ma
žą dukrytę, kuriai reikia daug mamos dė
mesio. Pastaruoju metu ji manęs beveik
nematydavo, tad teko vieno darbo atsisa
kyti“, – nelinksmai sako pašnekovė. Kitaip
susiklostė Sonatai. Ankstesnis darbdavys su
darė palankias sąlygas derinti abu darbus, o
vaikai, galima sakyti, jau suaugę. Tad iššūkis
vienas – nepersitempti.
Oksana prisiminė, kad jai dirbant bu
vusiame VAGKVC vertėja, maždaug prieš
7 metus, ji pirmąkart išgirdo apie 112 pa
slaugos kurtiesiems idėją. Tuomet pamanė:
„Kaip įdomu, visai norėčiau tai išbandyti“.
Ką gi, svajonė išsipildė. Ilgokai nepavyko
skambučiu „pagauti“ Dariaus. Jis – vilnietis,
tik kurį laiką vertėju dirbo Kaune, dabar
turi darbą už sistemos ribų. „Kai tik yra
laisva minutė, dviračiu keliauju po Lietuvą,
stengiuosi palaikyti gerą fizinę formą“, – lyg
ir teisinosi dėl „ne ryšio zonos“ pašnekovas.
Akivaizdu, kad direktorė R. Leonavičienė
turi prigimtinę dovaną įkalbėti. Juk Marija,
prieš keliolika metų išėjusi iš darbo tuo
mečiame VAGKVC, baigė bitininkystės kursus,
įgijusi naują profesiją, prekiavo bičių produk
tais ir buvo patenkinta savo ekologiška veikla.
Nepaisant to, šiandien ji vėl grįžo dirbti LGK
vertėja.

Kada skambinti į Vertimo centrą,
kada į BPC?

Ar pateisinama dėl eilinio (ne ypatingos
skubos) nuotolinio vertimo darbo valando
mis kreiptis į BPC Skype programėle? Pa
šnekovų nuomonės išsiskyrė. Vieni vertėjai
mano, kad tai normalu, įsitikinę, kad jų dar
bo laiką reikia išnaudoti maksimaliai. Kiti
tvirtino, kad BPC Skype programėlė Bendra

Kurčiųjų paslaptys saugios

Pamesti asmens dokumentai, nega
lė
ji
mas išvažiuoti iš uždarytos automobilių
stovėjimo aikštelės, smurtas artimoje ap
lin
koje, sveikatos sutrikimai – štai tokius
kreipimosi į BPC pavyzdžius pateikė vertė
jai. O paprašyti sukonkretinti atvejus, at
si
sakė. „Mus saisto konfidencialumo įsi
pareigojimas ir daugiau detalių atskleisti
negalime“, – sakė jie.
„Geriau parašykite: pagalbos bet kuriuo
atveju kurtieji sulauks. BPC darbuotojai labai
profesionalūs, atsakingi, užjaučiantys, o mes
viską padarysime, kad vertimo paslauga bū
tų kokybiška“, – užtikrino pašnekovai. Pasi
džiaugė, kad nuo šiol kurtieji tapo savaran
kiškesni, įgalinti patys tvarkyti savo reikalus,
mažiau priklausomi nuo šalia esančių gir
dinčiųjų geranoriškumo. „Pagaliau rodoma
pa
garba ir kurčiųjų orumui“, – džiaugėsi
CODA.

Lengvos adaptacijos nebūna

BPC vertėjo darbo pamaina trunka 12
valandų, naktimis ir dienomis 5 vertėjai
dirba pasikeisdami. Po naktinio budėjimo
jiems skiriamas ilgesnis poilsis. Kas keturias
darbo valandas turi pusvalandžio trukmės
pertrauką: užkąsti, pramankštinti kojas, pa
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Gestų kalba Jam – gyvenimo būdas

Vertė LGKVC Kauno teritorinis skyrius
Jūsų tiesioginė vadovė ir gera bičiulė LGKVC
direktorė Ramunė Leonavičienė yra sakiusi:
„Arūno mylimoji – gestų kalba“. Todėl ir norime paklausti – kas Jums yra gestų kalba?
Gestų kalbą tarsi įkvepiame gimdami.
Visai kaip girdintys šnekamąją. Amžinai
būsiu dėkingas tėvams, kad jie su manim
bendraudami gestų kalba sukūrė vaikystės
pasaulį, kuriame nebuvo net minties, kad
kurtumas – socialinė problema. Maniau, kad
girdintieji turi gyvenime sunkumų.
Gestų kalba – ne tik būdas išreikšti save,
kurti, tai ir bendravimo priemonė, savitas
pasaulio suvokimas, galimybė gauti informa
ciją. Gal matėte filmą apie Robinzoną? Lėktu
vas sudužo ir herojus atsidūrė negyvenamoje
saloje. Neturėdamas su kuo bendrauti, ant
kamuolio nupiešė besišypsantį veidą ir įsi
vaizdavo, kad su to veido savininku bendrau
ja. Pavyzdžiu noriu perteikti savijautą vaikų,
kai kurčiųjų mokyklose gestų kalba buvo už
drausta. Įsivaizduokite, kas iš jų buvo atimta!
Iš tikrųjų, negalima užgniaužti žmogaus pri
gimties, nes jis taps nelaimingas ir neįgalus,
jam kiekvienam žingsnyje reikės pagalbos.
Prieš 16 metų tapote pirmosios „bangos“
LGK lektoriumi. Ką kurčiųjų jaunimui norėtumėte papasakoti apie tuos laikus?
LGK mokytojo gyslelę manyje pastebėjo
Mantrimas Danielius. Surdologijos centras
pradėjo tyrinėti lietuvių gestą kalbą ir sie
kė jos mokyti girdinčiuosius. Pradėjo nuo
girdinčių tėvų mokymų. Laimėjęs atranką,
patekau į grupę, kuri vyko į Daniją, Komuni
kacijos centrą (dabar jis veikia Kopenhagos
universiteto sudėtyje). Dėstytojas Asgeris
Bergmanas mus rengė, kaip mokyti gestų
kalbos girdinčiuosius. Čia norėčiau truputį
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grįžti į dar senesnius laikus, kai Asgeris apie
2000 m. LKNUC skaitė kurčiųjų kultūros pas
kaitas. Įspūdį padarė, kiek jis gebėjo nuveik
ti būdamas kurčių tėvų kurčias vaikas. Tais
metais mus tokie pavyzdžiai retai pasiekda
vo. Dar pasakojo apie tai, kaip Gallaudeto
universiteto (JAV) studentai ir dėstytojai su
kilo, kai prezidentu norėjo paskirti girdintįjį.
„Čia tai bent“, – pamaniau.
O dabar grįžtu prie mūsų temos. Po mo
kymų grįžau į Lietuvą ir pradėjau mokyti gir
dinčius tėvus gestų kalbos, stengiausi padėti
jiems susitvarkyti su stresu. Teikiau sėkmės
pavyzdžius, kad jie patikėtų savo vaikų atei
timi. Aiškinau: svarbu, kad girdintys tėvai mo
kytųsi gestų kalbos, ją vartotų bendraudami
su vaiku, ją vartotų jų mokytojai. Jos pagrin
du įgiję žinių, išsilavinimą, jie taps lygiaverčiai
girdintiesiems. „Gestų kalba – pirmiausia!“–
sakiau.
Bet tai buvo tik pradžia...
Surdologijos centras vykdė daug gerų
projektų. Pradėjau mokyti LGK medikus, po
licijos pareigūnus, priešgaisrinės tarnybos
darbuotojus ir visuomenės atstovus. Nepaka

A. Bražinsko asmeninio albumo nuotr.

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktoriaus pavaduotojas, dviejų universitetų – VDU ir LSMU lietuvių gestų
kalbos lektorius, LKD Respublikinės valdybos narys, Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) tarybos narys,
poetas, menininkas, poliglotas. Visada pasitempęs, nepriekaištingai tvarkingas ir dėl gestų kalbos pasirengęs kalnus
nuversti. Puikiai reprezentuoja LGK ir kurčiųjų bendruomenę
šalyje ir užsienyje. Taip, jis – Arūnas BRAŽINSKAS.
Arūnas Bražinskas.

