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Trumpai APIE MUS
KARANTINAS PRATĘSTAS. Nueinanti 17-oji Vyriausybė
stipriai sugriežtino karantino sąlygas ir pratęsė karantiną iki gruodžio 31 dienos. Padėčiai negerėjant, naujas
Ministrų kabinetas toliau griežtina reikalavimus. Nuo
gruodžio vidurio planuojama riboti išvykimą už savo gyvenamosios vietos ribų, draudžiami kontaktai tarp šeimų, draudžiama parduotuvių, išskyrus maisto prekių,
veikla. Karantinas truks ilgiau, planuojama iki 2021 m.
sausio 31 d. Daugiau informacijos – www.lkd.lt.

DARBĄ PRADĖJO NAUJA VY
RIAUSYBĖ (LRT.lt koliažas).
Gruodžio 11 d. Seimas surengta
me neeiliniame posėdyje pritarė
I. Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės programai ir patvirtino Ministrų kabinetą. Tame
pačiame posėdyje ministrai
prisiekė. Naują Vyriausybę sudaro 8 vyrai ir 6 moterys. Devyni yra jaunesni nei 40 metų, du
iš jų – iki 35 metų. Du anksčiau
yra ėję analogiškas pareigas.
Pristatome naujuosius ministrus: Gintarė Skaistė – finansų ministrė, Aušrinė Armonaitė – ekonomikos ir inovacijų ministrė,
Simonas Gentvilas – aplinkos ministras, Dainius Kreivys – energetikos ministras, Evelina Dobrovolska – teisingumo ministrė, Arūnas Dulkys – sveikatos apsaugos ministras, Gabrielius Landsbergis – užsienio reikalų ministras, Arvydas Anušauskas – krašto apsaugos ministras, Agnė Bilotaitė – vidaus reikalų ministrė, Jurgita Šiugždinienė – švietimo, mokslo ir sporto ministrė, Monika
Navickienė – socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Simonas Kairys – kultūros ministras, Marius
Skuodis – susisiekimo ministras, Kęstutis Navickas – žemės ūkio ministras.
„AČIŪ“ KORTELĖS PRIVALUMAI KURTIESIEMS.
Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ pradėjo
bendradarbiavimą su Lietuvos kurčiųjų draugija.
Nuo gruodžio 1 d. Draugijos nariams, užregistravusiems savo kortelę AČIŪ paskyroje, bus taikomas
2 proc. kaupimas nuo pirkinių sumos. Įprastas
kaupimas pirkėjams siekia 1 proc. Taip pat įmonė,
atsidėkodama už gerus darbus Draugijoje dirbantiems savanoriams, kiekvienam iš jų padovanos
50 eurų vertės „Maxima“ dovanų korteles. „Tikiu, kad šis bendradarbiavimas pradžiugins Lietuvos kurčiųjų draugijos narius“, – sako „Maximos“ generalinė direktorė Jolanta Bivainytė.
„Labai vertiname „Maximos“ iniciatyvą bendradarbiauti ir palaikyti klausos negalią turinčius
asmenis“, – padėkojo Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas Mykolas Balaišis. Lietuvos
kurčiųjų draugijos narys, norintis užregistruoti savo AČIŪ kortelę, turi prisijungti prie MAXIMOS
paskyros. Jeigu ši nėra sukurta, ją reikia sukurti. Prisijungus prie jos, pasirinkus skiltį „Mano
profilis“, reikia suvesti savo Draugijos pažymėjimo numerį. Atliktus pakeitimus išsaugojus,
nuolaida bus pradėta taikyti automatiškai.
STOP JUOSTA. TV laidos „Stop juosta“ kūrybinė komanda turi gerą naujieną visiems, kas domisi Lietuvos tarpukario architektūra ir Lietuvos istorija – jau parengta 30 naujų TV laidų „Stop
juosta“ su vertimu į lietuvių gestų kalbą. Šiose laidose pristatomi architektūriniai maršrutai po
įvairius Lietuvos miestus ir miestelius: Raseinius, Marijampolę, Biržus, Mažeikius, Palangą, Alytų
ir kt. Laidose pasakojama miestų ir miestelių architektūros, pastatų istorija, taip pat supažindinama su kultūriniu vietos paveldu, tradicijomis. Nors Lietuvos regionuose iki šių dienų išlikę
nemažai modernizmo architektūros objektų, bet mažuose miesteliuose jie dažnai
jau primiršti arba galbūt net nėra apie juos žinoma. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į
Lietuvoje esančius UNESCO pasaulio paveldo objektus. Visa tai pasakojama „Stop
juosta“ laidose. Žiūrėkite laidas „YouTube“ grojaraštyje čia... → → →

EUROPOS KURČIŲJŲ SĄJUNGOS
RENGINYS. LKD prezidentas Kęstutis
Vaišnora dalyvavo nuotoliniu būdu
vykusioje Europos kurčiųjų sąjungos Generalinėje asamblėjoje (GA).
Šiemet GA turėjo vykti Kroatijoje,
Zagrebe, tačiau COVID-19 pakoregavo planus. EKS komandai ir šalių
narių deleguotiems atstovams teko nuotoliniu būdu tvirtinti veiklos ir
finansines ataskaitas bei aptarti Europos kurčiųjų situaciją pandemijos sąlygomis.
INTERVIU SU ENF PREZIDENTU. Lietuvai minint 10-ąsias Jungtinių
Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo metines apie šio dokumento svarbą ir jo įgyvendinimą Lietuvoje pasisakė Europos negalios
forumo prezidentas Yanni Vardakastani. Vienas iš svarbiausių duotame interviu teiginių „Delfi“ skamba taip: „Lietuvos žmonės su negalia nusivylę pokyčių tempais“. ENF lyderis suformulavo štai tokius su
neįgaliaisiais susijusius neatidėliojant spręstinus klausimus: „Užkirsti
kelią didesnėms COVID–19 pasekmėms žmonėms su negalia. Taip pat
užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimo lėšos būtų nukreiptos į žmones
su negalia, kad dėl pandemijos nepablogėtų jų padėtis. Tai taikytina
visose su pandemija susijusiose srityse, užtikrinant paslaugų tęstinumą, perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninės pagalbos
paslaugų, įskaitant švietimą, ekonomikos atsigavimą ir užimtumą.“
T. IVANAUSKO PRANEŠIMAS.
Lietuvos negalios organizacijų
forumo surengtoje konferencijoje „Neįgaliųjų teisių konvenci
jai Lietuvoje – 10 metų: pasiekimai, praradimai ir ateities
tikslai" LKD Respublikinės valdybos narys, dėstytojas Tomas
Ivanauskas perskaitė pranešimą apie kultūros ir laisvalaikio
paslaugų (ne)prieinamumą kurtiesiems Lietuvoje.
SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS VILNIAUS R. KURTIE
SIEMS. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, kaip ir kasmet,
vykdė Vilniaus r. savivaldybės finansuojamą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Neįgaliesiems
lankantis viešosiose įstaigose buvo teikiama individuali pagalba, pasitelkiant technologijas bei tinkama forma užtikrintas informacijos
prieinamumas, teikta pagalba sprendžiant įsidarbinimo ir palaikymo
darbo vietoje klausimus. Turintys sunkesnę negalią buvo mokomi sa-

varankiškai spręsti buityje kylančias problemas. Paslaugos suteiktos
23 klausos negalią turintiems Vilniaus r. gyventojams, 3 iš jų – įdarbinti. Projektas skirtas kurčiųjų socialiniams, savarankiško gyvenimo
įgūdžiams ugdyti ir dalyvavimo darbo rinkoje galimybėms didinti,
kad asmenys galėtų gyventi, mokytis, dirbti bendruomenėje, visaverčiai dalyvauti socialiniame gyvenime. 2020 m. projektui įgyvendinti skirta 9190 eurų valstybės biudžeto lėšų.
LKSK. Lietuvos sporto federacijų sąjunga (LSFS)
kartu su portalu „Delfi“ metams baigiantis rengė
tradicinius sporto rinkimus, kuriuose iki gruodžio
13 d. buvo varžomasi dėl 7 nominacijų. Geriausios
sporto federacijos rinkimuose dalyvavo ir Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas (LKSK). Sėkmės
rinkimuose, LKSK! Be to, pasiekė kita ypatinga žinia: neoficialiais duomenimis, švietimo, mokslo ir
sporto ministrė J. Šiugždinienė LKSK prezidentui
Edvinui Kriūnui pasiūlė jungtis prie jos komandos ir tapti viceministru, atsakingu už sportą.
CO2. Teigiama, kad išsiuntus vieną SMS, anglies pėdsakas būna nereikšmingas – vos 0,014 g CO2. Tačiau, įvertinus žmonių skaičių Žemėje
ir jų kasdien siunčiamos informacijos kiekius, aiškėja, kad skaičius
tampa įspūdingas. Skaitmeninės technologijos šiuo metu išmeta 4
proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų, t. y. 2 kartus daugiau negu
aviacijos pramonė! Taršiausi įpročiai – vaizdo filmukų žiūrėjimas internete jų neatsisiuntus. Internetiniai vaizdo įrašai sudaro beveik 60
procentų viso pasaulio duomenų perdavimo. „The Shift“ projekto
duomenimis, vidutinis transliuojamų internetinių vaizdo įrašų CO2
pėdsakas yra daugiau nei 300 milijonų tonų per metus (2018 m. statistika). Beje, mokslininkai skelbia, kad paprastas vidutinis el. laiškas sukuria 4 g CO2, o SMS – 0,014 g CO2. Turėkime tai galvoje darydami pasirinkimą. Ką daryti, kad mažiau kaitintume orą? Siūloma atsisakyti
visų naujienlaiškių, kurių nenorite gauti, atsisveikinti su savo vaikystės el. pašto adresu, sumažinti žmonių, gaunančių persiunčiamus
laiškus, skaičių, „suspausti“ siunčiamą informaciją,
prisegamus priedus keisti
į nuorodas ir kt. Ugdyki
mės 2021-aisiais mažesnę
žalą darančius įpročius ir
rinkimės žaliąjį kursą! Linkime mums visiems kitąmet gyventi sveikesnėje,
gražesnėje ir darnesnėje
aplinkoje.

Gerbiami skaitytojai! Užsiprenumeruokite „Akiratį“ 2021 metams!
Nežinote, ką padovanoti Kalėdų proga savo artimiesiems ar draugams?
Užprenumeruokite „Akiratį“! Dovana Jums brangius žmones džiugins visus metus!
Laikraščio „Akiratis“
(indeksas 0002)
prenumeratos kaina:
6 mėn. – 6 Eur;
12 mėn. – 12 Eur.

Užsiprenumeruoti leidinį galite ne tik Lietuvos pašte ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir internetu (www.prenumeruok.lt) bei telefonu (8 700) 55 400.
Laikraštį užsisakyti galite ir Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių
kurčiųjų reabilitacijos centruose. Jei norite leidinį gauti į namus, bet patiems
užsiprenumeruoti nepavyksta, formalumus sutvarkyti mielai padės kurčiųjų
reabilitacijos centrų darbuotojai.

Metų prenumeratos kaina visur vienoda – 12 Eur.
2020 m. GRUODIS
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LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora.

