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15min.lt RAŠO. „Mes turime ambiciją pagerinti
žmonių su negalia situaciją Lietuvoje. (...) ieškome žmogaus, kuris galėtų imtis šio klausimo kuravimo atskirai – ketvirto viceministro. (...) reikia
atskiro žmogaus lyderystės, jei norime kad Neįgaliųjų teisių konvencija būtų įgyvendinama
visų ministerijų priemonėse“, – duodama interviu portalui 15min.lt sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.
15 min.lt RAŠO (2). Tame pačiame interviu mi
nistrė sakė: „Neįgalieji susiduria su dviem
problemomis – jiems yra apribotos galimybės
mokytis ir dirbti. Mes tikrai darysime viską, kad

Ministrė M. Navickienė

kuo daugiau neįgaliųjų dirbtų atviroje darbo
rinkoje, ne socialinėse įmonėse. (...) tolesnis
socialinių įmonių subsidijavimas nėra teisingas kelias. Turėtų būti labai paprasta sistema
– pinigai ir subsidija turėtų eiti paskui neįgalų
asmenį į tą darbo vietą, į kurią jis pasirenka
eiti, kuri jį priima ir adaptuoja darbo vietą tam
žmogui dirbti atviroje darbo rinkoje.“
NEGALIOS TERMINO PRATĘSIMAS. Jeigu karantino metu baigiasi jums nustatytos negalios
terminas ir NDNT nepateiksite
naujo gydytojo parengto siuntimo, terminas iki karantino pabaigos ir dar 90
dienų jam pasibaigus (t. y. iki gegužės 31 d.)
bus pratęstas automatiškai ir apie tai būsite
informuoti telefonu. Minimu laikotarpiu asmeniui pateikus naują gydančio gydytojo parengtą siuntimą, negalios vertinimas bus atliekamas įprasta tvarka, t. y. terminas automatiškai
pratęsiamas nebus. Jeigu dėl negalios kreipiatės pirmą kartą, atlikti negalios vertinimą net ir
karantino metu bus galima tik gavus gydytojo
parengtą siuntimą. Dėl negalios termino pratęsimo atvykti į NDNT nereikės. Daugiau informacijos lkd.lt.
KONTAKT. Vasario 10 d. vyko Lie
tuvos kurčiųjų draugijos (LKD),
Lietuvių gestų kalbos vertimo
centro (LGKVC), Neįgaliųjų reikalų departamento (NRD) atstovų nuotolinis susitikimas su Vengrijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asociacijos (VKNA) atstovais. Siekta išsiaiškinti Lietuvos technines
galimybes pritaikyti Vengrijoje sukurtą ir ne
vienerius metus sėkmingai naudojamą nuotoliniam gestų kalbos vertimo paslaugų teikimui skirtą programą KONTAKT. Kaip pažymėjo VKNA vadovas Adamas Kosa, jau dabar
į programėlės diegimo Lietuvoje procesą reikia įtraukti aukštos kvalifikacijos IT specialistus, kurie gebėtų savo turimomis žiniomis ir
projektų valdymo įgūdžiais koordinuoti visą
procesą. NRD informavo, kad valstybės biudžete jau yra numatytos lėšos šios programė-