ko turėti visiems vienodą mokymo medžiagą,
seminaruose taikyti vienodą bendravimo
modelį. Visur sava specifika. Dėstytojas turi
dirbti daugiau už savo studentus ir nuolat
tobulėti. Štai VDU kiekviena studentų laida
truputį kitokia, vis labiau susijusi su IT. Vadi
nasi, ir man tenka keistis, tobulėti. COVID-19
išprovokavo nuotolinį mokymą. Vėl reikia
prisitaikyti. Apmaudžiausia, kad dirbdamas
per atstumą nematai žmogaus akių, o gestų
kalboje akys labai svarbu. Informacija, kon
taktas, tarpusavio ryšys – viskas per akis. Bet
tai ir įdomus iššūkis, džiaugiuosi jį įveikęs.
Kaune vienam projektui ieškojome pa
talpų. V. Pivoro pusseserei J. VyšniauskyteiRimkienei tarpininkaujant jas skyrė Vytauto
Didžiojo universitetas. Taip įžengėme į uni
versitetą. Studentams užsiėmimai patiko. Ir
kartą paprašė ne šiaip kursų, o LGK kaip pasi
renkamojo dalyko. Studentus mokome poro
je su Ramune. Pamažu grupės didėja, jų skai
čius auga, susidomėjimas toks, kad didžiau
sias galvos sopulys – dėstytojai. Mudu vieni
jau nespėjame. O štai LSMU studentai patys
kreipėsi į savo vadovybę ir paprašė įtraukti
gestų kalbą į programą kaip studijų dalyką.
Susitikimas su kurčia mergaite.
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Spektaklyje „Tyla – nieko baisaus“.

Dabar VDU dėstytojaujame apie 13 metų,
LSMU – 4 metus. Buvau ir Vilniaus kolegijos
LGK vertėjų dėstytojas. Dirbau kartu su Lore
ta, Mantrimu, Nijole, Tomu poroje. Čia įgijau
dar kitokios patirties. Kai mokiau girdinčius
tėvus, mokymai vyko žaidimo forma, VDU ir
LSMU tai buvo pasirenkamasis dalykas, o ko
legijoje tai – privalomas profesinis dalykas.
4 metus buvau KKNUC tikybos / etikos ir
gestų kalbos mokytojas (0 – 10 kl.). Čia vėl
kitaip. Mokiau gimtakalbius. Kartais kurtieji
klausia, kam kurtiems vaikams mokytis ges
tų kalbos, kai ji yra jų gimtoji? Tada aš jiems
sakau: „Girdinčiųjų šeimose girdintys vaikai
girdi tėvų kalbą, girdi, kas sakoma per radiją,
televiziją, bet juos vis tiek veda į darželį, mo
kyklą ir moko.“ Taip pat ir čia. Tik skaudu, kad
gestų kalbos pamokų mažai, o lietuvių kalbos
pamokos vyksta kasdien. Kol dirbau KKNUC,
direktorė L. Gervinskienė man buvo sudariu
si sąlygas vesti daug LGK pamokų. Bet buvo
įsteigtas KAGKVC, Ramunė mane pakvietė į
komandą ir iš mokyklos turėjau išeiti, tapo
neįmanoma visur suspėti. Gaila. Man šis dar
bas buvo labai svarbus, visą širdį jam atida
viau.
Vertėjų centre laukė nauji iššūkiai. Darbo
organizavimo ir vertėjų kvalifikacijos tobuli
nimo žinių pirmiausia sėmėmės Ispanijoje.
Dėkoju R. Leonavičienei už šią ir daugelį kitų
galimybių mokytis ir kaupti patirtį. Vėliau
pabuvojau ne vienoje šalyje ir kaskart suži
nodavau ką nors naujo. Dar 2004 m. buvau
nuvykęs į Suomijos miestą Juveskiulę, ten
susirinko daug kurčių kalbotyros specialis
tų. Jie visi kalbėjo apie gestų kalbų gramati
ką. Visada žinojau, kad lietuvių
k. gramatika yra sudėtinga, bet
ten supratau, kad GK gramati
ka taip pat nelengva. Tuomet

Pranešimai – kasdienė duona.

Seminaro metu.

suvokiau, apie ką man ankščiau kalbėjo M.
Danielius.
Tobulėti padeda veikla Europos gestų kal
bos vertėjų forume (EFSLI). Šiuo metu veikia
ir EFSLI DI – Kurčiųjų vertėjų komitetas. 2007
m. Madride vyko pirmoji oficiali WASLI konfe
rencija, joje dalyvavome ir mes, trys lietuviai.
Ten atkreipiau dėmesį į profesionaliai dirbusį
vertėją Nigelį Howard iš Kanados. Priėjęs pa
klausiau: „Ar tu kurčias?“, jis atsakė „taip“, pa
sidomėjau: „Ar tu dirbi vertėju?“, patvirtino:
„Taip, pilnu etatu.“ Tuomet susimąsčiau, jog
ir pats jau esu tokį darbą dirbęs, tiesiog ne
suvokiau, kad tai vertimas. Prisiminiau, kad
kažkada Skandinavijoje mane kolegos yra
pagyrę, kad sugebėčiau dirbti vertėju. Dabar
aš šį darbą dirbu ir Lietuvoje, ir tarptautiniu
mastu, padedu savo ir kitų šalių kurtiesiems
kelti kvalifikaciją. Pernai vyko Europos kur
čiųjų jaunimo sąjungos (EUDY) stovykla Nor
vegijoje, verčiau kurčneregiams. Tai buvo
taip pat labai ypatinga patirtis!
Nors pats dirbu dėstytoju, esu kurčias
gestų kalbos vertėjas, negaliu pasakyti, kad
moku gestų kalbą tobulai. Dar tiek daug vis
ko reikia išmokti! Nevalia atsipalaiduoti.
Kaip vertintumėte mūsų kurčiųjų bendruomenės ir asmeninius pasiekimus Europos
kontekste?
Mes ne tik pasivijome kitas šalis, kartais
turime net tai, ko trūksta kitiems. Pvz., kaip
gerai tvarkėmės su informacijos sklaida ka
rantino metu. Anksčiau aš vykdavau mokytis,
dabar prašo manęs atvykti mokyti. Norvegi
jos Ål mieste, Folkehøyskole mokykloje mo
komi suaugusieji: imigrantai, kurčiųjų tėvai.
Nelabai seniai ten dalinausi LGK mokymo
pasiekimais, dar buvo ir kolega iš Graikijos.
Skirtingų šalių patirčiai pažinti norvegai ski

ria daug dėmesio. Aš ne tik juos mokiau, bet
ir skatinau, kad įkurtų gestų kalbos mokytojų
asociaciją. Ir Lietuvoje keliu tokį tikslą, bet
mes vis atidėliojame. Kitą kartą su Nyder
landų lektore ten skaitėme pranešimus apie
Europos kalbų metmenis, diskutavome, kaip
mokyti gestų kalbos kaip svetimosios ir gim
tosios. Manau, kad Lietuvoje turime stiprią
LGK dėstytojų komandą. Tiesiog ją reikia iš
plėsti. Todėl prašau jaunimo prisidėti, kad
galėtume įgyvendinti visus tikslus.
Pabandykime pažvelgti į ateitį. Kokios LGK
perspektyvos?
Visiems mums linkiu, kad Švietimo įstaty
me būtų įrašyta nuostata, kad gestų kalba yra
kurčiųjų mokomoji kalba. Tuomet galimybių
ja bendrauti ir jos mokytis nuo mažens turėtų
ir girdinčių tėvų kurti vaikai. Kaip pasikeistų
jų gyvenimas!
Vis dėlto gyvename labai geru laiku. Pvz.,
mano tėvai sovietmečiu negalėjo niekur iš
vykti, siekti mokslų, jiems sakė, kad kurtieji
nieko negali. Būdamas mažas svajojau būti
mokytoju ir mokykloje girdinčiam direktoriui
prasitariau apie savo svajonę. Jis man sakė:
„Tu mokykloje dirbti negalėsi, nes esi kurčias.“
Direktorius išėjo į pensiją. Aš tapau mokytoju.
Tačiau net kai studijavau universitete, man vis
kartojo, kad gavęs diplomą padėsiu jį į stalčių,
nes teks dirbti fabrike. O štai dabar kurtie
siems prieinama faktiškai bet kuri profesija,
galimybių tik daugėja. Užsimezgė lygiaverčiai
bendradarbiavimo ryšiai su girdinčiaisiais.
Tapo įmanoma įveikti bet kokią kliūtį. Prašau,
kurtieji, įrodykime, kad galime viską!
Ir dar. Jeigu kažkas skleidžia negatyvą –
būkite pakantūs, kalba pernelyg optimistiš
kai – toleruokite, bet viską įvertin
kite ir sprendimus priimkite patys.
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Filaretų g. 36.