Asmeninio albumo nuotr.

2020-ieji: šiurkščiai augino ir
bandė, bet užgrūdino ir sutelkė

Sakoma, kad niekas mūsų tiek neišmoko,
kiek priešai ir nedraugai. Kokias pamokas šie
met LKD teko išmokti dėl COVID-19? Arba dar
kitaip – 2020-ųjų pergalės ir... pralaimėjimai.
Šie metai neįtikėtini. Koronavirusas.
Pandemija. Karantinas. Tuomet – nerimas,
baimė, nežinomybė. Kilo daugybė klausimų,
o atsakymų niekas neturėjo. Tačiau dabar
žvelgdami atgal, galime pasakyti: COVID-19
mus privertė labiau pasitempti, rasti išeitį
bet kokiomis aplinkybėmis, viena iš jų ypač
pravarti – darbas ir sprendimų priėmimas
nuotoliniu būdu. Žinoma, tai neatstoja gyvo
bendravimo, bet leidžia tikėtis, kad ateityje
gebėsime sėkmingai derinti abu komunikacijos būdus, tai taps norma.
Šiandien nieko nestebina, kad spaudos
konferencijose šalia Prezidento, Vyriausybės,
ministerijų atstovų stovi LGK vertėjas. Daug
metų to siekėme ir vis atsimušdavome į taisyklių ir reglamentų sieną. O dabar per trumpą
laikotarpį tai tapo nerašyta taisykle, kurios, tikiuosi, niekas ir neatšauks. COVID-19 parodė:
neįmanomų dalykų tiesiog nėra! Džiaugiuosi
LKD komanda, asocijuotais nariais (organizacijomis), kurčiųjų reabilitacijos centrais, kurie
rado būdų net sunkiausiomis sąlygomis teikti
paslaugas, tęsti veiklas. Draugija šiemet laimėjo kelis viešųjų pirkimų konkursus ir toliau
tęsė atvejo vadybos veiklą, teikė psichologų,
kompiuterinio raštingumo paslaugas, rengė
mobiliosios aplikacijos 112 kolektyvinius ir
individualius mokymus. Dauguma šių veiklų
vyko per kurčiųjų reabilitacijos centrus. Vadinasi, tai mūsų bendra sėkmė!
Kitu dideliu laimėjimu laikau LGK vertimo paslaugų nuotoliniu būdu teikimą visą
parą kasdien (24/7). Ši didelė mūsų bendruomenės svajonė 2020 m. liepos 1 d. pagaliau tapo realybe. Tą pačią dieną pradėjo
veikti mobilioji 112 aplikacija asmenims,
turintiems klausos negalią. Tapo įmanoma
išsikviesti skubiąją pagalbą LGK vertimo paslaugos, susirašinėjimo ar piešinėlių pagalba. Tai dar vienas laimėjimas. Dera paminėti
ir apie rinkimų kampanijos aplinkos pritai-
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Jau tradicija tampa, kad kasmet gruodžio leidinyje Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis VAIŠNORA apžvelgia metų
veiklas, brėžia ateities gaires, pristato savo komandą. Šie metai
taip pat ne išimtis: kurčiųjų lyderis atsakė į „Akiračio“ redaktorės
Nijolės Krasniauskienės klausimus.
komumo kurtiesiems sėkmingą iniciatyvą.
Netrukus kurčiųjų bendruomenė sužinos ir
apie laimėtą bei pradedamą įgyvendinti tarptautinį – ERASMUS+ projektą.
Pasiekėme, kad nuo Naujųjų metų bus
nenutrūkstamas, biudžetinis finansavimas
lietuvių gestų kalbos priemonėms rengti, kas
anksčiau buvo tik per viešųjų pirkimų konkursus, ir visi žinome, kas ir kaip vyko. Dėl to bus
įsteigtas Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius prie Lietuvių gestų kalbos vertimo centro,
o Lietuvių gestų kalbos instituto veiklą stabdysime. Neramina tik tai, kad pradžioje skyrius
gali stokoti lėšų veikloms, jų skirta mažiau nei
planavome. Turėsime labai pasistengti, kad
ateityje būtų geresnis finansavimas.
Patyrėme ir pralaimėjimų: nepavyko pasiekti, kad LKD įmonėms nebūtų taikomos
naujo Socialinių įmonių įstatymo nuostatos.
Šiandien įmonių ateitis miglota. Jei nepavyks
perorientuoti veiklų naujomis sąlygomis, kai
kurioms iš jų gali tekti užsidaryti. COVID-19
taip pat blogina įmonių padėtį: mažėja užsakymų. Tad laukia nepopuliarūs sprendimai.
Tačiau jie tampa LKD, kaip sistemos, išlikimo
būtinybe. Noriu padėkoti LKD Respublikinės
valdybos nariams, kurie kartu ieško geriausių
sprendimų, prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą. Vis dėlto COVID-19 kaip reiškinys
iš mūsų ne tik atėmė, bet mums ir davė. Ir tik
nuo mūsų pačių požiūrio priklauso, kaip mes
elgsimės sunkumų akivaizdoje – sutriksime,
susipriešinsime ar susitelksime.
Sakoma, kad pačias geriausias dovanas kiek
vienas pasidovanoja pats sau. Kuo save pra
džiuginote šiemet, asmeninio 30-mečio proga?
Gimtadienio dieną sulaukiau daug nefor
malių, labai nuoširdžių ir šiltų sveikinimų.
Visa diena buvo kupina staigmenų, o vakare
laukė dar ypatingesnė staigmena – gimtadienio šventė, kurią man nežinant organizavo
artimiausi žmonės. Didžiausia vakaro dova
na – gestų kalba įrašyta daina, kurios atlikėjai
– ir mano seneliai, tėvai, brolis, giminės, artimiausi draugai. Prisipažinsiu, nuo pat pirmų

akordų verkiau iš laimės ir nuostabos. Tuomet
ir supratau, koks esu turtingas, nes turiu daug
mane mylinčių, manimi besirūpinančių žmonių. Pandemijos laikotarpis jau buvo išvarginęs, slėgė įtampa, nuovargis, atsakomybės
našta. Toks dėmesys tapo viską gydančia atsvara kasdienybės iššūkiams. Nuostabūs žmonės aplink mane ir yra didžiausia dovana man.
Sakoma: vienas lauke – ne karys. Tad, kas
tie kariai šalia Jūsų, kuriais kliaunatės kas
dienybės mūšiuose?
Tai – LKD komanda. Noriu skaitytojams
pristatyti jos narius ir perduoti jų pačių mintis apie darbą Draugijoje.
Viceprezidentas Mykolas BALAIŠIS: My
liu savo darbą! Jis įkvepia mane neįmano
mus dalykus padaryti įmanomais. Man kie
kviena diena yra tarsi iššūkis, o sprendimus
rasti padeda visas LKD kolektyvas. Džiugu,
kad kartu galime padaryti pasaulį geresnį!
Projektų vadovė Donata LUKOŠIENĖ: LKD
– tai vieta, kur tikrai nenuobodu dirbti, nes ir
kolektyvas, ir darbas yra labai įdomūs. Čia
galima daug išmokti. Man pačiai svarbiausia,
kad mūsų veikla būtų naudinga kurtiesiems,
kad jie jaustų, jog LKD yra dėl jų.
Buhalterė Danutė ŠČERBINIENĖ: Daug
metų dirbu LKD, tačiau be galo džiaugiuosi
dabartiniu kolektyvu ir tuo, ką darome kie
kvieną dieną! Būna ir sunkumų, tačiau dirba
me ir įveikiame juos visi kartu.
Viešųjų ryšių koordinatorė, kultūrinių
renginių organizatorė Justina VERTELKAITĖ:
Nemėgstu monotonijos, o LKD jos niekada
nebūna – kasdien naujos idėjos, naujos vei
klos, nauji iššūkiai. Žinoma, kuo didesnis iš
šūkis, tuo didesnis pasitenkinimas jį įveikus!
Mūsų komanda visada pasiruošusi ieškoti
geriausių sprendimų, padėti vienas kitam.
Dirbdami išvien mes augame ir tobulėjame!
Asistentė–referentė Gerda VALMAITĖ:
Sakoma, kad didelė laimė rasti darbą, į kurį
eitum kaip į šventę. Man labai pasisekė, nes
aš tokį radau! Džiaugiuosi dirbdama LKD,
džiaugiuosi priklausydama komandai, kurio
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LKD komandos apsilankymas restorane „Pirmas blynas“, kuriame svečius aptarnauja neįgalieji.

je kiekvienas esame skirtingas, tačiau galime tobulėti kartu, mokytis
vienas iš kito ir taip siekti bendrų tikslų kurčiųjų bendruomenės labui.
Diktorė Jurgita JANKUTĖ-MEŠKINĖ: Atrodo, tik pradėjau dirbti
LKD, bet, pasirodo, jau treji metai, kai dirbu. Džiaugiuosi, kad dirbu
būtent šį darbą ir priklausau nuostabiam kolektyvui, tikiu, jog mano
darbas bendruomenei teikia naudos.
Operatorė–montuotoja Ramunė ESKERTAITĖ: Smagu dirbti,
ypač tokiame kolektyve. Galiu būti savimi, bet, svarbiausia, čia galiu
tobulėti. Linkiu visiems turėti tokią šaunią komandą.
LKD kortelių administratorė–koordinatorė Ieva AUŽBIKAVIČIENĖ:
Į darbą visada einu kaip į šventę, su šypsena veide! Mūsų tikslas – pa
gerinti kurčiųjų bendruomenės padėtį ir saugoti jos turtą.
Ūkio priežiūros specialistas Valdas KATUTIS: Jaučiuosi stiprus ir
drąsus LKD komandoje, linkiu visiems atrasti tokį kolektyvą!
Patalpų priežiūros specialistė Daiva MATULEVIČIENĖ: Esu paten
kinta darbu LKD ir santykiais su kolegomis, tai man ne tik darbas, bet
ir džiaugsmas.
Noriu viešai kiekvienam komandos nariui padėkoti už asmeninį
indėlį ir už tai, kad jie yra kartu kiekvieną dieną! Taip pat mano padėka bendražygiams: LKD Respublikinės valdybos nariams, aktyviems
kurčiųjų bendruomenės lyderiams, įstaigų vadovams.

Kartu ir dirba, ir ilsisi.

LKD archyvo nuotr.