lės įsigijimui ir pritaikymui. Jei procesas vyks sklandžiai, planuojama,
kad Lietuvos kurčiųjų bendruomenė ir gestų kalbos vertėjai KONTAKT
programėlę galės pradėti naudoti jau šiais metais.
(NE)DARBAS. Pastaruoju metu padaugėjo publikacijų, kuriose reiškiamas susirūpinimas dėl išaugusio neįgaliųjų nedarbo. KRC duomenimis,
kurčiųjų padėtis darbo rinkoje antrojo karantino metu yra nebloga. Direktorės informavo, kad ieškančių darbo bedarbių ar darbuotojų, ieškančių geresnio darbo, skaičius 2020 m. panašus, kaip ir ankstesniais
metais. Pvz., Panevėžyje ir Šiauliuose į savo įstaigas pagalbos dėl darbo
per metus kreipėsi iki 10 kurčiųjų (atitinkamai čia gyvena per 100 ir 200
darbingo amžiaus kurčiųjų). Jiems visiems buvo padėta paruošti gyvenimo aprašymus, registruotis Užimtumo tarnyboje. Vilniečiai atkreipė
dėmesį, kad, nors ir yra įmonių, kuriose iškilo grėsmė kurčiųjų darbo
vietoms, bet, viena, jų nėra daug, dauguma įmonių ir pandemijos metu
dirba tuo pačiu pajėgumu, kita, yra daugiau darbuotojų ieškančių nei
juos atleidžiančių įmonių. Tad, netekę darbo vienur, netrukus kurtieji
jį susiranda kitur. Darbą kurčiajam susirasti įmanoma, antrina Vilniui ir
Panevėžys, reikia tik noro ir kantrybės. Kolegoms pritaria ir kauniečiai:
pandemija iš kurčiųjų darbo neatėmė: ir be darbo likusių, ir prastovose
esančių tik neženkli darbingo amžiaus kurčiųjų dalis. Tačiau visi vienu
balsu tvirtina apie išaugusį kurčiųjų savarankiškumą. Dauguma darbą
susirasti tapo pajėgūs patys, užsisako tik LGK vertimo paslaugą.
VARPELIS. Kelialapiai į poilsio namus Šventojoje 2021 m. parduodami
nebus, poilsio paslaugos čia nebus teikiamos.
LGKVC – NAUJAS SKYRIUS. Lietuvių gestų kalbos
vertimo centre 2021 m. pradžioje pradėjo veikti
naujas struktūrinis padalinys – Lietuvių gestų kal
bos metodinis skyrius. Šiam skyriui keliamas
tikslas užtikrinti LGK mokymo programų rengimą, mokymų organizavimą bei visuomenės švietimą gestų kalbos
vartojimo klausimais. LGK metodiniam skyriui vadovauti paskirta
laikinoji vedėja Lina Juozaitienė, dirba 3 vyriausiosios specialistės:
Ada Zabulionytė, Ieva Aužbikavičienė ir Mantė Daunienė. Skyrius įsikūrė Švitrigailos g. 10, Vilniuje.
TEATRO PROFESIONALAI IR KURTIEJI. Nacionalinio
Kauno dramos teatro, Pažaislio muzikos festivalio ir „Kau
nas 2022“ kūrėjų komanda vykdo tarptautinį projektą ir
užsibrėžė tikslą sukurti neverbalinį pasirodymą. Jie tikisi į kūrybinį procesą įtraukti ir kurčiųjų bendruomenės
narius. Dėl to sausio pabaigoje NKDT profesionalai pakvietė LKD atstovus į nuotolinį pokalbį, kuriame stengėsi kuo daugiau sužinoti, kas
yra aktualu kurtiesiems, kaip melagienos ir netikros naujienos veikia
kurčiųjų bendruomenę. Surinkta informacija bus panaudota kuriant
neverbalinį šokio spektaklį.