LSKVIUC archyvo nuotr.

LKNUC archyvo nuotr.

UGDYMAS

Bistryčios g. 9A.

Dvi ugdymo įstaigos sujungtos į vieną
Šis ruduo Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokykliniam ugdymo centrui žymi naują pradžią.
Įstaiga steigėjo ŠMSM sprendimu integruota į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą ir
tapo Ikimokyklinio ugdymo skyriumi. Kaip pavyko abiem sostinės įstaigoms susitvarkyti su organizaciniais ir psichologiniais jungimosi iššūkiais,
kaip į pokyčius reagavo ugdytinių tėvai ir pedagogai, pasiteiravome LKNUC direktorės Svetlanos
BENIUŠIENĖS ir buvusios ikimokyklinės įstaigos
vadovės, dabar Ikimokyklinio ugdymo skyriaus
vedėjos Nijolės ŠERKŠNIENĖS.
„Akiračio“ inf.

S. Beniušienė: „Žmonės
lieka dirbti savo darbų“

Šį procesą „užkurti“ buvo ban
doma jau prieš keletą metų, tiesa,
nesėkmingai. Na, o šįmet galų gale jis realiai pradėtas. Manau, spren
dimas dėl susijungimo jau b
uvo
su
brendęs ir labai logiškas. Kur
čiųjų bendruomenė nėra di
delė,
todėl būtinai reikia jungtis ir lai
kytis vieningai. Abiejų įstaigų bendruomenės tai suprato ir sutiko su
reorganizacijos sąlygomis, nes jose
buvo įtvirtinti du esminiai jų reikalavimai: išlaikyti turimas darželio
patalpas Bistryčios g. bei tęsti darbuotojų darbo santykius. Kaip sutarėme,
taip ir darome. Reorganizacijos apraše buvo numatyta panaikinti tik
besidubliuojančias pareigybes, vadinasi, visi kiti darbuotojai išsaugojo
savo darbo vietas. Nuo pirmųjų reorganizacijos dienų nuolat derinome
veiksmus su LSKVIUC vadovybe, etatų sąrašą, funkcijas. Nė viename
etape nebuvo kategoriškų, vienpusių sprendimų. O gal vis dėlto kažko
nepastebėjau, neįsiklausiau?..
Tikiu, įstaigų sujungimas leis suvie
nodinti ugdymo procesą,
labiau jį suderinti su pradiniu, pagrindiniu ugdymu. Ne paslaptis,
kad tarp įstaigų egzistuoja savotiška konkurencija ir ugdymo proceso
organizavimo skirtumai. O taip neturėtų būti. Juk vaikai ateis į tą
pačią mokyklą, todėl ir paruošimas turi būti vienodas.
Šiemet po reorganizacijos išliks dvi ugdymo vietos: Filaretų g. 36
ir Bistryčios g. 9A. To pageidavo abiejų įstaigų tėvai. Todėl pirminiai
pamąstymai sukelti visas darželio grupes į Bistryčios g. nuėjo perniek.
Tėvams svarbu, kad būtų patogu. Tad brolių ir seserų, besimokan
čių LKNUC, turintys darželinukai, o tiksliau, jų tėvai, pageidavo pasi
likti LKNUC darželyje. Dalis darželinukų iš Bistryčios g. „emigravo“ į
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LKNUC, irgi dėl patogumo. Tiesa, vienas sprendimas buvo nedisku
tuotinas – priešmokyklinę grupę formuoti LKNUC patalpose, kad būtų
užtikrintas kuo glaudesnis ryšys su mokykla. Kaip grandininė reakcija
prasidėjo brolių ir seserų perkėlimas į LKNUC darželį, nes vežioti vai
kus į skirtingas vietas labai nepatogu. Taip į LKNUC šiemet persikėlė
net 2 grupės, turėjusios veikti Bistryčios g. Su grupėmis atkeliavo ir
auklėtojos, padėjėjos, surdopedagogai. Naujus mokslo metus sutin
kame turėdami 3 ikimokyklines grupes Bistryčios g. ir 2 ikimokyklines
bei 1 priešmokyklinę Filaretų g.
Vaikai, gavę švietimo pagalbą Bistryčios gatvėje, ten ir gaus, nebent
bus pageidaujančiųjų kitaip. Kiekvienas atvejis aptariamas atskirai
ir asmeniškai. Surdopedagogų pagalba yra ypač svarbi ir paklausi,
todėl branginame kiekvieną pedagogą ir jais „nesitaškome“. Vaikai,
lankantys mūsų mokyklą, gaus tą pačią švietimo pagalbą, kaip ir
anksčiau, ir tokiomis pačiomis apimtimis. Įstaigos susijungė juridiškai,
t. y. „popieriuje“, bet žmonės liko dirbti savo darbų. Yra minimalių
pasikeitimų, bet jie daugiau susiję su vadyba ir darbo organizavimu.
Ateities planus dėliojame labai atsargiai. Vis dėlto turiu pasakyti:
padėtis, kuomet su nedideliu vaikų skaičiumi reikia išlaikyti skirtingose
vietose du pastatus, kuriuose pilna vietos, nėra gera. Juk esame
išlaikomi iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tačiau pirmiau norime užbaigti
reorganizacijos procesus, kurie reikalauja daug dėmesio ir jėgų, o apie
pastatus pradėsime galvoti rudeniui įsibėgėjant. Neabejoju, į diskusiją
įsitrauks LKNUC bendruomenė: vaikų tėvai, pedagogai, administracija.
Ieškosime tinkamiausio sprendimo. Jį derinsime su steigėju.

N. Šerkšnienė: „Pokyčiai
buvo neišvengiami“

Mūsų Centro istorija prasidė
jo daugiau nei prieš 50 metų, kai
kelios ikimokyklinio ugdymo grupės atsiskyrė nuo Kurčiųjų mokyklos ir tapo savarankiška ugdymo
įstaiga. Čia buvo ugdomi klausos
negalią turintys ikimokyklinio
amžiaus vaikai. O šiais metais ir
vėl tapome mokyklos dalimi.
Reorganizacija buvo neišven
giama. Integruodamiesi į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centro bendruomenę stengsimės suvienodinti ugdymo procesą, siek
sime ugdymo tęstinumo mokykloje. Manau, kad LKNUC direktorei S.
Beniušienei ši reorganizacija taip pat tapo nemažu iššūkiu. Pasitiki
me nauja vadove. Ji daugelį metų bendradarbiavo su kurčiųjų ben
druomene, puikiai žino jos problemas ir lūkesčius, turi viziją ir siekia
ją įgyvendinti. Mes savo patirtimi ir žiniomis stengsimės suteikti vi
sokeriopą pagalbą kuriant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
klausos negalią turinčių vaikų gerovę.

UGDYMAS

LKNUC archyvo nuotr.
KKNUC archyvo nuotr.

KKNUC. Kauno ugdymo centre – 23 darže
linukai ir 58 mokiniai. Dar 58 ugdytiniai at
vyksta surdopedagogo pagalbos. „Tiems

KKNUC archyvo nuotr.

LKNUC. Centras džiaugiasi ugdytinių gausa:
33 darželinukais ir 72 mokiniais. Tarp pasta
rųjų – ir 7 „nulinukai“. Pasipuošę naujomis
mokyklinėmis uniformomis parengiamosios
klasės mokinukai tapo Rugsėjo 1-osios šven
tės favoritais. LKD prezidentas K. Vaišnora
jiems ir kitiems ugdytiniams įteikė po dovanė
lę. Į šventę taip pat atvyko būrys svečių, tarp
jų – ir ŠMSM viceministras A. Plikšnys.
Tądien pasveikinti ekologinio projekto
„Mums rūpi Žemė!” konkurso nugalėtojai.
Vaikai ir per karantiną namuose rūšiavo daik
tus, kūrė darbelius iš antrinių žaliavų, piešė,
augino augalus. Viską fotografavo, siuntė į
mokyklą. Organizatorės visa tai dėjo į LKNUC
„Facebook“ paskyrą, galų gale visi kartu išrin
ko geriausius dalyvius.

mokiniams, kurie namuose neturėjo reikia
mų skaitmeninių priemonių, karantino lai
kotarpiui planšetes su internetiniu ry
šiu
(kortele „Ežys“) parūpino ŠMSM. Įsidiegėme
„Microsoft Office 365“ mokymosi platformą,
taigi, jei vėl tektų grįžti prie nuotolinio moky
mo, tikimės, kad jis bus dar sklandesnis...“, –
informavo direktorė Laimutė Gervinskienė.