Šie metai – LKD prezidento kadencijos vidurys. Trumpai priminkite
savo rinkiminę programą ir pasidalinkite, kaip sekasi siekti užsi
brėžtų tikslų.
Iš tiesų, nekėliau savo kandidatūros į LKD prezidento postą.
Ryžausi pretenduoti į šią poziciją tik tuomet, kai LKD rinkiminiame
suvažiavime visi pasiūlyti kandidatai atsisakė eiti į šias pareigas.
Juk privalu buvo kam nors imtis atsakomybės. Dėl šios priežasties
rinkiminės programos iš anksto parengęs neturėjau. Bet išsikėliau
tikslus, remdamasis ankstesne, LKD viceprezidento patirtimi. Tai –

švietimas ir pagalba kurčiųjų ugdymo įstaigose dirbantiems pedagogams. Smagu, kad šiandien mūsų siekį vainikuoja rezultatas: kurčiųjų mokyklose jau dirba LGK metodininkai. 2024 m. Lietuva skelbia įtraukiojo ugdymo pradžią. Tai reiškia, kad visi neįgalieji, tarp
jų – ir kurtieji, galės mokytis bendrojo lavinimo mokyklose. Mūsų
tikslas – kad nebūtų uždarytos kurčiųjų ugdymo įstaigos, o vaikai,
kurie mokysis bendrojo lavinimo mokyklose, iš tiesų gautų tinkamą ugdymą. Su kurčiųjų ugdymo įstaigų vadovais, bendrija PAGAVA
daug dirbame šiuo klausimu, bet nemažai darbų dar laukia ateityje.
Kitas tikslas – kurčiųjų reabilitacijos centrų stiprinimas. Todėl
stengiamės kuo daugiau projektinių veiklų įgyvendinti per KRC. Perkame centrams reikalingą įrangą, kasmet rengiame kvalifikacijos tobulinimo mokymus jų specialistams. Atstovaujame ir giname kurčiųjų
teises, pasiekėme kokybiško 112 pagalbos ir LGK vertimo paslaugų
prieinamumo visą parą, o tai buvo dar vienas tikslas. Čia dar yra kur
tobulėti. Sunkiau sekasi su LRT informacijos prieinamumo didinimu.
Tačiau vadovaujamės įstatymais ir nuosekliai siekiame kasmet privalomo procentinio pritaikytų kurtiesiems laidų didėjimo. Tikslų, idėjų
ir minčių yra su kaupu, bet sakiau ir pasikartosiu: kartais reikia ne
įsikibus laikytis anksčiau išsikeltų siekių, bet lanksčiai reaguoti į pokyčius bei pagal juos išsikelti naujus tikslus. Be to, prisitaikyti – nereiškia pasiduoti. Siekdami tikslų, turime būti ne tik diplomatiški, bet ir
principingi. Apie tai kalbėjau išrinktas LKD prezidentu ir šiandien tos
mintys net atrodo pranašiškai. Niekas juk neplanavo pandemijos, o su
jos pradžia prireikė lanksčiai reaguoti į situaciją.
Organizacija, kaip ir žmogus, gyvena ne vien šia diena, svajoja, ku
ria, bando planuoti ateitį. Kokius artimiausius, ir ne tik, LKD ir sau
tikslus keliate?
Manau, kad šiuo metu svarbiausia išvengti LKD finansinės krizės.
Tai sudėtinga, bet įmanoma. Jau turėjome rezultatyvų susitikimą su
Lietuvos savivaldybių asociacija, kitąmet toliau kartu dirbsime senelių globos namų pritaikymo kurtiesiems didžiuosiuose Lietuvos
miestuose klausimu. Pradėjus veikti mobiliajai aplikacijai 112 paaiškėjo, kad daugiausia skambučių sulaukiama iš moterų dėl smurto
artimoje aplinkoje. Deja, net sureagavus į skambutį, moteriai suteikiama pagalba tik esamuoju laiku, nes nėra sukurto vėlesnės pagalbos tinklo. Turime jį sukurti.
Savo asmeninių tikslų nenorėčiau viešinti, kol jie netapo realybe. Bet pasidalinsiu svajone: labai laukiu, kada bus galima saugiai
keliauti į kitus kraštus. Noriu grįžti prie tradicijos kartą metuose iškeliauti visiškai vienas į kitą šalį.
Šiuo itin keistu laikotarpiu noriu kiekvienam palinkėti nepamiršti: net ir po juodžiausios nakties visada išaušta stebuklingai šviesus
rytas! Turėkime vilties, tikėjimo, pasitikėjimo ir meilės sau, artimiesiems ir šalia esantiems!
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LIETUVIŲ GESTŲ KALBA

Džiaugiamės sėkmingu
dialogu su visuomene
Šiemet Lietuvių gestų kalbos institutas toliau
tęsė lietuvių gestų kalbos mokymo, populiariLGKI inf.
nimo ir pažinimo skatinimo veiklas.

LKD ir Vertimo centro vadovų nuotolinis susitikimas su Kauno m. sav. atstovais.

naudojus socialinių tinklų galimybėmis: skelbti įrašai gestų kalba su
vertimu į lietuvių kalbą Instituto „Facebook“ paskyroje bei pasitelkti
žinomi nuomonės formuotojai „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose. Įrašais buvo siekiama paneigti mitus apie gestų kalbą, pristatyti
gestų kalbos mokėjimo naudą bei papasakoti apie asmenis, turinčius
klausos negalią.
Veiklos įgyvendintos pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų planą.

LGK mokymai Klaipėdoje. Lektorė Kristina Rimkienė.

Instituto renginys L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje (Anykščių r. sav.).
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LGKI archyvo nuotr.

Parengė 3 LGK programas: girdintiesiems, siekiantiems A2.1 mokėjimo lygio, policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams susipažinti su LGK pagrindais, kurčiųjų bendruomene ir komunikuoti su klausos negalią turinčiais asmenimis bei vertėjams gilinti
ir plėtoti įgūdžius informacinių technologijų srityje.
Institutas pagal paties parengtas rekomendacijas supažindino
viešąsias paslaugas teikiančių ir renginius organizuojančių įstaigų specialistus su vertimo ir titravimo paslaugų teikimu kurčiųjų
bendruomenei. Renginių metu atsakė klausytojams į dažniausiai
kurčiųjų tema kylančius klausimus. Dalyvius domino: „Ar kurtieji
gali skaityti iš lūpų?“, „Ar kurtieji mokosi užsienio gestų kalbų?“, „Ar
mokyklose mokoma gestų kalbos?“, „Kur dirba kurtieji?“, „Ar kurtieji kosėja balsu?“ Taip pat jie klausinėjo, kaip parodyti vieną ar kitą
sąvoką gestų kalba, pvz., pandemija, koronavirusas ir pan. Iš viso
surengta 10 susitikimų septyniuose miestuose: Vilniuje, Ukmergėje,
Panevėžyje, Elektrėnuose, Molėtuose, Anykščiuose, Trakuose. Rekomendacijos pristatytos bibliotekų, Užimtumo tarnybų, Sodros, Socialinės paramos skyrių ir banko darbuotojams.
Kartu su LKD administracijos atstovais surengtos diskusijos Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus savivaldybėse. Aptartos
tokios temos, kaip kas yra kurčias žmogus, kurčiųjų kultūra, su kokiais
iššūkiais kurtieji susiduria Lietuvos savivaldybėse ir kaip juos galima
įveikti, taip pat pristatytos LGK vertimo paslaugos. Diskutuota įvairiais
klausimais – apie įtraukųjų švietimą, paslaugų ir renginių pritaikymą.
Tikimasi, kad šie nuotoliniai susitikimai pasitarnaus kaip geresnė kurčiųjų ir visuomenės tarpusavio pažinimo priemonė, dėl to klausos
negalią turintiems asmenims ateityje bus paprasčiau įsitraukti į visuomeninę veiklą, pagerės informacijos prieinamumas gestų kalba.
Pagal anksčiau Instituto parengtas LGK mokymo programas surengti mokymai aptarnaujantį darbą dirbantiems darbuotojams.
Juos baigė 49 tikslinės grupės atstovai. Pagal atitinkamą LGK mokymo programą girdintiesiems apmokytas dar 131 asmuo Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Net 49 lietuvių gestų
kalbos vertėjai tobulino profesinius įgūdžius sporto ir vertimo žodžiu iš lietuvių gestų kalbos srityse.
Parengti 8 informaciniai vaizdo filmukai apie gestų kalbą, aprėpiantys LGK kultūros, įtvirtinimo, mokymo ir populiarinimo, taip pat
mitų apie gestų kalbą temas. Visuomenės švietimas vykdytas pasi-

Įrašas visuomenės švietimo klausimais apie CODA.

Naujos LGK mokymo programos ir metodinė medžiaga.

Lučinavičių šeimos albumo nuotr.

MŪSŲ ŽMONĖS

Laimė – sveika ir mylinti šeima.

Živilė ir Tomas Lučinavičiai.

Tina ir Totis su senele.

Kai laimė – tiesiog gyvenimas
Pažintis su Živilės ir Tomo LUČINAVIČIŲ šeima labiausiai įsiminė dėl
poros gebėjimo džiaugsmą ir vertę įžvelgti paprasčiausiuose kasdieniuose dalykuose: kad šalia yra mylimas žmogus, auga sveiki ir gražūs vaikai, užtenka pagarbos ir savitarpio supratimo tarp artimųjų.
Živilė ir Tomas susipažino per sporto varžybas Panevėžyje. Vaikinui krito į akį švelni,
maloni, tamsiaplaukė mergina. Živilė taip
pat neliko abejinga aukštam, išvaizdžiam
vaikinui. Iš jųdviejų meilės 2007 metais gimė
dukrytė Tina, o 2014 metais – sūnus Totis.
,,Stengiamės, kad šeimoje visada būtų šiltas
ir stiprus ryšys, kad vaikai matytų ir suvoktų,
kas tai yra pagarba ir meilė“, – jau pokalbio
pradžioje atskleidė savo vertybes Ž. Lučinavičienė.
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinės mokyklos (PKNPM) direktorė
Danutė Kriščiūnienė sakė Živilę pažįstanti
kaip buvusią mokinę – ji užaugo jos akyse.
Vadovė džiaugiasi, kad jauna šeima mokyklai patikėjo ir savo abu vaikučius: ,,Puikūs
tėvai, daug prisideda prie savo atžalų ugdymo ir labai įsitraukę į mokyklos bendruomenės gyvenimą.“
Gimusi ir augusi girdinčiųjų šeimoje, Živilė gestų kalbą gerai išmoko tik pradėjusi lankyti Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinę mokyklą. Tomo abu tėvai – kurtieji,
todėl jam gestų kalba artima nuo pat vaikystės. Tiesa, jis augo su dviem girdinčiais broliais. ,,Labai džiaugiuosi, kad mūsų šeimoje
visi esame kurti. Nėra jokių kliūčių bendrauti.
Jei būtų nors vienas vaikas girdintis, viskas
būtų daug sudėtingiau“, – įsitikinusi moteris.
Ji pažymėjo, jog jie su vyru yra nusitei-

kę prieš kochlearinius implantus, nors jiems
medikai ir siūlė teigdami, kad po operacijos
vaikas bus kaip girdintis. Anot moters, yra
daug patirčių, kai įdėjus implantą vaikai
blogai jaučiasi, būna nervingi. ,,Pateisinčiau
sprendimą, – sakė ji, – jeigu žmogus buvo
girdintis ir po traumos apkurto, tada implantas tikrai gera išeitis.“
Živilė džiaugėsi, kad, nepaisant klausos
negalios, jiedu su vyru turi darbus. Ji dirba siuvėja UAB ,,Dominari“, o Tomas jau 17
metų pakuotoju UAB ,,Pajuva“. Panevėžio
kurčiųjų bendruomenė Živilę pažįsta ir kaip
skanių tortų kepėją. Jos kepinių daug kam
teko ragauti per įvairius Panevėžio kurčiųjų
reabilitacijos centro renginius (PKRC). Šia
veikla moteris susidomėjo gimus sūnui. Jai
nepatiko konditerijos gaminiai, kuriuos įsigydavo parduotuvėse, todėl nusprendė kepti pati. Živilė juokėsi prisiminusi, jog pirmus
kelis kepinius teko išmesti, bet vėliau viskas
ėjo tik geryn. Vis dažniau tai viena, tai kita
draugė paprašydavo pasaldinti kokią asmeninę ar šeimos šventę pyragu ar tortu, taip
ir išsiplėtė veikla. Tiesa, šiuo metu moteris
užsakymų priėmimą sustabdžiusi, mat 2019
m. pirmą pusmetį skyrė vairavimo kursams,
o vėliau korekcijų įnešė prasidėjusi koronaviruso pandemija. Dabar vairuotojo pažymėjimą gavusi panevėžietė jau svajoja apie
nuosavą automobilį, o kad svajonė išsipildy-