VASARIO 16-OJI. „Geltona kartu su žalia ir
raudona, / Atspindi lietuvių tautos laisvės
norą, / Šalis nors mažytė, bet drąsa begalinė, / Nes tai Lietuva - tai mūsų gimtinė!“, – į
štai tokį ketureilį Vasario 16-osios šventės paminėjimo idėją šiemet
sudėjo Vilniaus KRC „Mimikos“ liaudies teatras. 3 merginos, nešinos
paukščiais (Lietuvos vėliavos spalvos) ateina į sceną. Imituojami
paukščių skrydžiai. Spektaklio metu giedamas Lietuvos himnas lietuvių gestų kalba (atlikėjas – LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora.).
MEILĖS GALIA. Angelui buvo liūdna ir jis nulipdė žmones. Velnias
ir Velnienė stebėjo Angelo triūsą
ir džiaugėsi, kad jam nesiseka.
Jis nuskrido pas Burtininkę, kuri
jam paruošė gyvybės vandens.
Velniai, išskridus Angelui, puolė
prie žmonių ir bandė gaivinti juos
savo priemonėmis. Grįžę Angelas
ir Burtininkė sutrukdė velnių kėslams. Angelas išvadavo vaikiną ir merginą, Burtininkė pagirdė gyvybės
vandeniu. Žmonės pabudo ir žengė pirmus žingsnius gyvenimo keliu.
Burtininkė nerimstančius velnius pavertė skulptūromis. Angelas padovanojo žmonėms širdį. Meilė nugalėjo velnių suokalbį. Meilė stipresnė
už apgaulę, brangesnė už visus turtus – tokia „Mimikos“ teatro režisierės ir scenarijaus autorės Janinos Mažeikienės bei aktorių kolektyvo Valentino dienai skirto kūrinio „Meilės galia“ pagrindinė mintis.
COVID-19 IR MŪSŲ NEJAUTRUMO AUKA. Prieš kelias
savaites Draugija sulaukė kreipimosi iš žmogaus su klausos negalia artimųjų, kad jų šeimos narys negavo ligoninėje nuotolinių lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų.
Tai reiškia, kad jam nebuvo suteikiama informacija apie
ligos eigą ar gydymo planus. Prieš mirtį pabendrauti su
artimaisiais jis taip pat negalėjo. Artimiesiems pacientą
leido aplankyti tik 15 minučių po Draugijos kreipimosi, lrt.lt pasakojo
LKD prezidentas K. Vaišnora. Medikai tik informavo artimuosius, kad
liko kelios gyvenimo valandos, bet neleido nei pamatyti, nei mirties valandą pabūti nors akimirką kartu. Tačiau kunigui išlydėti žmogaus sielą
galimybę suteikė. Pasak LKD prezidento, nors medikai sunkiai dirba, turime nepamiršti humaniškumo. Kiekvienas žmogus nusipelnė išeiti iš šio
gyvenimo kiek įmanoma oriai – deja, ši mirtis buvo liūdna ne tik kaip
pats faktas, bet ir dėl humaniškumo stokos, apgailestavo LKD vadovas.
„CODA“. Pasaulis nuo šiol daugiau žino
apie CODA. Šią galimybę jiems suteikė jautri drama „CODA“, pasakojanti
apie savo kurtiems šeimos nariams
padedančią paauglę. Sandanso kino
festivalyje filmas pelnė aukščiausią
apdovanojimą. Jau nuo pat pradžių jį
pradėjus rodyti internete netrūko susižavėjimo kupinų reakcijų. Internautus pakerėjo paauglė Rubė (vaidina
Emilia Jones). Režisierė Sian Heder „CODA“ veiksmą nukėlė į JAV žvejų miestelį Glosterį. Ir scenarijų rašiusi S.Heder, ir E.Jones šiam filmui
išmoko gestų kalbą. Filme taip pat vaidina keli garsūs kurtieji aktoriai,
tarp jų „Oskarą“ už darbą juostoje „Children of a Lesser God“ („Mažojo
Dievo vaikai“) pelniusi Marlee Matlin. „CODA“ taip pat pelnė aukščiausią Sandanso festivalio žiūrovų apdovanojimą ir prizus už režisūrą ir aktorių kolektyvą. Technologijų bendrovė „Apple“ (JAV) teises platinti šį
filmą įsigijo už rekordinę – 25 mln. dolerių (21 mln. eurų) sumą.
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Tikslinės pagalbos skyriaus vedėją Daivą ZABARAUSKIENĘ Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) lyderiai pažįsta kaip vieną iš neįgaliųjų
politikos strategių. Jos vadovaujamas skyrius formuoja neįgaliųjų socialinės integracijos politiką tokiose svarbiose srityse
kaip negalios vertinimas, specialiųjų poreikių vertinimas, tikslinės kompensacijos, socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas
neįgaliesiems, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis,
asmeninės pagalbos teikimas, bendradarbiavimas su negalios
organizacijomis ir kt. Skyrius taip pat koordinuoja Neįgalumo
ir darbingumo nustatymo tarnybos, Neįgaliųjų reikalų departamento, Ginčų komisijos ir Techninės pagalbos neįgaliesiems
centro prie SADM veiklą.
Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
D. Zabarauskienė maloniai sutiko atsa
kyti į kurtiesiems aktualius klausimus.
Yra viešų svarstymų, kad 2022 m. socialinės
reabilitacijos projektų bendruomenėje gali
nelikti, o viešosios įstaigos kurčiųjų reabilitacijos centrai ir pirminės organizacijos turės akredituotis ir iš jų, kaip kompetencijas
įrodžiusių institucijų, savivaldybės pirks
paslaugas. Nuogąstaujama, kad tokia tvarka kai kurias įstaigas pasmerktų išnykti.
Veikdamos nuolatinio finansinio nepritekliaus sąlygomis organizacijos negali pritraukti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų, jų išsiauginti, nes vyksta nuolatinė kadrų
kaita.
Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad tikrai
neplanuojamas atskirų organizacijų akreditavimas. Svarstomas socialinės reabilitacijos paslaugų paketo akreditavimas, kurio
nereikėtų bijoti – šis procesas tikrai nevyks
be neįgaliųjų organizacijų, tik kartu galime
sukurti tokią sistemą ir tokį paslaugų paketą, kuris įgalins žmogų gyventi kiek įmanoma savarankiškiau. Paslaugų akreditavimas
nevyriausybinėms organizacijoms sudarys
prielaidas atskleisti save kaip lygiavertį partnerį teikiant reikalingas paslaugas, gauti
adekvatų finansavimą kasmet nerengiant
ir neteikiant naujų socialinės reabilitacijos
paslaugų projektų. Akreditavimas, kaip viena kokybę užtikrinančių strategijų, skatina
pokyčius, profesinį tobulėjimą, gerina orga-
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nizacinę veiklą, palengvina sprendimų priėmimą.
Pažymėtina, kad per neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus finansuojamos tokios veiklos kaip: metodinė pagalba
neįgaliųjų asociacijos nariams (informavimas, konsultavimas, metodinės švietėjiškos
pagalbos teikimas teisės aktų reikalavimų
taikymo, teisės aktų pakeitimų, projektų rašymo, įgyvendinimo ir pan. klausimais); spe
cialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai
su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas; neįgaliųjų asociacijos,
jos filialų, atstovybių ir (ar) vienijamų juridinių asmenų, partnerių (jei projektas bus
vykdomas kartu su partneriu) darbuotojų
vadybos įgūdžių lavinimas). Tai sudaro sąlygas siekti paslaugų teikimo kokybės.
Reikėtų pažymėti, kad neįgaliųjų organizacijos atsinaujina, stengiasi pritraukti
kuo daugiau aktyvių žmonių, kurie gebėtų
aktyviai dalyvauti neįgaliųjų organizacijų
veiklose. Kaip sektiną pavyzdį galiu paminėti LKD, kurios veikloje dalyvauja daug jaunų
žmonių, nebijančių keliamų iššūkių, siekiančių plataus bendradarbiavimo su įvairiomis
institucijomis ir organizacijomis.
LKD svajoja grįžti prie iki 2012 metų veikusio finansavimo modelio. Kiek žinome,
tam pritaria ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjunga. Pagal „skėtinį“ principą finansavimas būdavo proporcingai paskirstomas