LITORINOS MOKYKLA. Šiemet Klaipėdos
mokyklai – 25 metai! Beje, tarp daugiau kaip
100 ugdytinių tėra 22 kurtieji. Visi pradinukai
mokosi vienoje klasėje, taip pat jungtinės yra
5-6, 7-8 klasės, tik 9 klasė atskirai. Kurčius vai
kus globoja Klaipėdos tėvų bendrija „Aidas“.
Štai ir Rugsėjo 1-ąją nepamiršo pasveikinti:
dovanojo pantomimos teatro „A“ mimų tru
pės (vadovas A. Mažonas) pasirodymą.

K. Rimkienės asmeninio albumo nuotr.

Plačios šypsenos po veido kaukėmis ir glėbys gėlių mokytojams. Sveikas, Rugsėji! Koks
lauktas jis ir kaip pasitiktas –
žodis mokyklų bendruomenėms.

PKNPM archyvo nuotr.

Rugsėjo 1-oji vėl sukvietė į klases

KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS. Įvairių profesijų čia mokosi 14 asmenų. 6
iš jų – pirmakursiai; trys jau įgiję vidurinį išsila
vinimą, o dar kiti jo sieks kartu su specialybe.
PKNPM. Mokyklos bendruomenės nariai rug
pjūtį dalyvavo 7-ajame baidarių ralyje „Pa
žinkime savo kraštą“. Naujų idėjų edukaci
nėms erdvėms kurti direktorė Danutė Kriščiū
nienė kartu su kitais 40 šalies kolegų parsivežė
iš Estijos (Tartu). Kauno arkivyskupo metropo
lito K. Kėvalo kvietimu jau spėta pabuvoti Ši
luvoje ir paminėti Katalikiškų mokyklų dieną.
Mokiniai (mokytoja V. Vanagienė) daly

vavo respublikiniame kūrybinių darbų ple
nere „Gamtos spalvos“ ir sukūrė floristinį
kilimą „Auksinis ruduo“. Jis įvertintas no
minacija „Elegantiškiausias kilimas“.
Rugsėjo 4 d. PKNPM kartu su Šv. Trejy
bės rektoratu organizavo tarptautinę konfe
renciją, skirtą kunigui A. Lipniūnui atminti,
siekia nutiesti kelią Dievo tarno beatifikacinei
bylai (mirusiojo paskelbimas palaimintuoju) į
Vatikaną. Į miesto savivaldybės remiamą pro
jektą įsitraukė kurtieji. Mokytoja Lijana Čiplie
nė su dukra Justina, PKRC direktorė Otilija di
Fazio bei užimtumo organizatorė Kristina
Kudirkienė kunigo A. Lipniūno veikalo „Lau
ko lelijos“ motyvais sukūrė ir konferencijoje
parodė inscenizaciją gestų kalba.
Atviros architektūros savaitgalį nemoka
mas ekskursijas kurčiųjų grupėms mieste vedė
projekto savanoriai LGK mokytojai L. Čiplienė
ir Vilius Glušokas. PKNPM dalyvauja edukaci
nėse MB „Mažųjų ugdymas“ programose. Šiuo
metu baigia mokyklos takelių, kabinetų bei
edukacinių erdvių atnaujinimą. Čia
mokosi 50 ugdytinių.

Parengta pagal kurčiųjų mokyklų inf.
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JAUNIMAS

Plačios šypsenos rodo: bus ką prisiminti.

„Tyliosios pasakos 2020“ dalyviai.

Rugpjūčio 3–7 dienomis vyko labai visų
laukiamas renginys – vasaros stovykla
„Tylioji pasaka“. Į jubiliejinę, 15-ąją stovyklą
sugužėjo trisdešimt 10–17 metų vaikų.
Vaida LUKOŠIŪTĖ

Stovyklos vairą patikėjo 20-metei

„Šiemet į stovyklą pakvietėme kiek mažiau dalyvių: 15 berniukų
ir 15 mergaičių, praėjusiais metais stovyklautojų buvo 35. Tačiau
mažesnį skaičių lėmė tikrai ne susiklosčiusi padėtis šalyje (ekstremali
situacija dėl COVID-19 ligos – aut.), o galimybės. Džiaugiamės, kad
bėgant metams stovykla nepraranda populiarumo ir kaskart vis
sulaukiame grįžtančių ankstesnių laidų stovyklautojų“, – dalinosi
mintimis Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) finansinių
išteklių koordinatorius Paulius Jurjonas.
Jau tapo įprasta,, kad kasmet stovyklai sugalvojama temašūkis, šiemet organizatoriai pasirinko šūkį „Sveikas ir motyvuotas“.
Tradiciškai kartu LKD ir LKJA organizuojamas vaikų vasaros są
skrydis vyko Trakų rajone, „Šamo vado“ sodyboje. Dvejus metus iš
eilės stovyklai vadovavo P. Jurjonas, o šiemet vairą perleido naujai
LKJA tarybos narei, veiklos koordinatorei Veronikai Michailovai.
„Įgavau pakankamai patirties, todėl norėjau ja pasidalinti su kitais.
Šiemet išsikėliau tikslą – apmokyti organizuoti stovyklos veiklas kolegę,
kad ateityje gebėtų tokius renginius vesti savarankiškai“, – aiškino Paulius.
„Kai prisijungiau prie LKJA komandos, kolegos iš karto pastebėjo,
kad turiu lyderio savybių, todėl 15-ąją „Tyliosios pasakos“ stovyklą
nepabijojo patikėti organizuoti man. Mėgstu burti žmones bendram
laisvalaikiui, kviesti juos bendrauti ir būti kartu, todėl noriai ėmiausi
iniciatyvos. Žinojau, kad lengva nebus, tačiau įgyta patirtis atpirko
viską“, – pasakojo Veronika.

Išvedė iš komforto zonos

Nors stovykloje vaikams buvo pasiūlyta daugybė pramogų,
iš tikrųjų pagrindinis tikslas buvo išvesti juos iš komforto zonos:
išmokyti planuoti savo laiką ir gebėti spręsti iškilusias problemas.
Komandinis darbas skatino rūpintis ne tik savimi, bet ir stovyklos
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LKJA archyvo nuotr.

„Tyliosios pasakos“
dalyviai – sveiki ir
motyvuoti vaikai
Savimi „parašė“ T ir P: suprask – „Tylioji pasaka“.

draugais, o taškų kaupimo sistema buvo puiki motyvacija stengtis.
Vaikai taip pat turėjo galimybę išbandyti naujoves: šaudymą lanku
bei virtualios realybės akinius. Buvo ir daugiau aktyvių pramogų:
kaukių kūrimas iš gipso, marškinėlių dažymas, sporto varžybos
bei maudynės ežere. Surengta paskaita „VV“ (vizualinio vernakulo
trumpinys – aut.), kurią vedė LKJA prezidentas Arnoldas Matulis.
O paskutinę stovyklos dieną visų laukė saldi staigmena –
jubiliejinis tortas. Jo taip pat skanavo ir uždarymo ceremonijoje
pasisakė svečiai: LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora bei Neįgaliųjų
reikalų departamento direktorė Eglė Čaplikienė su kolege.

Penkios dienos vaikams per mažai

„Stovyklos organizavimas buvo tikras asmeninių gebėjimų
išbandymas. Esu labai jauna, man tik 20 metų, bet bendraamžiams
siekiau įrodyti, kad, nepaisant amžiaus, viskas įmanoma. Už tai, kad
viskas pavyko, labiausiai esu dėkinga Pauliui, kuris nuolat konsultavo
ir dalinosi savo, kaip patyrusio organizatoriaus, patirtimi. Stovyklos
veiklas planavau du mėnesius, o jai pasibaigus supratau, kad nuo
šiol geriau pažįstu save, ir jau žinau, kuriose srityse turiu patobulėti“,
– apibendrino įgytą patirtį V. Michailova.
Mergina atviravo: „Laukdami informacijos apie renginį, vaikai labai
jaudinosi, ar jis tikrai įvyks. O aš, nebūdama tikra, nenorėjau jiems žadinti
tuščių vilčių. Na, o dabar, kai „Tylioji pasaka“ jau baigėsi, džiaugiuosi, kad
dalyviams čia patiko, kad juos sužavėjo stovykloje sklandžiusi draugystės
atmosfera, kartu patirti išgyvenimai. Vaikai dar kartą pakartojo jau
pernai išsakytą pageidavimą: „5 stovyklos dienų mums per mažai!“ Jų
džiaugsmas – didžiausias komplimentas, įsitikinusi Veronika.
Stovyklos idėjas įgyvendinti padėjo stebėtojas P. Jurjonas ir sa
vanoriai: Erika Jočytė, Gabrielė Valaitytė, Šarūnė Tilvikaitė,
Simona Šekurovaitė.