Laima LAPĖNIENĖ

tų – planuoja padirbėti užsienyje.
Živilė ir Tomas – aktyvūs bendruomenės
nariai, stengiasi nepraleisti nė vieno kurčiųjų
klube vykstančio renginio, teminių vakaronių. Tomas sportavo, tačiau krepšinio teko
atsisakyti dėl patirtos kojos traumos. Sakosi
labai nenusimenantis, ryšį su sportu padeda
neprarasti sporto laidų žiūrėjimas, domėjimasis kurčiųjų sporto įvykiais. Lučinavičiai
džiaugiasi, kad informacijos poreikį gali patenkinti apsilankę Lietuvos kurčiųjų draugijos svetainėje, kur svarbiausios naujienos
prieinamos gestų kalba. Taip pat labai vertina gestų kalbos vertimo bei neseniai pradėtą
teikti gestų kalba BPC 112 paslaugas.
Pasiteiravus, kaip jų jauna, du vaikučius
auginanti šeima žiūri į įtraukųjį neįgaliųjų
ugdymą, moteris sakė labai nenorinti, kad
tai būtų įgyvendinta, nes kurčias vaikas gerai jaučiasi ir vystosi tik būdamas grupėje su
kurčiaisiais. Anot jos, iškiltų didžiulė socialinės atskirties problema. Tačiau jei to nebus
įmanoma išvengti, tai tikisi, kad prie vaiko
bus bent gestų kalbos vertėjas.
Baigdama pokalbį Ž. Lučinavičienė linkėjo visiems saugoti save, laikytis rekomendacijų, neatsipalaiduoti. Ji pažymėjo, kad
tai ne šiaip žodžiai.
Pavasarį jos klasės draugė, gyvenanti ir
dirbanti Anglijoje, persirgo koronavirusu.
Būklė buvo sunki, šalia nebuvo nei šeimos,
nei artimųjų. ,,Stengėmės, kiek įmanoma,
palaikyti, paguosti. Jai net penkias dienas
laikėsi labai aukšta temperatūra, o po to
prasidėjo smarkus kosulys, skaudėjo plaučius. Buvo labai skaudu žinoti, kaip ji kenčia“, – perspėjo apie COVID-19
klastas pašnekovė.
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Sunkų ugdytojo darbą atperka vaikų meilė

Kurti vaikai neįtikėtinai
kūrybingi

Daiva ČEKANAVIČIŪTĖ, prieš ateidama į šią įstaigą, jau buvo įgijusi keturis
profesinius išsilavinimus. Dažniausiai
pagal pastarąją įgytą profesiją susirasdavo ir darbą: siuvėjos, konditerės,
floristės, tekstų maketuotojos. Ir visur jos karjera
klostėsi sėkmingai. Bet likimas vis nerimo. Vedė ir
vedė. Šiandien mergina dirba KKNUC priešmokyklinio
ugdymo „Bitučių“ grupės mokytoja. Daivos teiraujamės: kokie likimo vingiai atvedė į centrą ir ar tai reiškia, kad ji vėl įgijo arba siekia dar vienos specialybės?
Matyt, taip nutiko ne atsitiktinai. Aš esu linkusi viename darbe
dirbti apie 4 metus, o paskui darbą keisti. Tiek laiko užtenka, kad pilnai išmokčiau amato ir galėčiau kilti save realizuoti kitur. Tačiau niekada negalvojau, kad dirbsiu su vaikais. Išėjusi iš paskutinio darbo
leidau sau pusę metų pailsėti. Į KKNUC patekau draugei pasiūlius: ji žinojo, kad mokyklai trūksta mokytojo padėjėjų. Mano aplinka taip pat
teigiamai įvertino tokią perspektyvą, anot jų, esu labai pedagogiška ir
man toks darbas tikrai tiktų. Pasakysiu atvirai – jų komentarai, kad aš
galėčiau dirbti auklėtoja ar mokytoja – mane juokino, nes savęs tokiame „amplua“ tikrai nemačiau. Panašu, kad jie buvo teisūs, na, o aš be
galo džiaugiuosi ir esu dėkinga už tai, kad šiandien esu čia.
Dabar dėl studijų. Galima sakyti, kad aš visą gyvenimą mokausi.
(Juokiasi.) Šiuo metu esu Kauno kolegijos III kurso Pedagogikos fakulteto studentė. Jau nuo pat pirmų dienų, kuomet įsidarbinau mokytojo padėjėja, man čia labai patiko. Šis darbas toks įvairus ir be galo
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Vaida LUKOŠIŪTĖ

D. Čekanavičiūtės asmeninio albumo nuotr.

Visuomenės ir šeimos tikslas – sveiki ir laimingi vaikai. Būdami mylimi, ugdomi ir vertinami,
jie užauga stipriomis, atsakingomis ir motyvuotomis asmenybėmis. Šeimos vaidmuo šiame procese neabejotinai svarbiausias. Tačiau
kiekvienas mažylis tampa suaugusiu ir puikiai
atsimena ir savo pirmuosius ugdytojus. Jų vaidmuo taip pat labai svarbus! O tėvai, atvedę
savo mylimukus į darželį, kaskart nerimauja:
„Kokioms rankoms patikėjau savo brangiausiąjį?“ Siūlome pažintį su dviem Kauno kurčiųjų
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darželio
pedagogėmis. Tikimės, interviu su jomis padės
skaitytojams rasti atsakymus į rūpimus klausimus ir išsklaidys visas abejones.

„Bitučių“ kūrybinės veiklos rezultatas – kartu sukurtas paveikslas.

įdomus! Kiekviena diena – kupina netikėtumų, veiksmo, nuotykių ir
vis kitokia. Netrukus mokyklos administracija, kolegos mokytojai pastebėjo manyje potencialą. Atkreipė dėmesį, kad aš nuolat motyvuoju ir skatinu vaikus, todėl ėmė įkalbinėti pabandyti dirbti mokytoja.
Administracijos darbuotojai akcentavo, kad įstaigai labai trūksta tokių
darbuotojų. Po ilgų svarstymų ir raginimų leidausi būti įtikinama: įstojau į dar vieną specialybę, o darbe iš padėjėjos tapau mokytoja.
Jūs taip pat turite klausos negalią ir esate baigusi KKNUC, todėl ga
lite palyginti vaikų ugdymą tuomet ir dabar.
Iš pradžių mokiausi bendrojo lavinimo mokykloje, tačiau būdama 10 metų apkurtau. Atkeliavau į šios mokyklos 5 klasę ir ją baigiau. Vidurinį išsilavinimą įgijau taip pat bendrojo lavinimo mokykloje, nes ankstesniais laikais švietimo sistema buvo kitokia: baigti
12 klasių kurčiųjų mokykloje prilygo 10 klasių žinioms.
Dabartinis ugdymas iš tiesų labai skiriasi nuo to, kaip buvo mokoma anksčiau. Didžiausias skirtumas – ugdymas gestų kalba, anksčiau gestų kalbos nebuvo. Mokytojai šnekėdavo, o mes skaitydavome iš lūpų. Apskritai anksčiau buvo daugiau šnekamosios kalbos, o
dabar mokiniai gauna daug vizualinės informacijos. Vaikų pažintinė
veikla skatinama per ekskursijas, muziejų, zoologijos sodo lankymą,
ko anksčiau tikrai trūko. Dabar ugdymo priemonių ir būdų įvairovė
gerokai didesnė.
Šiandien mūsų prioritetas – gestų kalba. Tačiau taip pat vaikus laviname, kaip minėjau, ir pasitelkdamos vizualinę medžiagą, skiriame
daug dėmesio kūrybiniams darbeliams, žodyno plėtojimui, socialinių
įgūdžių lavinimui. Skatiname vaikus būti draugiškus, padėti vieni kitiems, būti darnia bendruomene.
Sakykite, ar mokykloje tebedirba jūsų buvę mokytojai?
Dauguma išėjo, tačiau keli dar dirba. Tai mano buvusi biologijos ir chemijos mokytoja Aldona Jarmulkienė bei fizikos mokytoja,
dabartinė mokyklos direktorė Laimutė Gervinskienė. Prisimenu, kai
ėjau į darbo pokalbį, labai rūpėjo, ar ji mane atpažins. Kaip buvo
gera, kaip džiaugiausi, kai atpažino. (Šypsosi.)
Daiva, kaip jums sekasi sutarti su kolegomis?
Puikiai! Mūsų kolektyvas – labai jaunatviškas. Yra ir vyresnio am-
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O kaip sekasi su sutarti su mažosiomis „bitutėmis“?
Su vaikais sutariame puikiai. Klasėje yra specialiųjų poreikių vaikų. Vienam tokiam vaikui skiriamas vienas padėjėjas. Paruošiame
vaikučiams užduotėlių ir su jais dirba padėjėjai. Skatiname juos, o jų
pasiekimai džiugina bei atperka visus vargus.
Mano klasėje mokosi 7 vaikai, jiems – 6 metai. Visi jie labai skirtingi. Kiekvieną reikia atskirai pažinti, susidraugauti, atrasti individualius gebėjimus bei talentus, kiekvieną vis kitaip skatinti, ugdyti. Ypač
svarbu vaikus motyvuoti, tai mes darome per kūrybą. Klausos negalią turintys vaikai – labai kūrybingi. Jeigu vaikui kas nors nepasiseka,
stengiamės su juo kalbėtis, išsiaiškinti, kodėl jam buvo sunku atlikti
vieną ar kitą užduotį, atsargiai, subtiliai paaiškiname, kaip daryti, kad
kitą kartą jam labiau pasisektų. Apskritai su vaikais daug kalbamės,
aiškiname jiems apie pasaulio tvarką, kad jie pajaustų skirtumus, kas
yra galima, kas ne. Motyvuojame juos savo dėmesiu bei pagalba.
Labai stengiamės vaikus sudominti literatūra. Iš tiesų, tai jų
mėgstama veikla, tik gaila, kad pasakos vaikams jau peržiūrėtos ir
jau nekantraujame sulaukti naujų su vertimu į gestų kalbą. Imamės
ir alternatyvų: ugdome vaikus per aktorystę, knygų skaitymą. Skatiname jų smalsumą, plečiame žodyną, na, o mūsų pastangas atperka
didelė vaikų meilė.
Ir pabaigai – ar jaučiate atradusi savo vietą?
Tikrai jaučiu, kad einu paskui savo pašaukimą. Žinau, kad jau atradau savo vietą ir man čia labai, labai patinka! Norėčiau pasilikti ilgam ir visai nesvarbu, kokius vaikus tektų ugdyti – didelius ar mažus.
Esu ambicinga ir turiu tikslą kelti kvalifikaciją bei tobulėti.