Asmeninio albumo nuotr.

Ministerijos atstovė: svarstoma socialinės
reabilitacijos paslaugas akredituoti

Daiva Zabarauskienė.

miestų ir rajonų neįgaliųjų organizacijoms.
Kaip manote, ar toks modelis šiandien įmanomas?
Taikomas projektų finansavimo modelis
atitinka Neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatyme įtvirtintą decentralizacijos principą – pagalba neįgaliesiems priartinama prie
jų gyvenamosios vietos, bendruomenėje dir
bančios neįgaliųjų organizacijos įtraukiamos
į paslaugų teikimą. Atkreiptinas dėmesys,
kad paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje organizavimą numato Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija.
Projektai finansuojami konkurso tvarka, siekiant atrinkti prioritetus labiausiai
atitinkančius projektus ir minimaliomis išlaidomis užtikrinti socialinės reabilitacijos
paslaugų teikimą, skatinti viešojo ir nevy
riausybinio sektorių bendradarbiavimą ir
partnerystę teikiant viešąsias paslaugas. Pažymėtina, kad tarpinstitucinė darbo grupė,
vykdžiusi programos ,,Neįgaliųjų socialinė
integracija“ priemonės ,,Plėtoti paslaugų
neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir skatinti įsidarbinimo
galimybes“ vertinimą, nustatė, kad projektų
atrankos, įgyvendinimo ir kontrolės institucinis modelis (per savivaldybes) (atkreipti
nas dėmesys, kad savivaldybės prie šių pro
jektų prisideda papildomu ne mažiau kaip
20 proc. finansavimu) yra veiksmingas siekiant atrinkti neįgaliųjų poreikius atitinkančius projektus.