TĖVŲ
GESTŲ
ŽVILGSNIS
KALBA

Vasara su bendrija PAGAVA
Nepaisant Lietuvoje ir pasaulyje susiklosčiusios situacijos, bendrija
PAGAVA visą vasarą aktyviai vykdė veiklas ir šeimoms iš visos Lietuvos dovanojo įspūdingų potyrių, sudarė sąlygas užmegzti naujų pažinčių, puoselėti senas draugystes, dalintis patirtimi, įgyti naujų žinių, kurios, tikimasi, padės augti ir tobulėti.
Bendrijos PAGAVA inf.

Birželio 27–28 d. PAGAVOS bendruomenės
jaunimas susirinko į mokymus, kuriuose to
bulino efektyvaus laiko planavimo, lyderys
tės, komandos formavimo įgūdžius, įgijo
žinių apie pagarbius ir saugius santykius visuomenėje ir šeimoje. Daugiau sužinojo apie
emocinę sveikatą bendruomenėje, atsakingus
problemų sprendimo būdus bei dalyvavo neu
roedukacijos ir dailės terapijos užsiėmimuose.
Pastarųjų metu išliejo susi
kau
pusias
emocijas, sukūrė individualių bei grupinių
piešinių. Gamtos prieglobstyje laiką leido
džiaugdamiesi bendravimu, maudynėmis
ežere ir kitomis pramogomis.

sąlygos, visavertis dalyvavimas veiklose, sa
viraiškos laisvė. Vaikų užimtumas ir renginiai
organizuoti atsižvelgiant į dalyvių amžių, po
mėgius, gebėjimus, laikantis visų saugumo
rekomendacijų.

Savanorystės mokymai

Liepos 21–22 d. bendrijos jaunimas Šven
tosios poilsio komplekse „Energetikas" to
bulino darbo komandoje įgūdžius, susipažino
su PAGAVOS organizacijomis, konsultavosi
savanorystės kurčiųjų organizacijose klau
simais. Be abejonės, džiaugėsi sutikę bend
raminčių, užmezgę naujų pažinčių.
Pasinaudojusi mokymų metu įgytomis
žiniomis, ši puiki jaunuolių komanda liepos
23–26 d. sėkmingai savanoriavo PAGAVOS
vasaros poilsio stovykloje „Bėgant iš tylos
pasaulio..."

Stovykla „Pagaviukas“

Liepos 5–12 d. jaunuosius stovyklautojus
bendrija pakvietė į jau tradicine tapusią fizinio
aktyvumo, sveikos gyvensenos, savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymo vasaros poilsio sto
vyklą „Pagaviukas“. Stovyklautojai turėjo dau
gybę užsiėmimų, kuriuos taip pat siūlė ir kie
kvieną dieną į sąskrydį atvykstantys vis nauji
svečiai. Taip pat susipažino su retesnėmis pro
fesijomis, naujausiomis technologijomis bei
išbandė daug smagių pramogų.
Vaikai turėjo galimybę atskleisti savo kū
rybinius įgūdžius, atliko eksperimentų. Taip
pat buvo organizuojami išmaniųjų žaidimų,
protų mūšio, titruojamų kino filmų vakarai,
daug dėmesio skirta aktyviai veiklai lauke:
vyko sporto varžybos, smagios estafetės, o
kiekvienas rytas prasidėdavo mankšta.
Sto
vykloje buvo užtikrintas verti
mas į
gestų kalbą, sudarytos saugios gyvenimo

Šeimų mokymai

Rugpjūčio 8–9 d. organizuoti mokymai šei
moms. Iš visos Lietuvos suvažiavusiems tė
veliams seminarus vedė patyrę lektoriai. Jie
konsultavo klausos negalią turinčių vaikų
ugdymo ir socializacijos klausimais, dalinosi
patarimais, padėsiančiais labiau įsitraukti į
mokyklos veiklas, supažindino su valstybės
paramos neįgaliesiems tvarka, kalbėjo apie
vaikų ausų ligas, jų gydymą, profilaktiką. Kvie
tė tėvelius diskutuoti visomis nagrinėtomis te
momis, dalintis patirtimi.
Organizatoriai džiaugėsi šeimų gausa,
aktyvumu bei noru gilinti turimas žinias
šiuose itin gerų atsiliepimų susilaukusiuose,
Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM
finansuojamuose mokymuose.

„Bėgant iš tylos pasaulio...“

Šiemet 22-ą kartą iš eilės organizuotai stovy
klai vasara tarsi „pagal užsakymą“ dovanojo
saulėtas ir šiltas dienas. Stovyklautojų susi
rinko daugiau kaip 300! Iš visos Lietuvos su
važiavusios šeimos bendravo, dalinosi vaikų
pasiekimais, sukaupta patirtimi. Vaikai, jau
nimas ir suaugusieji aktyviai įsitraukė į kul
tūrinę, meninę ir sportinę veiklą. Visi turėjo
galimybę dalyvauti ryto mankštoje, susipa
žinti su kvapų terapija, dalyvauti savanorių
rengiamose edukacijose, mėgautis sporto
šventės akimirkomis. Įvyko ir labai laukta
Neptūno šventė.
Tądien nuo ankstyvo ryto prasidėjo
smėlio pilių statybos parengiamieji darbai.
Šeimos susibūrė į komandas, rengė tvirto
vių projektus, ruošė medžiagas ir įrankius
jų statybai. Kai kurie įgyvendino ir savo in
dividualias smėlio statinių vizijas, aktyviai
į darbą įsitraukė ir mažieji stovyklautojai.
Dienos triūsą vainikavo įspūdingas rezulta
tas – pajūris buvo nusėtas gražiausiomis ir
originaliausiomis smėlio pilimis, kurios suža
vėjo net daug mačiusius jūrų karalių Neptūną
ir Undinėlę. Teatralizuotos mitologinės būty
bės surengė eiseną, vertino pilių originalumą
ir dalino apdovanojimus.
Laisvu nuo renginių metu šeimos bendra
vo neformalioje aplinkoje, natūraliai mezgėsi
ryšiai tarp skirtingų miestų šeimų. Vis stipres
ni draugystės saitai kasmet susaisto skirtingų
kartų atstovus. Tikimasi, kad metams bėgant
šie ryšiai tik tvirtės.
Renginiai organizuoti įgyvendinant SADM,
Neįgaliųjų reikalų departamento, Lietuvos
kultūros tarybos, Vilniaus miesto savivaldy
bės finansuojamus projektus bei
bendrijos PAGAVA ir tėvų lėšomis.
PAGAVOS archyvo nuotr.

Jaunimo mokymai
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UGDYMAS
SUBKULTŪRA

Sugaišo vos akimirką ir pataisytas automobilis grįžo į varžybų trasą.

Pametę galvas dėl BMW
Pasirodo, tokių kurčiųjų vairuotojų vien Lietuvoje daugiau
kaip 100! Ne mažiau šios kategorijos automobilių gerbėjų
yra ir kaimyninėse šalyse. Tad, kai šiemet rugpjūčio 14–16
dienomis Lietuvos BMW WOLF CLUB prezidentas Arnoldas
MATULIS ir jo suburta savanorių komanda pakvietė atvykti į
6-ąjį Baltijos kurčiųjų BMW klubų suvažiavimą, atsiliepė net
240 bendraminčių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos. Atvyko svečių iš
Prancūzijos ir Airijos.
Parengta pagal BMW WOLF CLUB inf.
Ką šie patrakėliai išdarinėjo Bačiūnų kartodrome
Šiauliuose – bus lengviau parodyti nei papasakoti. Ne
trūko ypatingų vaizdų ir iš Kelmės rajone esančios so
dybos „Miego klinika“. Į ją sąskrydžio dalyviai persikėlė
pirmos dienos vakarą ir ten dar dvi dienas tęsė varžybų
maratoną.
Šio subkultūrinio fenomeno gimimo istoriją Lie
tuvoje papasakosime kitą kartą. O šįkart kviečiame
paganyti akis į keturrarčius plieno žirgus, išmanius jų
raitelius, pasimėgauti varžybų akimirkomis, sužinoti,
kas buvo greičiausias, atkakliausias, šauniausias.