Pasaulį mažiesiems reikia
pačiupinėti „gyvai“

Kristina PUKINSKAITĖ, priešingai
savo kolegei Daivai, buvo apsisprendusi nestudijuoti tol, kol nesupras,
ko nori iš gyvenimo. Kristina spėjo
išbandyti daug darbų, kol kartą ją
pakvietė laikinai padirbėti girdinčiųjų darželyje. Trijų
mėnesių užteko suvokti, kad pedagogika yra jos gyvenimo kelias, kuriuo ji nori eiti. Jos pasiteiravome: kokie
atradimai laukė pradėjus studijuoti ir kaip atsidūrė
kurčiųjų darželyje?

Suvokusi, kad esu ten, kur šiame gyvenime man ir norisi būti,
įstojau į Kauno kolegiją ir baigiau priešmokyklinę ir ikimokyklinę
pedagogiką. Čia pajutau, kad savo ateitį noriu sieti su specialiųjų
poreikių vaikų ugdymu. Mintimi pasidalinau su fakulteto bendruomene. Trečiaisiais studijų metais fakulteto dekanė man pasakė, kad
KKNUC atidaroma nauja darželio grupė ir ieškoma darbuotojų.
Jausdama palaikymą, bet šiek tiek ir abejodama, pavasarį nuvykau į darbo pokalbį ir buvau priimta į darželį. Buvo ir jaudulio, ir nerimo, kaip reikės bendrauti, suprasti vieniems kitus. Prieš pradėdama
dirbti, vasarą, lankiau gestų kalbos kursus, išmokau pagrindų, tačiau

jaudulys vis dar nedingo. Iš tikrųjų, man labai pasisekė, nes rugsėjį,
kuomet pradėjau dirbti, mano grupė buvo vienintelė ir pati pirmoji,
vaikučiai buvo maži, tad galėjome visko mokytis kartu. Mokyklos vadovai buvo geranoriški, padėjo, davė laiko apsiprasti, jokio spaudimo
nebuvo. Labai draugiški ir supratingi buvo vaikučių tėveliai.
Kaip atrodo jūsų dienotvarkė?
Šiemet dirbu su penkiamečiais vaikais. Dalis jų yra iš mano pirmosios grupės, dalis nauji. Tačiau dauguma jų jau pažįstu, galima
sakyti, kad kartu augame. Grupėje turime savo ritualus ir vaikai žino,
kad po pusryčių visuomet susėdame į „Ryto ratą“. Tik šiuo metu to
nebedarome įprastai, nes dėl COVID-19 negalima turėti minkštų
žaislų, kilimų grupėje, todėl dabar perkėlėme savo „Ryto ratą“ prie
stalų. „Ryto rato“ metu visi pasakome po pasisveikinimą, pakalbame, kas ką veikė, kaip šiandien jaučiamės ir kt. Po įžanginių pokalbių prasideda mūsų pamokėlės. Vaikus mokau 2 būdais: totaliosios komunikacijos ir dvikalbystės metodu. Žodyno pamokėlės yra
akademinio pobūdžio, susėdame visi kaip mokykloje ir dirbame.
O kai vyksta paprastos pamokėlės, tuomet stengiuosi pateikti kuo
daugiau vizualinės informacijos, eksperimentuoti, taikyti „Steams“
elementus. Pernai surengėme 2 ekskursijas. Turėjome temą apie
pavasarį, gėles, tai važiavome į Botanikos sodą, kai mokėmės apie
gyvūnus, aplankėme „Megos“ prekybos centre įsikūrusį gyvūnėlių
zoologijos sodą „Zoopark“. Norėjau, kad vaikai gautų ne tik „sausą“
informaciją, t. y. gyvūnėlius pažintų iš paveikslėlių, bet pamatytų
juos „gyvai“, galėtų paimti, paliesti. Pagal situaciją visuomet stengiuosi, kad būtų galima kur nors nuvažiuoti, ką nors atsinešu į grupę.
Kitaip tariant, stengiuosi, kad kuo daugiau veiklų būtų patyriminės.
Buvo tema apie profesijas. Kadangi šiuo metu vykti niekur negalime, tai vedėme ekskursiją mokykloje: nuėjome į virtuvę pakalbinti
virėjų, aplankėme mokyklos seselę. Manau, ir artimoje aplinkoje yra
daug nepažintų dalykų, galima atrasti, kuo sudominti vaikus.
Į savo veiklas nepamirštame įtraukti tėvelių. Palaikyti ryšį su jais
ypač svarbu. Grupėje turime 3 tradicijas. Kiekvienais metais organizuojame dizainerių dienas, kuomet netiesiogiai dalyvauja ir tėveliai,
sunešdami savo nereikalingus drabužius. Dar visiems labai patinka
aktorių dienos. Tai mūsų mažas projektėlis, kuris visus sujungia: pasireikšti gauna ir vaikai, ir tėvai. Trečia tradicija – bandymų savaitė.
Tuomet visą savaitę visi mokymai vyksta per bandymus. Tradicijas
puoselėjame metai iš metų, tik šiemet koją pakišo koronavirusas.
Ar nenusivylėte pasirinkimu dirbti KKNUC?
Tikrai ne. Manau, kad pasirinkimas buvo ne tik geras, bet ir nulemtas paties likimo. Džiaugiuosi, jog esu čia. Noriu ir kitiems palinkėti nebijoti, drąsiai siekti savo tikslų ir žiūrėti visada į priekį. Kaip
sakoma, bijai tol, kol nepažįsti. Tad drąsiai keliaukime susipažinti su
tuo, kas mūsų laukia.
Profesijų savaitės metu – vaikų pažintis su slaugytojos profesija.
K. Pukinskaitės asmeninio albumo nuotr.

žiaus darbuotojų, bet amžiaus skirtumo nejaučiame. Komanda draugiška, ypač greitai susidraugavome su naujokais. Tarp mūsų tvyro
šiltas, paprastas ir nuoširdus ryšys. Labai padedame vieni kitiems,
palaikome, dalinamės idėjomis. Kolektyvu esu be galo patenkinta.
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Kad švenčių laukti neprailgtų

Šįkart Kalėdų Senelis vaikus lanko nuotoliniu būdu.

Tai linksma komedija, skirta mažiems ir
dideliems vaikams, laukiantiems kalėdinio
stebuklo ir pasakos. Spektaklyje žiūrovai išvydo išsiblaškiusį Kalėdų Seneliuką ir jo ištikimą
draugą Besmegenį. Nutiko taip, kad rytą atsikėlęs Kalėdų Senelis čiupo maišą ir išskubėjo kartu su bičiuliu Besmegeniu dalinti dovanų. Tik
kai ką užmiršo namuose... Kokių bėdų pridarė
pamirštoji naminukė Kūtė, nė ant jaučio odos
nesurašysi! Nors, iš tiesų, kokios ten bėdos? Juk
– Kalėdos!
Žiūrovus džiugino ir Tarakonas Monas, Po
licininkas Jonas. Spektaklis buvo rodomas
„YouTube“ platformoje.

Kalėdinių giesmių koncertas netradiciškai
Visa kurčiųjų bendruomenė kasmet nekantriai laukia kalėdinių giesmių koncerto su
vertimu į gestų kalbą. Tačiau šiemet – pasaulis kitoks, tad tėvų bendrija PAGAVA tegali pra-

nešti apie planuojamą koncerto laiką ir vietą:
gruodžio 30 d. 19 val. Bernardinų bažnyčioje.
Ar į renginį bus įleidžiami žiūrovai, ar jis
bus transliuojamas tik per LRT Plius kanalą,

PAGAVOS inf.

informacija bus patikslinta vėliau. PAGAVA
kviečia sekti šviežiausias naujienas jos „Facebook“ paskyroje ir tinklalapyje bei viską
sužinoti pirmiems.

Paukščiais pavirtę, mes sparnais kalbėsim Lietuvą
Šiais metais sukako 25 metai,
kai lietuvių gestų kalba Lietuvoje oficialiai pripažinta kurčiųjų
gimtąja kalba. Vilniaus kurčiųjų
reabilitacijos centro įgyvendinamas projektas yra skirtas būtent
šiai progai paminėti: kurčiųjų
liaudies teatras „Mimika“ pristato spektaklį „Paukščiais pavirtę,
mes sparnais kalbėsim Lietuvą“
(režisierė Janina Mažeikienė, scenografas Nojus Petrauskas).

Spektaklis pastatytas pagal Sigito Gedos
poemą „Strazdas“. Teatras kurtiesiems yra
bene labiausiai atsiskleisti bei perteikti savo
jausmus leidžianti meninės raiškos priemonė, o gestų kalba čia įgauna ypatingą reikšmę ir formą.
Projektu norima ne tik paminėti kurčiųjų
bendruomenei svarbią datą, bet ir paskatinti jaunuosius piliečius domėtis savo šalies
kultūra ir istorija. Jiems parengti trumpi
pasakojimai apie kunigą Antaną Strazdą ir
poetą Sigitą Gedą (lektorė Joana Vanagienė,
vertėjas Arūnas Šaukeckas).
2020-ieji – keisti ir ypatingi metai: esame

Spektaklio „Paukščiais pavirtę, mes sparnais kalbėsim Lietuvą“ akimirkos.
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VKRC inf.

priversti mokytis, bendrauti, dirbti ir gyventi
kitaip nei buvome įpratę. Tad ir spektaklio
bei paskaitos pristatymas yra nestandartinis:
ugdymo įstaigoms, t. y. projekto partnerėms,
visa medžiaga pateikiama vaizdo formatu.
Projekto partneriai: Lietuvos kurčiųjų
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Kauno
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras,
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, Vilniaus Maironio progimnazija, Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
„Mimikos“ teatro archyvo nuotr.

PAGAVOS archyvo nuotr.

Švenčių nepaskubinsi, kad ir kaip
norėtum. Tačiau jų laukti lengviau,
PAGAVOS inf. kai yra smagių pramogų. Vieną
tokią gruodžio 19 d. ir pasiūlė bendrija PAGAVA, pakvietusi vaikus į
vaizdo spektaklį ,,Kalėdų Senis ir
Besmegenis” (su vertimu į gestų k.).

KULTŪRA

Žiemos kelias.

Mergaitė su auskarėliu.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis...