AKTUALUS INTERVIU
„Skėtinio“ finansavimo principas nebūtų veiksmingas, nes neįgaliųjų organizacijos savivaldybėse turi būti lygiaverčiai
partneriai teikiant paslaugas, kita vertus,
būtina kuo arčiau žmogaus gyvenamosios
vietos priimti sprendimus, kokios socialinės
reabilitacijos paslaugos žmogui konkrečiu
momentu yra reikalingos. Labai svarbu sa
vivaldybei kartu su jos teritorijoje veikiančio
mis neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizaci
jomis ieškoti geriausių problemų sprendimo
būdų.
Neįgaliųjų asociacijos skundžiasi, kad neįgaliųjų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų skaičius auga, o skiriamos lėšos projektams įgyvendinti faktiškai nedidėja. Be to,
lėšos paskirstomos tarsi pagal loteriją: kartais nedidelė rajono organizacija konkurse
laimi pakankamai solidžią sumą, o didelės
organizacijos gautos lėšos gali būti ir visai
menkos. Tuomet gausi miesto kurčiųjų bendruomenė visus metus būna „baudžiama“
paslaugų trūkumu. Kaip jūs pakomentuotumėte tokius teiginius?
Lėšos projektams įgyvendinti yra skiriamos konkrečioms neįgaliųjų organizacijų
vykdomoms veikloms ir joms reikalingoms
išlaidoms. Šios lėšos po truputį didėja (žr.
NVO finansavimo grafiką). Vis dėlto projektinis finansavimas negali garantuoti visiško
organizacijos ir joje dirbančių darbuotojų išlaikymo. Lėšos neįgaliųjų socialinei integracijai skiriamos atsižvelgiant į šalies finansines galimybes ir esamą padėtį. Pažymėtina,
kad organizacijos finansavimą gali gauti ne
tik dalyvaudamos neįgaliųjų asociacijų veiklos konkurse, bet ir kituose SADM organizuojamuose konkursuose, skirtuose stiprinti NVO sektorių. NVO projektus finansuoja ir
kitos ministerijos, neįgaliųjų organizacijos
aktyviai dalyvauja jų skelbiamuose konkur-

suose ir gauna dalinį finansavimą veikloms
vykdyti.
Anksčiau minėtas socialinės reabilitacijos paslaugų akreditavimas taip pat padėtų
spręsti organizacijų finansavimo klausimą.
Organizacijos, kurios teiks akredituotas socialines reabilitacijos paslaugas, finansavimą gaus tiesiogiai, ir jis priklausytų nuo paslaugų gavėjų skaičiaus.
Kokios dar naujovės laukia artimiausioje
ateityje?
Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos siekiamybė – žmonėms su negalia suteikti galimybę gyventi
savarankiškai, gauti išsilavinimą ir sukurti
jiems palankias darbo sąlygas, nes visuomenė stipri tiek, kiek stiprūs silpniausi tos
visuomenės nariai.
Vyriausybės prioritetinis projektas – Neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų plėtra.
Pagrindinės iniciatyvos: Kompleksinis socia
linių paslaugų paketas neįgaliesiems ir individualizuotas požiūris; Pagalba šeimoms,
auginančioms neįgalius vaikus; Žmonės su
negalia – bendros švietimo sistemos dalis;
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
teiks pirmenybę paslaugoms, užtikrinančioms neįgaliųjų įgalinimą; Efektyviai veikiančios neįgaliųjų įdarbinimo programos;
Pastatų infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems, asmeninio asistento pagalbos reglamentavimas ir finansavimas iš valstybės
biudžeto.
Nacionalinio pažangos plano uždaviniams įgyvendinti ministerija parengė
Socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros
programos, Įtraukios darbo rinkos plėtros
programos, Šeimos politikos stiprinimo
plėtros programos, Pajamų nelygybės mažinimo plėtros programos, Neįgaliesiems
tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse

plėtros programos projektus, kuriuose didelis dėmesys skiriamas negalią turintiems
asmenims.
Parengtas Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų planas,
kuriame taip pat numatyta užtikrinti įgyvendinamų klausos negalią turinčių asmenų
socialinės integracijos priemonių tęstinumą. Atsižvelgiant į tokių asmenų poreikius,
bus teikiama individuali ar grupinė psichologo paslauga lietuvių gestų kalba siekiant
pagerinti kurčiųjų psichologinę būseną,
užtikrinant prevencinę ir intervencinę psichologinę pagalbą; bendradarbiaujant su
savivaldybių, seniūnijų, socialinių paslaugų
centrų ir kitų įstaigų specialistais, bus teikiamos atvejo vadybos paslaugos siekiant
padėti spręsti kompleksines klausos negalią
turinčių asmenų problemas; bus siekiama
aprūpinti klausos sutrikimų turinčius vaikus
kokybiškais klausos aparatais; bus teikiamos pagalbos priemonės ir paslaugos, užtikrinančios studijų prieinamumą asmenims
su negalia (teikiamos gestų kalbos vertimo,
studijų asistento ir kt. pagalbos priemonės
ir paslaugos); bus titruojamos ir verčiamos
į lietuvių gestų kalbą klausos negalią turintiems vaikams bei suaugusiesiems skirtos
televizijos programos; bus išleista mokymo
medžiaga lietuvių gestų kalbos vertėjams ir
tikslinėms vartotojų grupėms.
Vykdant globos namų institucinę pertvar
ką išbandomos tokios naujos paslaugos bend
ruomenėje, kaip pagalba priimant sprendimus, socialinės dirbtuvės, apsaugotas būstas,
pagalba įsidarbinant. Visos minėtos paslaugos orientuotos į kiekvieno negalią turinčio
žmogaus orų gyvenimą bendruomenėje teikiant tokią pagalbą, kurios jam reikia pagal
individualius poreikius.
Dėkojame už atsakymus.

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimas, tūkst. eurų
2021 m.

		

2020 m.

		

2019 m.

		

2018 m.

		

2017 m.

		

2016 m.

		

2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.

1 582,6
1 415,7
1 359,1
1 408,1
1 284,4

1 268,2
1 222,2

1 077,4
1 091,4
1 183,2
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Asmens motyvacija –
raktas į permainų sėkmę
Nuo 2018 metų dirbu Lietuvos kurčiųjų draugijos atvejo vadybininke. Iki tol nuo 2008 metų VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre
dirbau projektų vadove, asmenine asistente.
Rima PAULAUSKIENĖ

Nuo problemos apibrėžties
iki rezultato

Galiu pateikti keletą pavyzdžių, kaip pasibaigus konsultacijoms įvertiname probleminės situacijos sprendimo rezultatus.
Problema: šeimoje vyksta skyrybų procesas, dėl nuolatinių tėvų nesutarimų vaikas
gyvena nesaugioje aplinkoje. Rezultatas: klientė išsaugojo šeimą, pasikeitė jos elgesys,
ji pradėjo dirbti, nuolat lankėsi konsultacijose, konsultuojama ir prižiūrima atvejo vadybininko ir socialinio darbuotojo įveikė krizę.
Pokytis – šeima sutvirtėjo, baigėsi barniai,
abu tėvai susitelkė į vaiko ugdymą.

Problema: vieniša kurčia senjorė nenori
priimti pagalbos, tačiau dėl sveikatos būklės
negali likti viena. Rezultatas: tinkamai įvertinus
klientės situaciją ir sveikatos būklę, ji buvo paguldyta į ligoninę, jai suteiktos sveikatos stiprinimo paslaugos, klientės sveikatos būklė gerėja. Moteriai suteiktos teisinės konsultacijos
dėl dokumentų ir teisinių situacijų sureguliavimo. Klientė perkelta į slaugos skyrių, nes jai
reikalinga medikų pagalba. Toliau vyksta bendradarbiavimas tarp specialistų ir giminaičių,
paskirti atsakingi asmenys, kurie toliau padės
klientei. Krizinė situacija suvaldyta.
Problema: vienišas kurčias asmuo yra
praradęs gyvenamąją vietą, neturi nei nakvy
nės, nei pajamų. Rezultatas: kliento gyvenime vyksta pokyčiai, jis pusei metų gavo laikiną nakvynės vietą, jam suteikta pagalba
ieškant darbo, vyras tvarkosi dokumentus
socialiniam būstui gauti. Šiuo metu patenkinti baziniai kliento poreikiai, toliau yra numatyta ir ugdomoji veikla, užimtumas. Kurčiųjų reabilitacijos centro ir nakvynės namų
specialistai klientui padeda socializuotis.

Smurto artimoje aplinkoje atvejai

Karantino metu padaugėjo smurto artimoje aplinkoje atvejų, tačiau džiugu, kad
mūsų klientės tampa drąsesnės ir išdrįsta
prašyti pagalbos, stengiamės joms suteikti
visokeriopą paramą. Per karantiną klientams
pagalba teikiama per nuotolį. Vyksta vaizdo
pokalbiai su klientais, aiškinamasi pagalbos poreikis, ieškoma problemų sprendimo
būdų, konsultuojamasi su kitų sričių specialistais – socialiniais darbuotojais, vaiko teisių

R. Paulauskienė (stovi dešinėje) su LKD atvejo vadybininkių moterų komanda.
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LKD archyvo nuotr.