Savanorių komanda.
Rungtis „Pervažiuok lieptelį sausas".
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BMW WOLF CLUB archyvo nuotr. Autorė – Ramunė Eskertaitė.

Bačiūnų kartodrome.

Baltijos kurčiųjų BMW klubų prezidentai.

Suvažiavimo logotipas. Autorius – Karolis Simaitis.

Rungtis „Surink kuo daugiau detalių per 1 minutę".

Dalyvių apdovanojimai.
Žemiausio automobilio rungtis.

POILSIS

„Varpelis“ – poilsio ir susitikimų vieta

Meilė nuo pat pirmo apsilankymo

73-ejų kaunietė Eugenija čia atvyko su dukra gestų kalbos vertėja
Rūta ir anūku Alfredu. „Varpelyje“ kasmet lankosi nuo tada, kai jis pasta
tytas. Moteriai patinka kurorto gamta, pabendrauti su senais pažįsta
mais ir sukaupti saulės bučinių atsargas šaltajam metų laikui. „Varpelis“
ištikimai saugo p. Eugenijos jaunystės prisiminimus: kai čia poilsiauda
vo judviejų su vyru šeima, o paskui, vaikams užaugus, tik juodu. Sutuok
tiniui iškeliavus į amžinybę, moteris čia atvyksta su dukros šeima.
Į pokalbį įsitraukia pro šalį ėjęs Albertas. „Palangoje kitaip, o čia
jautiesi arčiau gamtos, – rodo gestais vyras ir tikina: – Be to, kur dar
jūs rasite vasarą pajūryje geresnį kainos ir paslaugos santykį?!“
Čia bent savaitę kasmet ilsisi LKD vyriausioji buhalterė Danutė
Ščerbinienė. Sentimentų šiai vietai neslepianti moteris atsako ir į rū
pimą klausimą: „Netiesa, kito pastato prie jūros LKD niekada neturė
jo, bet savo bendruomenės nariams iki pastatant „Varpelį“ nuomojo
kambarius pas vietos gyventojus Palangoje.“ Abejoti p. Danutės žo
džiais nevalia – ji LKD sistemoje dirba jau 41-erius metus, yra daugy
bės įvykių liudininkė.
O štai poilsio namų administratorė Juvita Liandsbergienė, pa
klausta, ar „Varpelį“ galėtų įvardinti kurčiųjų vasaros traukos centru,
atsakyti neskuba. Tik pastebi, kad 50 gyventojų vienu metu priimti
galintys poilsio namai ne visada būna pilni. Tuomet nedrąsiai sukirba
mintis: jei per 7 tūkst. narių turinti bendruomenė neišperka visų vietų,
tai gal iš tikrųjų daliai kurčiųjų „Varpelis“ pamažu praranda ankstesnę
reikšmę ir patrauklumą?..

Prisiminimų tiltu į pradžią

„Ten, kur dabar yra sandėliai, buvo įrengta skysto kuro katilinė,
o ten, kur žaliuoja pieva, buvo užkastos skystojo kuro cisternos, –
prisimena J. Liandsbergienė, kuriai prieš 37-erius metus „Varpelis“
tapo pirmąja darboviete Šventojoje, iš vidurio Lietuvos čia ją, jauna
martę, atsivežė vyras. – Tuomet LKD samdė 4 kūrikus, 2 elektrikus, 2
valytojas, ūkvedį ir šeimininkę.“
Vėliau buvo užtverta pastato niša, ten įrengta elektros katilinė,
tad tiek daug kūrikų nereikėjo, o senosios vietoje buvo sumontuo
tos bendro naudojimo dušinės. Sovietmečiu elektra buvo pigi – 1 kW
kainavo vieną kapeiką, todėl šildyti poilsio namus esą apsimokėjo
visus metus. Pradėjus gyventi laisvosios rinkos sąlygomis tokia pra
banga tapo ne pagal išgales.
Atvykdami į „Varpelį“ poilsiautojai atsiveždavo pluoštą talonų ir
už juos buvo organizuotai valgydinami tokiose Šventosios maitinimo
įstaigose, kaip „Sidabrinės kopos“, „Elektronas“. Pamainos trukdavo
ilgiau, žmonės dažniausiai atkeliaudavo visuomeniniu transportu,

pirmiausia naktiniu traukiniu bildėdavo iki Kretingos, o iš ten anks
tyvuoju autobusu – į Šventąją. O štai vilniečius pirmyn atgal vežiojo
„Vikados“ samdytas autobusas.

Atgal į dabartį

Poilsio namuose įrengta 19 kambarių, kelios virtuvėlės, yra ben
dro naudojimo ir sandėliavimo patalpos, administratorės kabinetas.
„Paprastai kasmet LKD vadovybei rašau raštą, informuoju apie
padėtį ir prašau lėšų „degančioms“ reikmėms. Draugijos valdymo
organai, administracija, įvertinę poreikių būtinumą, pagal finansi
nes galimybes skiria lėšų.
Kas už tuos pinigus daroma? Maždaug prieš 15 metų pakeisti net
22 metus tarnavę baldai, prieš 12 metų – visi vandentiekio vamz
džiai, dar vėliau įrengtos naujos dušo vonelės, kambarių sienos iš
kaltos lentutėmis, pakeisti praustuvai, klozetai, dalis langų, sanitari
niai mazgai išklijuoti plytelėmis. Virtuvėse – šiuolaikiškos kaitlentės,
kiekviename kambaryje pastatyti šaldytuvai. Šviežiausias pokytis
– paklotas naujas linoleumas. Patalpose švaru ir tvarkinga, pakan
kamai indų, virtuvės rakandų. Tiesa, balkonai dar nesutvarkyti ir at
rodo ne kaip. Šviežumu nespindi ir pastato fasadas.
Poilsio namų išlaikymo išlaidas tiesiogiai dalinasi LKD (stambios
investicijos, samdomų darbuotojų, išskyrus vieną, išlaikymas) ir UAB
„Neveresta“ (žemės mokestis, ūkvedžio darbo užmokestis, smulkūs
pastato remonto darbai). Tačiau direktorius Kazimieras Zybartas pa
stebi, kad „Varpelis“ bendrovės balanse buvo ne visada. Ir primena,
kad poilsio namai yra buvę ir UAB „Elkados“, prieš tai „Vikados“ balan
se. Dėl daugybės priežasčių esą tikslu būtų sakyti, kad pastato išlaiky
mas – bendras LKD ir visų įmonių reikalas. Beje, nepigus.
LKD, kaip dera geram šeimininkui, pasirūpina svečių užimtumu.
Kiekvieną vasaros penktadienį čia atvyksta darbuotojai ir surengia
stalo žaidimų, protų mūšių vakarones, veda paskaitas, patys kurtieji
dalinasi kelionių istorijomis, pasakoja apie savo hobius, vyksta kie
mo žaidimų varžybos. „Varpelis“ neretai tampa seminarų vieta. Dau
gybė pramogų čia laukia mažųjų poilsiautojų.
Autorės nuotr.

Administratorė
Juvita Liandsbergienė.

Kasmet Šventoji 3 mėnesiams tampa kurčiųjų vasaros sostine. Į kurorte esančius kurčiųjų poilsio na
mus pradeda rinktis poilsiautojai. Dar sovietmečiu,
prieš 37-erius metus Mokyklos g. 69 iškilęs pasta
tas, suprantama, negali prilygti penkių žvaigždučių
viešbučiui. Tačiau ar vien komfortas ir liukso klasės
baldai namus daro namais? Kalbinti kurtieji „Var
pelį“ vertino už tai, kad jis yra ir kad tai tradicinė,
griežtomis taisyklėmis jų nevaržanti poilsio, pra
mogų ir susitikimų vieta.
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Poilsio namai „Varpelis“.
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Pirmasis Kauno kurčiųjų
bendruomenės pirmininkas
Petras Kaziulionis.

Po metų, 1951 m. organizacijos vairą perėmė
Pranas Piligrimas.

Regina Čicharienė – trečioji Kauno kurčiųjų
organizacijos vadovė.