Genė SUTKUVIENĖ – viena iš Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mohikanių, buvusi prie įstaigos
kūrimosi ištakų, stebėjusi jos augimą, brendimą, kaitą. Įgijusi surdopedagogo ir logopedo kvalifikacijas, daugiau nei 38 metus dirba su
klausos negalią turinčiaisiais...
Danutė KRIŠČIŪNIENĖ
„Buvau ir esu laiminga mokytoja, nes vaikus
labai myliu. Tiesa, niekada jaunystėje negal
vojau, kad dirbsiu su kurčiaisiais. Matydama
juos gatvėje ar mieste – gailėjau. Bijojau, kad tik
manęs neužkalbintų“, – atviravo G. Sutkuvienė.
Pasak mokytojos, gyvenimas viską sustatė į savo vietas. Gimus dukrai Dovilei, šeimą
užgriuvo rūpesčiai ir nerimas. Tėvai pastebėjo, kad 3,5 metų mergaitė pradėjo pamiršti
pirmuosius tartus žodžius, keisti skiemenis,
o jau po pusmečio buvo nustatytas ir klausos
sutrikimas. Taip netikėtai teko įžengti į kurčiųjų pasaulį, išmokti bendrauti lietuvių gestų kalba, sutikti panašaus likimo šeimų.
Ji gimė kukliame namelyje Panevėžio
rajone, 1961 m. persikėlė į Panevėžį. Nors
duoną užsidirbti pradėjo anksti – vos baigusi
devynias klases, mokslo siekė toliau mokydamasi vakarinėje mokykloje. Teko dirbti ir
ligoninės operacinėje sanitare, ir surinkinėti
prietaisus tuometėje „Ekrano“ gamykloje.
Visada traukė mokytojos darbas, todėl sėk
mingai įstojo į J. Švedo pedagoginę muzikos
mokyklą, o ją baigusi dirbo net keliuose vaikų
lopšeliuose–darželiuose auklėtoja. Netrukus
jau derino šį darbą ir tolimesnius mokslus
Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultete, vėliau – ŠPI
Specialiosios pedagogikos fakultete.
Moteris visada mėgo meną. Rašydavo scenarijus įvairiems renginiams, dalyvavo kaip
aktorė ir atlikėja. Yra surengusi 12 autorinių
parodų ir dalyvavusi 13 bendrų parodų. Apie 13
metų Panevėžyje lankė dailės studiją „Paletė“.
Mėgsta tapyti akvarele, pastele, aliejumi. Daugelį darbų dovanoja draugams, kolegoms prisiminimui. Iki šiol džiaugiasi kiekviena galimybe
dalyvauti parodų atidarymuose, šventėse, kur
sutinka daug nuostabių ir įdomių žmonių.

„Buvo vakaras, žiema, už lango tamsu.
Kažkas pasibeldė. Mamai atidarius duris, į
vidų įvirto baisūs, išverstais kailiniais apsirengę žmonės. Mes, trys mažos sesutės (4, 3 ir 2
metų), pradėjome verkti ir tiesiog rėkti iš išgąsčio. Tai buvo pirmas teatro meno reginys –
Užgavėnių personažai, įsiminę visam gyvenimui“, – paniro į prisiminimus Genė. Pašnekovė
pasakojo, kad tėvų namuose virš kambario
lango buvo du šventųjų – nespalvoti Jėzaus
ir Marijos su atviromis širdimis – paveikslai.
Prie lovos kabėjo šilkiniais siūlais išsiuvinėtas
„divaniukas“. Jame kresni nykštukai kirto medžius, skaldė malkas. Genė teigė, kad žiūrėdavo, žiūrėdavo į tuos nykštukus, į skarotą eglę
tol, kol užmigdavo. Ji mano, kad tai ir buvo jos
pirmasis susitikimas su vaizduojamuoju menu.
G. Sutkuvienė nostalgiškai prisiminė mamos niūniuojamas liaudies dainas, skaitytas
ir sektas pasakas. Tuometės knygos daugiausia buvo iliustruotos juodai balta grafika, kuri
ir dabar jai yra labai graži. Mokytojai dar labai
patinka karpiniai, knygų iliustracijos, primenančios vaikystę, ypač senųjų dailininkų. Paklausus, kas jai yra dailė, Genė atsakė žymiausio kada nors Lietuvoje gyvenusio dailininko ir
kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žodžiais: „Dailė – tai ilgėjimasis. Tai antrasis pasaulis, tai skausmo takas į dvasios vertybes, tai – džiaugsmo daina sielos laisvės...“
PKNPM edukacinėse erdvėse jau ne pirmą
kartą eksponuojami G. Sutkuvienės darbai.
Mokyklos 25-ojo jubiliejaus proga dailininkė
yra nutapiusi Šv. Mergelės Marijos nekaltojo
prasidėjimo freską. Paklausus, kokią naudą
duoda kūrybos eksponavimas jauniems žmonėms, mokytoja atsakydama vėl prisiminimų
takais grįžo daugiau nei pusšimtį metų atgal,
kai mokėsi Panevėžio sporto mokykloje-inter-

D. Kriščiūnienės nuotr.

Dailė – skausmo takas į dvasios vertybes

Mokytoja ir menininkė G. Sutkuvienė.

Rudens natiurmortas.

nate. Tuo metu mokyklos koridoriuje buvo iškabinti Viktorijos Šleivytės paveikslai – pastelės su gėlėmis. O vėliau vyko ir susitikimas su
pačia dailininke. „Kaip man patiko tos pieštos
gėlės, tos krištolinės vazos. Galvojau, kad aš
taip mokėčiau!”– tuomet svajojo Genė.
Moteris, mama, močiutė, žmona, pedagogė, kūrėja džiaugiasi savo nuostabiais vaikais – Dovile, Adomu ir Daiva, jau užaugusiais
ir sukūrusiais savo šeimas, dviem vaikaitėmis.
Prisimena, kaip dirbdama PKNPM vis kreipdavo akis į Daivą, atvykusią į mokyklą iš Panevėžio kūdikių ir vaikų globos namų. Pasitarusi su
vyru Robertu, mergaitę paėmė į šeimą visam
gyvenimui. „Myliu savo šeimą, vaikus, gėles,
gyvūnus... Mėgstu įvairius renginius, keliones,
knygas, parodas, ypač dailę, kuri yra man antrasis pasaulis ir skausmo takas į dvasios vertybes“, – kalbėjo G. Sutkuvienė.
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Dailės terapijos užsiėmime.

Bražinskai Stokholmo panoramos fone.

Šeima susėdo puošti imbierinius namelius.

Tėvų namai ten, kur gera jų vaikams

„Tai dėl Elijaus, kuriam diagnozuotas
autizmo sindromas, – emigracijos priežastį
nurodo pašnekovas. – Ieškojom, kur sūnui
būtų geriausia, nusprendėme rinktis Švediją. Užmezgant kontaktus ir apsisprendžiant
patarimais daug talkino ir mano brolis Arūnas – ačiū jam. Džiaugiamės nesuklydę: Elijui čia patinka, noriai lanko mokyklą.“
Viena pirmučiausių savo užduočių, įžengęs pro „vartus“ į Švediją, Kazimieras laikė
susitikimą su vaikų specialistais, kurie turi
patirties dirbti ir ugdyti kurčiuosius autistus
vaikus. Jis sakė viską, kaip yra: „Mano sūnus
turi ne tik autizmo sindromą, bet ir yra hiper
aktyvus. Tačiau specialistų tai neišgąsdino:
„Nieko tokio, mes jums padėsime.“
Nuo tada šeima su kurčiųjų mokyklos,
kur mokosi berniukas, pedagogais (Švedijoje
iš viso veikia 5 kurčiųjų mokyklos) dirba ranka rankon. Periodiškai aptaria vaiko ugdymo
planą, jei kas nors nepavyksta, ieško kito ir
dar kito sprendimo. Pvz., paaiškėjus, kad
Elijui sunku mokytis rašytinės kalbos pagrindu, buvo pereita prie mokymo paveikslėlių,
gestų kalbos pagalba. Berniukui nepavyksta
išlaikyti sutelkto dėmesio visą pamoką, jam
suteikiama pertraukėlė pailsėti. Visi mokytojai gerai moka gestų kalbą, ugdymas vyksta
dvikalbiu metodu. Be to, dar svarstoma priskirti berniukui asmeninį asistentą. Užaugęs
toks žmogus, kitaip nei Lietuvoje, taip pat
gaus socialinio darbuotojo paslaugas ir bus
įgalintas gyventi savarankiškai.
Dabar apie „vartus“. Taip pašnekovas pavadino maždaug 6 mėn. trukmės kursus, kurie „laukia“ visų imigrantų, norinčių gyventi

12

2020 m. GRUODIS

šioje šalyje. Jų metu Kazimieras mokėsi švedų gestų ir švedų rašto kalbos, susipažino su
šalies socialinių ir vertimo paslaugų, pašalpų sistema, teisės aktais. Kai pramoko pakankamai kalbos, tapo savarankiškas, ryžosi
pasikviesti šeimą.
Žmona Birutė taip pat privalomai baigė
imigrantams skirtus integravimosi kursus. Ji
ilgai nerado darbo. Tik visai neseniai gavo
darbą ne pagal specialybę. Kazimieras palinguoja galvą: „Į stalčių padėjau priešmokyklinės
ir ikimokyklinės pedagogikos, žmona – restauratorės aukštojo mokslo diplomą.“ Tačiau akivaizdu, kad Bražinskų porai šeima
ir vaikai yra didžiausia vertybė, o su kitais
praradimais jie moka susitaikyti. Pašnekovas sako, kad prisijungė prie seniai Švedijoje
gyvenančio klausos negalią turinčio lietuvio
ir dar su vienu kurčiuoju jie trise įrenginėja ir
remontuoja žmonių būstus.
Šiuo metu rasti darbą Stokholme yra sudėtinga, teigia vyras. Nemažai įmonių bankrutavo, kai kurios laikinai sustabdė veiklą,
atleido darbuotojų. Švedijos vyriausybė tiesia pagalbos ranką ir sunkioje padėtyje atsidūrusioms įmonėms, ir žmonėms, bet problemų vis tiek daug. Netekę darbo asmenys
kreipiasi į darbo biržą ir jiems skiriamos nedarbo išmokos. Kai kurie kurtieji jau numojo
ranka į mėnesius besitęsiančias kito darbo
paieškas ir tenkinasi tuo, ką skiria valstybė.
Bražinskai labai stengiasi ieškoti išeičių savo
jėgomis.
Švedijoje tokia tvarka: vaikus į mokyklą
kasdien nuveža ir parveža taksi, mokslas,
maistas jiems yra nemokamas. Nuo 13-14

val., kai pamokos baigiasi, visa popietinė
veikla organizuojama tėvų lėšomis. Priklausomai nuo pajamų, statuso šalyje, būrelių ir
treniruočių kaina gali kiekvienai šeimai skirtis, tačiau bet kuriuo atveju mokėti tenka.
Lygiai kaip ir už vaikų taksi už miesto ribų.
Mokamos ir suaugusiųjų treniruotės, net ir
kurčiųjų sporto klubuose.
Čia nei pavasarį, nei antrą pusmetį karantinas įvestas nebuvo, o šalyje vykdoma
priešinga daugeliui Europos valstybių koronaviruso politika. Tiesa, COVID-19 atvejų ir
mirčių gausa ir Švedijoje verčia griebtis vis
didesnių suvaržymų. Štai pavasarį švedai
buvo raginami kuo daugiau būti gryname
ore, dabar apie tokius siūlymus jau neužsimenama. Kazimieras lankė krepšinio treniruotes, bet klubas užsidarė. Kiek ilgėliau
dar galėjo žaisti paties pamėgtą ir Švedijoje
populiarų žaidimą, kurį jis vadina „padeliu“.
Deja, neseniai dėl saugumo kurtieji nutarė
stabdyti ir šią pramogą.
Tačiau vaikams iki 12 metų užsiėmimai
Prie spindinčio „Elnio“ – miesto puošmenos.
Asmeninio albumo nuotr.