Atvejo vadybininkas yra socialinis darbuotojas, kuris padeda žmogui spręsti kasdienio
gyvenimo problemas tam tikrais etapais: įvertina situaciją, ieško problemos sprendimo
būdų, sudaro planą ir jį įgyvendina, teikia informaciją, konsultuoja, stebi, vertina rezultatą.
Jis modeliuoja kliento probleminę situaciją ir
numato žingsnius, kokios pagalbos žmogui reikia – palydėti, padėti pildyti dokumentus, pasikonsultuoti, pasitarti, koordinuoja pagalbą,
išsprendžia žmogaus problemą. Atvejo vadybininkas bendradarbiauja su kitais specialistais –
socialiniais darbuotojais, vaiko teisių specialistais, socialinių paslaugų centrų darbuotojais.
Į atvejo vadybininkus kurčiųjų bendruomenės nariai gali kreiptis esant problemoms šeimoje, užsitęsus nesutarimams su
kaimynais, įvykus apgavystei, vagystei, taip
pat kilus problemoms dėl nepilnamečių ar
pilnamečių vaikų, kai prireikia daugiau nei
vieno specialisto pagalbos.

Asmeninio albumo nuotr.

MES IR VISUOMENĖ

Rima PAULAUSKIENĖ
LKD atvejo vadybininkė Rima Paulauskienė.

specialistais, derinama pagalba su jais ir jos
poreikis. Pastebėtina, kad pagalba smurtą
patiriantiems asmenims pagerėjo, kai vertimo paslauga tapo prieinama visą parą.
Nukentėjusiosios paprastai pirmiausia
kreipiasi į policiją, tik vėliau – į mus, bet džiaugiamės, kad ledai jau pajudėjo. Sprendžiame
įvairias moterų situacijas, padedame išsivaduoti iš smurtautojų, patariame, kaip joms
pačioms sustiprėti, kaip gyventi nepriklausomai, bendradarbiaujame su krizių centrų ir
kompleksinės pagalbos centrų specialistais.

Kodėl ne 100 proc. sėkmės atvejų?

Asmeninė mano kaip vadybininkės patirtis rodo, kad apie 80 proc. atvejo vadybos
situacijų baigiasi sėkmingai. Asmeniui nubrėžiama problemos sprendimo kryptis, jis
sužino, su kokiais specialistais bendrauti,
sudėtingi procesai jam paaiškinami gestų
kalba. Vis dėlto daug kas priklauso nuo paties asmens noro įsitraukti sprendžiant savo
problemas. Mes stengiamės padėti, bet jeigu
žmogus neturi motyvacijos, jis labai lengvai
gali grįžti prie ankstesnio savo elgesio modelio ir gyventi taip pat, kaip prieš prasidedant
krizei. Kiekvieno atvejo sėkmę daugiausiai lemia asmens motyvacija ir noras išeiti iš krizės.
Atvejo vadybos procesas yra bendras as
mens ir specialistų darbas. Kiekvienas klien
tas turi savo istoriją, mes stengiamės jam
padėti, jį motyvuoti teikdami specialistų
konsultacijas, stiprindami asmens fizines ir
psichologines savybes.

Švietėjiška veikla

Įstaigos, su kuriomis pradėjau dirbti
spręsdama klientų problemas, nebuvo susipažinusios su kurčiųjų pasauliu ir jų kultūra.
Institucijų, kur ir iki tol buvo sprendžiami
kurčiųjų klausimai, specialistai neturėjo informacijos, kaip bendrauti su klausos sutrikimų turinčiais asmenimis, nežinojo, kokie
jų kultūriniai skirtumai. Beveik visais atvejais man pačiai teko vykdyti šviečiamąją veiklą, nes socialinių paslaugų centrų darbuotojai, socialiniai darbuotojai, vaiko teisių

MES IR VISUOMENĖ / PSICHOLOGAS PATARIA
specialistai neturėjo kurčiųjų pasitikėjimo,
neperprasdavo jų bendravimo, elgesio.
Įvairių sričių specialistams pasakoju apie
elgesio su kurčiaisiais modelius. Aiškinu,
kad kliento problemų negalima aptarinėti
už jo nugaros, aptarti jo klausimus būtina tik
kartu su juo, dalyvaujant vertėjui – tik taip
sukuriamas tinkamas ryšys. Džiaugiuosi,
kad per mano darbo laiką pasikeitė tarpinstitucinis bendradarbiavimas, įgauname vieni kitų pasitikėjimą ir galim greičiau spręsti
įvairius klausimus.