Kauno kurčiųjų organizacijos
pirmininkė Ona Kudrevičienė.

Kauno kurčiųjų teritorinei valdybai – 70 metų
Kas penkmetį Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras iškilmingai pamini Kauno teritorinės valdybos susikūrimo jubiliejų ir ta proga dar kartą atsigręžia į savo ištakas. Iš tiesų, kurčiųjų istorija – vieniems įdomūs pasakojimai,
kitiems – nostalgiški prisiminimai. Tačiau nors praeitis ir žadina smalsumą, kažin ar daug kas iš mūsų šiandien galėtume teisingai atsakyti, kiek
metų gyvuoja Kauno teritorinė valdyba? Kas buvo tie jauni ir aktyvūs žmonės, kurių iniciatyva sukurta Kurčiųjų draugija?
Gintautė SINKEVIČIENĖ
Pasirodo, šiemet kaip tik tokie metai,
kai Kauno TV ir vėl mini sukaktį. 1950 metų
pabaigoje, t. y. lygiai prieš 70 metų, surengtas
Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno srities
sky
riaus steigiamasis susirinkimas. Jame
nuspręsta, jog svarbu suburti Kauno srities
kurčiuosius ir kartu mokytis, bendrauti, dirbti
ir siekti vienybės. Tais metais čia užregistruoti
733 klausos negalią turintys asmenys, kurie
tapo Lietuvos kurčiųjų draugijos nariais.
Pirmojo bendruomenės lyderio Petro
Kaziulionio darbą 1951 m. perėmė Pranas
Piligrimas, kuris iškovojo klubo–skaityklos
vedėjo etatą ir leidimą Draugijos veiklą vykdyti viename iš Kauno m. švietimo skyriaus
bibliotekos (veikė buvusioje Liaukaitytės
g. 13; dabar šio pastato nebėra, jis nugriau
tas – aut.) kabinetų. Kelis kartus per savaitę
klubo–skaityklos vedėja Regina Čicharienė
kviesdavo miesto kurčiuosius susirinkti pa
bendrauti, skaityti knygas gestų kalba, da
lyvauti kino filmų aptarimuose ir paskatino

susiburti į saviveiklos būrelį. Vis dėlto pa
grindinis to meto siekis buvo ne tiek laisva
laikio organizavimas, kiek kurčiųjų švietimas,
įdarbinimas bei apgyvendinimas.
Vienu iš reikšmingiausių to meto laimė
jimų tapo Kauno kurčiųjų gamybos–mokymo
kombinato, dabar visiems gerai žinomo
kaip UAB „Atropa”, įkūrimas. 1953 m. veikti
pradėjusi įmonė kurtiesiems atvėrė gali
mybes dirbti ir mokytis. Čia veikė net keli ce
chai: siuvimo, stalių, trikotažo, audimo, todėl
panorėjęs įsidarbinti galėjo bet kuris klausos
negalią turintis asmuo. 1960 m. pradėtas
statyti dar vienas kombinato pastatas, taip
buvo sudarytos dar geresnės ir patogesnės
sąlygos kurtiesiems dirbti kartu.
1953 m. buvusi klubo–skaityklos vedėja
R. Čicharienė tapo Kauno TV pirmininke. Jos
vadovavimo laikotarpis siejamas su kurčių
jų saviveiklos pradžia: tuomet įsteigtas dra
mos būrelis, pastatytas pirmasis scenos kū
rinys „Revizorius” ir taip sudarytos sąlygos

Kauno TV susirinkimas. Prie stalo sėdi šviesuoliai: S. Armonavičienė, P. Piligrimas,
Maslinkovas, L. Paršelienė.
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puoselėti meninę veiklą. 1954 m. girdinčiųjų
auditorijai surengtas pirmas viešas kurčiųjų
saviveiklininkų pasirodymas.
Didžiosios permainos organizacijoje prasi
dėjo, kai pirmininke tapo Ona Kudrevičienė.
1966 m. išrinkta vadovė pradėjo steigti pir
mi
nes kurčiųjų organizacijas ir taip atvėrė
ga
limybes Kauno srities rajonų kurtiesiems
gauti reikiamą socialinę pagalbą, bendrauti ir
socializuotis. Suklestėjo kultūrinė veikla, kurios
metu pastatyta dar daugiau spektaklių, buvo
rengiamos gastrolės, o už parduotus bilietus
gautais pinigais buvo apmokėta saviveiklininkų
pramoginė kelionė į Krymą ir Odesą.
O.Kudrevičienės vadovavimo metais ženklūs kurčiųjų švietimo laimėjimai. Pirmininkės
pastangomis sudarytos sąlygos vidurinio
mokslo siekti suaugusiems kurtiesiems: šiuo
laikotarpiu brandos atestatus įgijo pirmoji kur
čiųjų vakarinės mokyklos laida (baigė 20 kur
čiųjų). Taip pat suburta kurčiųjų grupė mokytis
Kauno ekonomikos technikume, 1976 m. vai
ruotojo pažymėjimus gavo pirma eksperimen
tinė kurčiųjų grupė.
Nuo pat Kauno kurčiųjų draugijos įstei
gimo organizacijos pavadinimas buvo daug
kartų keičiamas. 1992 m. LKD Kauno tarprajoninė valdyba reorganizuota į LKD Kauno
teritorinę valdybą, jos pirmininke tapo Malvi
na Stankauskienė.
(Bus daugiau)

Kurčiųjų gamybos–mokymo kombinate (dabar – UAB „Atropa“).

KKRC archyvo nuotr.

KKRC archyvo nuotr.

GESTŲ KALBA
KURČIŲJŲ
ISTORIJA

PASAULIO KURTIEJI

Baltarusija,Tu mums rūpi!

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

S. Hanejeva – 2019 m. Seime vykusio LGKVA jubiliejinio renginio pranešėja.

Informacijos badas ir išeičių paieškos

Kurčiųjų klubai uždaryti dėl COVID-19?

Tarp beveik 9,5 milijonų gyventojų – 10 500 kurtieji, iš jų 9 030
yra BKD nariai. Gestų kalbos vertimo paslaugas teikia 64 vertėjai.
Kurčiųjų bendruomenei tokio skaičiaus GK vertėjų nepakanka,
šalyje jie niekur nerengiami. Dėl to ir kurtieji turi mažai galimybių
siekti aukštojo mokslo ir prestižinių specialybių.
Šiuo metu Baltarusijos piliečius valdžia stengiasi atriboti nuo
objektyvios informacijos šaltinių, jos stygius ypač skausmingas kur
tiesiems. Tačiau, sakoma, nėra padėties be išeities. S. Hanejeva in
formacijos sklaidai pasitelkė savo „Facebook“ paskyrą. Ši tapo tarsi
alternatyvia BKD interneto svetaine. Vadovė gaudo naujienas ir čia
pat jas skelbia. Ir net išmoko apsisaugoti nuo melagienų. Taip pat
kurtieji susikūrė „Viber“ grupes ir ten keičiasi informacija. Dar vienas
naujienų šaltinis, kuriuo pasitiki bendruomenė – socialinis tinklas
„Telegram“. „Žinoma, kai internetas šalyje stringa, tuo laiku iš tikrųjų
liekame be informacijos“, – be pagražinimų dėstė pašnekovė.
Valstybinėje televizijoje kasdienė laida gestų kalba trunka vos 5
minutes. Ji – iš ryto, metas ne itin patogus. Tai esą juokingai mažai.
„Titruojamų laidų taip pat stinga. Ypač dabar, kai vietinius pakeitė
Rusijos žurnalistai. Jie nei žino apie padėtį šalyje, nei stengiasi
žinoti“, – apmaudo neslėpė lyderė.