Ekrane pasirodo plati, geraširdiška jauno vyro šypsena ir staiga
supranti, kad tarsi akimirksnis pralėkė 7 metai nuo tada, kai Birutė
ir Kazimieras BRAŽINSKAI gyveno Islandijoje ir dalinosi su „Akiračiu“
savo istorija. Vėliau šeima grįžo gyventi į Lietuvą, o štai dabar jau 3
metai, kai apsistoję Švedijos sostinėje Stokholme. Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

KURTIEJI PASAULYJE

COVID-19 verčia gręžtis
į tikrąsias vertybes
„Lygina su dviem pasauliniais karais, su tuomet
prarastomis gyvybėmis, sugriautais miestais,
prisimena badą ir šaltį ir COVID-19 iššūkis neatrodo
labai baisus, – sako jau daug metų Hamburge (Vokietija) gyvenanti lietuvė Laura VALYTĖ ir svarsto:
– Turbūt tokį požiūrį lemia ir tragiška istorinė patirtis, ir iki šiol slegianti kaltė už karo nusikaltimus,
tad vokiečiai nelinkę skųstis.“ Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
Ir pasakoja, kad Vokietija labai drausminga, punktuali šalis. Įsipareigojo valstybė remti sunkumų patiriantį verslą – ir subsidijos pasiekia dienos tikslumu. Tokie pat ir šalies gyventojai: kaukės, rankų
dezinfekavimas, atstumai – viskas pagal reikalavimus. Rūpinamasi
fizine žmonių sveikata: visi raginami eiti pasivaikščioti, bėgioti, važinėtis dviračiais. Tad jos miestas gyvas, žmonės neužsidarę. Tačiau
bent Hamburge kalėdinė eglutė įžiebta nebuvo...
Deja, net ir disciplinuotoje šalyje vis sunkiau sekasi suvaldyti
virusą. Kalbėdama apie rekordinį COVID-19 aukų skaičių, neseniai
kanclerė A. Merkel vos tramdė ašaras, prisiminė jautrią akimirką
Laura. Čia jau pasiruošta atidaryti 17 tūkst. vietų kovidinę ligoninę.
Daugelis Lauros draugų, dirbančių įmonėse, darbą tęsia. Jeigu
suserga nors vienas asmuo, visa kontaktą turėjusi grupė nedelsdama saviizoliuojasi, kad virusas neišplistų. Taip buvo nutikę ir jos
draugui, teko izoliuotis dėl kolegos. Laurai yra kitaip. Darbas priklauso nuo turistų srautų. Turistų šiuo metu nėra. Todėl „Dialogo tyloje“
(angl. „Dialogue in Silence“) gidė laikinai neturi darbo. Valstybė jai
moka 70 proc. atlyginimo dydžio išmoką. „Gaunu 200-300 eurų mažiau nei dirbdama, – sako ji. – Kadangi būstą nuomoju, galiu pretenduoti į socialinę pašalpą nuomai, tad, galima sakyti, finansiškai
nenukentėjau. Vokietijoje nėra žmonių, kurie negautų pagalbos.“
„Galvojau, kai nedirbsiu, bus nuobodu. Nieko panašaus, – tikina. – Pagaliau radau laiko paskaityti knygas, siuvinėju, nemažai

bet vertėjų jis netenkina, nes jų darbas labai sudėtingas ir atsakingas.
Kokios Bražinskų, apskritai gyventojų nuotaikos šiandien? Jo
nuomone, panikos nėra. Dauguma asmenų laikosi reikalavimų ir
bando priderinti gyvenimus prie aplinkybių. Na, o jų šeima iš tiesų
gal net neturi laiko krimstis dėl kontaktų trūkumo: vaikai dar nedideli, daug pareigų, daug darbo ir kasdienių rūpesčių dėl jų. Ir net
naujieji tėvų draugai – tai žmonės, su kuriais jie susitinka atvedę vaikus į mokyklą, būrelius. Susipažįsta, atranda bendrų interesų, pradeda bendrauti artimiau.
Atsisveikindamas K. Bražinskas prisipažino: „Man Lietuvoje geriausia, nenorėjau jos palikti, privertė aplinkybės. Šiemet Kalėdas
pirmąkart sutiksime atskirai nuo artimųjų. Nesimatėme jau ištisus
metus... Pandemija.“
Jei Elijas žinotų, kokiems sprendimams dėl jo pasiryžo tėvai, turbūt labai jais didžiuotųsi. Beje, šiam mūsų herojui, kai skaitysite laikraštį, ką tik bus sukakę 10 metų. Jis jau ketvirtokas.
Asmeninio albumo nuotr.

ir įvairios veiklos tęsiamos. Bražinskų pirmokė dukra Paulina, beje,
besimokanti toje pačioje mokykloje, kur ir brolis, toliau lanko krepšinio treniruotes su girdinčiomis mergaitėmis, sūnus vyksta į dailės
terapijos užsiėmimus.
Kaukės Švedijoje ne tik neprivalomos, jų net nėra tarp rekomenduojamų priemonių. Vienintelė taisyklė, kurios reikia laikytis – tai
fizinis atstumas. Taip pat skatinama kuo dažniau dezinfekuoti rankas. Pasak Kazimiero, kurtieji gerai informuoti apie pandemiją, saugojimosi priemones. Tačiau Švedijoje vyriausybė laikosi ne sankcijų,
bet pasitikėjimo politikos. Čia manoma, kad piliečiai yra sąmoningi
ir saugos vieni kitus bei save.
Pasmalsavus, kaip kurtieji vertina vertimo paslaugų prieinamumą, Kazimieras sakė, kad paslaugų teikimas užtikrinamas visą parą,
net per Kūčias ir Naujuosius metus. Paslaugų kokybė aukšta, vertimo metu laikomasi griežto nešališkumo.
Švedijoje gestų kalbos vertėjų darbo užmokestis, palyginti, geras,

„Vokietijoje nėra žmonių, kurie negautų pagalbos, kai jos reikia“, – teigia Hamburge laimę
radusi lietuvė Laura Valytė.

bendrauju nuotoliniu būdu, esu įtraukta į 2021 m. Berlyne planuojamo vizualinio festivalio (WisFes) organizacinį komitetą, šis darbas surija daug laiko.“ Ankstesniame WisFes L. Valytė buvo dalyvė,
vaidino Merlin Monro. Organizatoriai į ją atkreipė dėmesį ir pasiūlė
jungtis prie jų komandos. Ji paskirta atsakinga už socialines medijas ir informacijos sklaidą, taip pat veda mokymus savanoriams.
Vokietijoje labai daug sutrikusios klausos asmenų, vien kurčiųjų
gyvena apie 80 tūkst. Tai yra labai kūrybiška jėga. Čia vyksta daug
kultūrinių renginių.
Viskas, lietuvės žodžiais, ko pasigenda šiuo metu, tai gyvo bendravimo. Keletą dienų per savaitę kontaktiniu būdu dirba kurčiųjų
klubas, tuomet Laura ten eina pasižmonėti. Pašnekovė užsiminė,
kad pagal kurtiesiems tenkančias paslaugų apimtis Lietuva, ko gero,
jau aplenkė Vokietiją, tik dar atsilieka, anot jos, kokybe. Be to, gimtinėje jos nemokamos, o Vokietijoje kurčiajam nieko nekainuoja tik
valdiškose ir savivaldybių įstaigose teikiamos vertimo paslaugos.
Dėl to baigti bet kokius kursus kurtiesiems atsieina dvigubai brangiau. Tad vokiečiai kyla į kovą už nemokamas paslaugas.
Pašnekovė jautriai fiksuoja visuomenėje vykstančius pokyčius.
„Visi dėl manęs, aš dėl visų“, - taip ji išvertė anglišką, Vokietijoje plintančio reiškinio pavadinimą. Kitaip tariant, socialiniuose santykiuose randasi dvasinės šilumos, prisiimama atsakomybė vieno
už kitą. Laurą tai įkvepia naujoms veikloms.
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Pagyvenusių žmonių kolektyvas.

Pirmasis spektaklis „Raudonoji gėlelė“.

Kurčiųjų saviveiklininkų eisena Laisvės al.

Kauno kurčiųjų istorija: besikeičiantys
namai, veiklos ir bendruomenė
Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras savo nariams dovanojo interviu
ciklą, kuriame bendruomenei gerai pažįstami asmenys pasakoja,
kaip bėgant metams keitėsi jų viešosios įstaigos darbo pobūdis,
teikiamų paslaugų poreikis ir pati bendruomenė. Idėjos autorius –
Paulius JURJONAS. Linas MISKELIS interviu įrašus profesionaliai papildė archyvine medžiaga, taip į vieną sujungdamas dabartį ir praeitį.
„Dalinimasis prisiminimais yra vertybė, kuri ypač stiprina bendruomenę, o istorija gyva, kol ją mena žmonės“, – tikino pašnekovai.

KKRC direktorė Jūratė Pugačiauskienė.

Vienas Kauno kurčiųjų bendruomenės „ypatumų“ – periodiškas kraustymasis iš vienų patalpų į kitas. Kiekvienam teritorinės valdybos
pirmininkui per savo kadencijas teko ieškoti vis
kitų patalpų, kuriose dirbti ir rinktis bendruomenei būtų patogiau. Tiesa, ne visada adaptaciniai sunkumai naujoje vietoje būdavo lengvi.
Tačiau galų gale paaiškėjus, kad kraustymosi
praradimai mažesni už gautas naudas, bend
ruomenė pamažu susitaikydavo ir džiaugdavosi pasikeitimais. Kiekvienuose naujuose namuose atsirasdavo galimybių puoselėti naujas
veiklas. „Per 70 metų kauniečiams teko persikraustyti 7 kartus, o labiausiai stebina septynetų kartojimasis: 7-osios KKRC patalpos yra Uosio g. 7“, – pastebi Jūratė PUGAČIAUSKIENĖ,
kuri pati yra 7-oji organizacijos pirmininkė.
Pirmosios patalpos kurtiesiems buvo skir
tos Donelaičio g., ten tebuvo du nedideli kam-
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bariukai. Vėliau teko kraustytis į Vilniaus g.,
paskui laikinai į Panerių g., kur veikė tuometis
gamybos-mokymo kombinatas. Dar kitas pirmininkas ieškojo didesnių patalpų ir jas surado Radvilėnų pl. Tikriausiai kauniečiai dar
nepamiršo ir Jūratės g. esančio dviejų aukštų
erdvaus pastato, kurio prieglobsčiu džiaugėsi
kelis pastaruosius dešimtmečius. Ten jie turėjo
erdvią renginių salę, kuri per didžiąsias šventes
prisipildydavo gausaus būrio kurčiųjų.
Kaunas yra vienintelis Lietuvos miestas,
kurio kurčiųjų teritorinė valdyba neturi nuosavo pastato. Onos Kudrevičienės vadovavimo
laikais buvo surastas žemės sklypas, parengtas
projektas, bet tais pačiais metais vyko Olimpinės žaidynės Maskvoje ir lėšos, skirtos kurčiųjų
pastato statyboms, atiteko tarptautiniam sporto renginiui. Taip kauniečiai prarado vienintelę
realią galimybę pasistatyti nuosavą bendruomenės būstą. Naujos patalpos Uosio g. 7, kuriomis nuo šiol centras dalinasi su Kauno kurčiųjų
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru, yra šviežiai
suremontuotos, strategiškai patogioje vietoje
ir džiugina darbuotojus, jas spėjo pamėgti ir
bendruomenė, teigia J. Pugačiauskienė.
Neatsiejama Kauno kurčiųjų bendruomenės istorijos dalis yra kultūrinė veikla. 33 metus KKRC dirbanti Vida ESKERTIENĖ pasidalino prisiminimais, kaip išgirdusi apie kurčiųjų
klube veikiantį saviveiklos būrelį susidomėjo, įsitraukė į jo veiklą. Vadovaujant Kristinai
Tumėnienei V. Eskertienė sulaukė pasiūlymo
tapti kultūros būrelio vadove. Moteris prisi-

Spartakiados dalyviai.

mena, kad saviveiklos kolektyvas buvo labai
didelis. Teatras buvo viena iš pagrindinių kurčiųjų meno rūšių, o archyvinės nuotraukos
iliustruoja, kokia buvo gausi trupė. Tuo metu
veikė ir pramoginių šokių būrelis. „Vienų gast
rolių metu pamatę, kaip rusai gražiai moka
imituoti dainas, pradėjome ir Kaune imituoti
lietuviškos estrados kūrinius, – leidosi prisiminimų takais V. Eskertienė. – Net ir anuomet,
kai išmaniųjų technologijų nebuvo, informuoti
kurčiųjų bendruomenę apie įvykius nebuvo
sunku. Žmonės buvo labai aktyvūs, niekieno
neraginami atvykdavo į klubą sužinoti ir apie
artimiausius renginius, ir visas naujienas. Dažnai buvo organizuojamos vakaronės ir diskotekos. Jos užtrukdavo iki vėlumos. Saviveiklos
būrelių nariai daug gastroliavo. Jų pasiekimus
tarptautinėse scenose liudija iš konkursų ir festivalių parvežti trofėjai.“
Interviu metu apgailestauta, kad šiuo metu
bendruomenės aktyvumas sumažėjęs. LKD
viceprezidento Mykolo Balaišio nuomone, didžiausi kaltininkai – didelės apimties ir lengvai
pasiekiamos informacijos srautai internete bei
pramogų įvairovė.
(Bus daugiau)
Parengė Gintautė SINKEVIČIENĖ
Ilgametė centro darbuotoja Vida Eskertienė.
Asmeninio albumo nuotr.

KKRC archyvo nuotr.

KURČIŲJŲ ISTORIJA

Parengė Gintautė SINKEVIČIENĖ

MES IR VISUOMENĖ

Kaip bendruomenės Kalėdas išgelbėjo

kalėdinis detektyvas, su kurio siužetu bus
geriausia, jei supažindins Snieguolė: „Štai
koks stebuklas: / Pelytė gali būti drąsi / Ir
Katino neišsigąsti. / Prikelt Nykštukus iš sal
daus miego / Ir Vilkui neleisti dovanas vaikų
pavogti. / Net silpnas tampa stipruoliu, / Kai
savo draugą reikia apginti. / Draugystė daro
stebuklus, / Vaikai, Kalėdos atkeliauja!“
Tai – filmuotas spektaklis visai šeimai
„Draugaukim, Kalėdos atėjo“. Būrys VKRC
„Mimikos“ liaudies teatro aktorių, scenografijos ir kostiumų dailininkas, vaizdo medžiagos
montuotojas Nojus Petrauskas bei scenarijaus autorė ir režisierė Janina Mažeikienė visiems Vilniaus KRC „Facebook“ paskyros lankytojams suteikė galimybę trumpam pamiršti
rūpesčius ir atsiduoti pasakos kerams.
KLAIPĖDA. „Gerai, kad trečiame ketvirtyje suteikėme paslaugų tiek, kiek užsibrėžėme, – pasakojo apie savalaikį įdirbį Klaipėdos KRC direktorė Nijolė Kaminskienė, – tai
dabar žymiai lengviau. Projektinę veiklą
tęsiame kaip suplanavę, o pasilinksminimų
ir paskaitų, aišku, nėra. Tačiau kavos tikrai
išgeriame su visais atėjusiais. Per dieną centre vidutiniškai apsilanko 4 žmonės. Ateina,
suprantama, po vieną, iš anksto sutartu laiku, tarpusavyje nesusitinka.“
„Šventinė nuotaika kiek subjuro... Tačiau
vis tiek nepasiduodame. Pamažėle papuošėme aktų salę ir pasistengėme susitikti su kiek
vienu saviveiklininku atskirai. Laikydamiesi
atstumų, vis tiek kartu ir pyrago suvalgėme,
ir arbatos išgėrėme, asmeniškai kiekvieną pasveikinome. Tą patį pakartojome su dienos
užimtumo senjorais, dar padėkojome už kantrybę, palinkėjome sveikatos, saugoti save ir
kitus“, – pasidalino Kalėdų gelbėjimo planu
N. Kaminskienė.
PANEVĖŽYS. Šio miesto kurčiųjų reabilitacijos centras ir saviveiklininkai taip pat
priėmė 2020-ųjų iššūkį ir išmaniai kūrė Kalėdų šventę rūsčiomis karantino sąlygomis.
Vien ko vertas komandos filmukas apie Kalėdų Senio sutiktuves darbe! Beje, Kalėda,
pasitelkęs visus jo galioje esančius burtus,
pabuvojo ne tik klube, bet ir prie kiekvieno

Kauniečių žaliaskarė.
VKRC archyvo nuotr.

KAUNAS. „Dirbame mišriu būdu. Yra
žmonių, kurie neturi galimybės naudotis
nuotolinėmis paslaugomis, jiems individualią pagalbą teikiame arba centre, arba nuvykę į jų namus. Džiaugiuosi, kad tokių žmonių
nėra daug, nes baiminuosi dėl darbuotojų
saugumo, – rašė redakcijai Kauno KRC direktorė Jūratė Pugačiauskienė. – Kadangi
laikomės visų reikalavimų ir rekomendacijų,
tai renginių neorganizuojame, veiklas perkėlėme į socialinius tinklus.“
„Vykstame“ nurodytu „Facebook“ adresu. Randame „Advento kalendorių.“ Jis – tik
ra lobių skrynelė. Kiekvieną dieną iki pat Kalėdų čia vis po staigmeną: įdomi informacija,
šventinės idėjos stalui ar interjerui, nuotaikinga miniatiūra ar psichologės patarimai.
Suvokti mintį paprasta, nes vaizdo medžiaga
parengta gestų kalba.
Interneto platybėse sutiktas Kalėdų Senelis, vos pasilabinęs, iš karto skyrė įpareigojimą: paraginti kauniečius kurčiuosius
vaikus kuo skubiau siųsti jam filmuotus laiškus, kuriuose jie papasakotų apie savo gerus
darbus, padeklamuotų ar padainuotų gestų
kalba. Kalėda pažadėjo visus laiškus atidžiai
peržiūrėti ir į juos atsakyti. Kadangi šiemet
centre prie eglutės susibūrimai negalimi,
dovanas savo jauniesiems bičiuliams Kalėdų Senelis perdavė per jų tėvelius. Truputėlį
apmaudu, kad „gyvai“ kauniečių žaliaskarės
nepamatysime: mat šiemet ją kurtieji papuošė savo rankų darbo žaisliukais. Ką gi,
pasigrožėkime bent eglutės nuotrauka.
SOSTINĖ. Vilniaus KRC direktorė Inga Minkevičienė pasiguodė: „Tebuvo likę senjorams
malonias, su rėmėjų pagalba suruoštas staig
menas sudėti į dovanų maišelius ir pakviesti
visus į šventę...“ Deja, Vyriausybei pratęsus karantiną ir sugriežtinus jo sąlygas centrui skubiai teko keisti planus. Tačiau gera žinoti, kad
darbuotojai padarė viską, kad pradžiugintų
savo žmones. Dovanos mažuosius, pažadėjo
organizatoriai, pasieks laiku, o senjorai jų sulauks po švenčių, kai viskas kiek aprims.
Vilniečiai turi ir dar vieną staigmeną. Ji –
visų malonumui. Iš tiesų, tai tikrų tikriausias

KKRC archyvo nuotr.

Keisti, neįprasti, įsimintini blogąja prasme – kokiais tik epitetais
2020-ųjų neapdalino žmonės. Tačiau, kaip ir šeimoje – ar neklaužados, paklydėliai vaikai yra mažiau mylimi? Anaiptol. Juk tai mūsų
gyvenimo metai, kurių nugyventi antrąkart ir kitaip nebus galimybės.
Štai todėl kurčiųjų reabilitacijos centrų kolektyvai taip stengėsi dėl
mūsų: pagalvoti apie visų poreikius, pradžiuginti, nustebinti, sukurti
šventę. Kartu pasižvalgykime, kaip jiems pavyko. Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vilniečių kalėdinė puošmena.

jaunojo panevėžiečio namų durų. Ten paliko
saldžių dovanų.
Panevėžio KRC senjorams laukti švenčių taip pat neprailgo. Dienos užimtumo organizatorės Kristinos Kudirkienės paraginti,
jie kūrė advento vainikus. Rezultatai maloniai nustebino ir juos pačius, ir aplinkinius.
O štai jaunieji centro lankytojai iš kurčiųjų
mokyklos (PKNPM), tai pačiai meno vadovei
Kristinai talkinant, kantriai repetavo imituojamąją kalėdinę dainą. Su panevėžiečių
kūryba skaitytojai turi galimybę susipažinti
centro „Facebook“ paskyroje. Raginame nepraleisti progos.
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„Mimikos“ teatras net priešus sutaikė, nes – „Draugaukim, Kalėdos atėjo“.

VKRC archyvo nuotr.

KlKRC archyvo nuotr.

Ant eglutės šakų supasi kauniečių rankų darbo žaislai.

Kaip bendruomenės
Kalėdas išgelbėjo

Po ligos ir vienatvės savaičių pagaliau
Stasys pas savus, Klaipėdos KRC.

VKRC gražuolė.

PKRC archyvo nuotr.

Edukacinis užsiėmimas p. Astos (buv. KlKRC bendradarbė) gėlių salone.

Panevėžiečių Daivos Kaušakienės, Antaninos Želudkovienės, Alinos Juciuvienės, Džiuljetos Indrelienės advento vainikai.
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KKRC archyvo nuotr.

„Mimikos“ archyvo nuotr.

MES IR VISUOMENĖ

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.