Demonstracijose – kartu su girdinčiaisiais

„Taip, mūsų kurtieji dalyvavo taikiose demonstracijose, – sunkios
pokalbio temos neatidėliojo p. Svetlana. – Buvo sulaikytųjų. Sužinoję
apie tai, kreipėmės į Vidaus reikalų ministeriją raštu prašydami leisti
teikti vertimo paslaugas juos apklausiant. Džiaugiuosi, kad pavyko
apginti kurčiuosius, fiziškai jie nenukentėjo.“
„Vis dėlto privalau pasakyti, – kreipėsi į mūsų skaitytojus
pašnekovė: – BKD protesto akcijų neinicijuoja ir kaip juridinis asmuo
jose nedalyvauja. Ar jungtis prie demonstrantų, ar ne – kiekvieno
kurčiojo asmeninis reikalas. Tačiau atsidūrusiems teisėtvarkos
akiratyje kurtiesiems stengiamės užtikrinti visą įmanomą pagalbą.“
9 kurčiųjų įmonės su 2,5 tūkst. kurčių darbuotojų dirba įprastu
režimu. Tačiau pasitaikė atvejų, kai grįždami iš darbo prie metro
stočių kurti darbininkai buvo sulaikyti. Teisėtvarkos darbuotojai,
BKD tarpininkaujant, išsiaiškino, kad šie asmenys iš tikrųjų nebuvo
informuoti apie dalies metro stočių uždarymą, tad sankcijų išvengta.

LGKVA archyvo nuotr.

Pernai, būdama Vilniuje, Baltarusijos kurčiųjų
draugijos viceprezidentė Svetlana HANEJEVA
pasaulio kurčiųjų bendruomenei siuntė žinią: jos
šalies kurtieji dėl paslaugų stygiaus įstrigo va
karykštėje dienoje. Tačiau tuomet p. Svetlana į
fotoaparato objektyvą dar žvelgė šypsodamasi.
O šiemet rugsėjį paskambinę kaimyninės šalies
kurčiųjų lyderei ekrane išvydome moterį, kuri vos
tvardė ašaras. Po rugpjūčio 9 d. įvykusių preziden
to rinkimų, daliai šalies bei tarptautinės bendruo
menės nepripažįstant jų rezultatų, Baltarusiją
drebina demonstracijos ir streikai, o kurtieji
alksta informacijos ir bendrų veiklų.

Rugsėjo 9 d. valdžia paskelbė, kad antrąjį rugsėjo savaitgalį tu
rėta švęsti Baltarusijos sostinės Minsko diena vyks be masinių rengi
nių. Oficiali versija – dėl koronaviruso pandemijos.
„Šią priežastį, paprastai kaip vienintelę, nurodo ir kitų miestų
administracijos atšaukdamos masinius susibūrimus, – aiškino p.
Svetlana. – Kurčiųjų klubai esą taip pat „tik“ dėl COVID-19 uždaryti.
Tačiau mus pasiekia informacija, kad kurtieji apėjo draudimą: buriasi
pagal gyvenamąją vietą ir rengia savo arba dalyvauja lokaliuose
(vietos) girdinčiųjų renginiuose.“

Tenka dirbti kitų darbą

Jei COVID-19 egzistenciją valdžios institucijos pripažino, tai
duomenis apie susirgimų skaičių, ypač mirties atvejus, skelbti
vengia. S. Hanejeva teigia, kad tarp susirgusiųjų yra ir kurčiųjų, taip
pat yra ir mirusiųjų. Tačiau informacija neoficiali, nes gydytojai
abiem atvejais dažnai priversti rašyti kitas diagnozes.
BKD, siekdama palengvinti medikų ir kurčiųjų bendravimą, yra
parengusi medicininių terminų vartojimo vaizdo įrašų su titrais.
Į BKD svetainę taip pat deda visą valdžios institucijų skelbiamą
informaciją apie virusą, per teritorines savo organizacijas
supažindino kurčiuosius su asmeninės higienos priemonėmis,
padedančiomis stabdyti ligos plitimą.

Padėkos ir linkėjimai

Ir vis dėlto tądien S. Hanejeva kartą nusišypsojo. Tuomet, kai LKD
viceprezidentas Mykolas Balaišis padėkojo už gerus įspūdžius, patirtus
2018 m. Minske surengtame tarptautiniame imituojamosios dainos fes
tivalyje „Žvaigždynas“, kurio sumanytoja ir yra p. Svetlana. Pasirodo,
tokių festivalių viceprezidentė organizavo septynis. Ji tvirtai pažadėjo:
anksčiau ar vėliau kaimynus ir draugus pakvies ir į 8-ąjį tradicinį renginį.
BKD lyderė dėkojo Lietuvos kurčiųjų ir vertėjų organizacijoms už
dalijimąsi informacija, profesinius patarimus, solidarumą ir palaikymą,
už draugystę. Na, o mes, dėkodami už interviu, linkėjome: „Viva,
Baltarusija!“
REDAKCIJA. Šios publikacijos nebūtų, jeigu ne LKD viceprezidento
M. Balaišio ir LGKVC direktorės R. Leonavičienės nuoširdi
pagalba. Ačiū Jums!
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SPORTAS

Sporto naujienos

Kurčiųjų buriuotojų komanda.

LKSK archyvo nuotr.

PER ŽAIDIMĄ – Į DIDĮJĮ SPORTĄ. Šią vasarą vyko stovykla „Vaikų
fizinis aktyvumas“. Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto organizuota
me renginyje 3-9 metų vaikai savaitę sportavo, judėjo, žaidė, keliavo
ir ilsėjosi Klaipėdos r., prie Minijos upės esančioje „Rūgpienių kai
mo" sodyboje. Su mažaisiais kartu buvo tėveliai ir savanoriai. Iš viso
stovyklavo per 50 žmonių.

LKSK dalinasi vasaros vaikų judumo stovyklos akimirkomis.
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Jaunieji stovyklautojai susipažino su „Rūgpienių kaime" esančiais
gyvūnais, paukščiais, dalyvavo žygyje pagal Miniją. Klaipėdietė
kūno kultūros mokytoja Aušra Gardžiulienė baseine jiems surengė
plaukimo pamokų, mažieji lankėsi delfinariume, „Dinozaurų parke“.
Būsimieji sportininkai turėjo jojimo, orientavimosi sporto, futbolo
pamokų. LKSK prezidentas Edvinas KRIŪNAS teigia, kad toks šaunus
renginys įvyko tik todėl, kad Komiteto iniciatyvą finansavo Neįgaliųjų
reikalų departamentas prie SADM ir daug prisidėjo privatūs rėmėjai,
dalyvavo tėvai, savanoriai. Daugiau apie tai ir kitus sporto įvykius –
LKSK „Facebook“ paskyroje.
„PRIE DUBYSOS 2020“. Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslau
gų centras rugpjūčio 21 d. organizavo varžybas „Prie Dubysos 2020“.
Jose pakvietė dalyvauti ir Raseinių kurčiuosius. „Nors norinčiųjų daug
neatsirado ir nebuvome tinkamai pasiruošę, kvietimą priėmėme“,
– pasidalino įspūdžiais vietos organizacijos pirmininkė Genovaitė
EIDUKEVIČIENĖ. – Suvažiavo neįgalieji iš Kauno, Kėdainių, Kelmės,
Blinstrubiškių socialinės globos namų, Ariogalos ir Raseinių. Kartu su
jais išbandėme bočios, smiginio, šaudymo iš orinio šautuvo, pasagos
mėtymo rungtis. Tik šaudymo varžybose dalyvavo vienintelė mūsų
atstovė Stanislava Kavaliauskienė. Laimėti prieš gerai pasiruošusius
neįgaliuosius mums nepavyko, bet puikus oras ir kaimo turizmo so
dyboje „Pakalnė“ vyravusi draugiška atmosfera neleido liūdėti dėl
nelaimėtų prizų.“

Raseinių kurčiųjų p/o archyvo nuotr.

K. Rimkienės asmeninio albumo nuotr.
K. Rimkienės asmeninio albumo nuotr.

PAGAUK VĖJĄ. Liepos 23–25 d. Elektrėnuose vyko pirmoji kur
čiųjų buriavimo stovykla. Treneris Antanas Juodsnukis čia rengė klai
pėdiečius sportininkus netrukus turėjusiam vykti Lenkijos kurčiųjų
buriuotojų čempionatui. Deja, paskutinę savaitę prieš varžybas dėl pa
daugėjusių koronaviruso atvejų apsispręsta čempionate nedalyvauti.
Tačiau susidomėjimas šia sporto šaka parodė, kad auga ambicinga
buriuotojų karta. Organizatoriai ypač išskyrė Laurą JŪDVYTYTĘ (pritū
pusi deš.) ir pavadino ją viena iš kurčiųjų buriavimo pradininkių šalyje.

Raseinių kurtieji – varžybose „Prie Dubysos 2020“.

Ofsetinė spauda. 2 sp.l.
Tiražas 800 egz.
Spausdino BĮ UAB „Baltijos kopija”
Kareivių g. 13B LT-09109 Vilnius
Užsakymas 47059

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

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