Mokymai padeda stiprinti
kompetencijas

Pastaraisiais metais dalyvavau keliuose
išoriniuose mokymuose, kurie mane sustip
rino kaip specialistę. Ypač svarbūs buvo psichologiniai mokymai tema „Krizė. Pagalba
konsultantams“, kurie man suteikė galimybę į savo darbą pasižiūrėti kitu žvilgsniu. Supratau, kad, išvedusi žmogų iš krizės, iš jos
turiu išsivaduoti ir pati. Kiekvieną situaciją
išgyvename su klientu, bet laiku turime iš
jos ir išeiti.

Taip pat dalyvavau mokymuose tema
„Atvejo vadybos metodo taikymas teikiant
asmenims su negalia ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) atvejo koordinavimo paslaugą“. Mokėmės darbo metodų, dalijomės
patirtimi su kolegomis, užmezgėme naudingų kontaktų.
Visi mokymai, susitikimai, taip pat ir organizuojami LKD, yra be galo svarbūs ir naudingi. Mokydamiesi stipriname savo gebėjimus
ir kompetencijas, tai padeda sėk
mingiau spręsti klientų problemas.

Ankstyvojo piešimo svarba
Žmogus – vienintelis iš gyvų būtybių piešia. Tačiau savo darbo
praktikoje pastebėjau, jog dažnai tėvai, pamatę savo trimečio
piešinį, kuris yra pilnas raizgalynių arba dažų terlionės, sako:
„Kodėl jis taip negražiai piešia? Aš vaikystėje gražiau piešiau.”
Dovilė JANKAUSKIENĖ

Iš tiesų, daugumos mūsų sąmoningi prisiminimai prasideda maždaug nuo 4 metų
amžiaus ir tai sutampa su laikotarpiu, kai
pradedami piešti piešiniai, į kuriuos žiūrint
jau galima aiškiai suprasti, kas nupiešta:
namas, medis ar žmogus (mūsų atpažįstami
kaip gražūs piešiniai).
Laikotarpis, kai mažas vaikas pradeda
piešti, deja, lieka užmarštyje. Iš tikrųjų mažylis
piešti pradeda sulaukęs maždaug 1,5 metų.
Šie piešiniai vadinami atsitiktine žyme. Paprastai tai būna ne ant popieriaus lapo ir ne pieštuku. Dažniausiai tai įvyksta atsitiktinai, kai vaikui į rankas pakliūna tai, kas gali palikti žymes
ant stalo, sienos ir pan. Tai gali būti uogienė
ar košė arba mamos lūpdažis ar koks ryškus
žymeklis. Vaikas tarsi netyčia brūkšteli ir susidomėjęs žiūri, kas gi čia atsitiko. Dar kartą – ir
jaučiasi labai patenkintas matydamas tai, ką
pats padarė. Jis tikrai nenori nieko sugadinti
ar sunervinti tėvų. Jis tyrinėja savo galimybes.
Jam smalsu ir įdomu. Jei vaikui suteikiame
galimybes piešti pirštukais ar minkšta ryškia
kreidute, jis tai darys mėgaudamasis.
Iš pradžių vaiko piešiniai bus atsitiktinės
linijos ir kreivės. Vėliau jo keverzonės taps kontroliuojamos. Kai jam sueis 2 metai, piešinyje
atsiras apskritimas. O truputį vėliau ir – galvakojis – apskritimas su rankomis ir kojomis. Tai
yra toks pirmas bandymas nupiešti žmogų.
Iki ketverių metų piešiniuose bus dar sunku
pamatyti konkrečius dalykus, bet vaikas pieš-

Ką norėčiau pasakyti tėvams, auginantiems
mažus vaikus?
Tas mūsų pamirštas ankstyvojo gyvenimo
laikotarpis yra labai svarbus. Be keverzonių ir
terlionių neatsiranda gražūs piešiniai. Piešimas dar yra svarbus dėl to, kad tai yra mokymosi rašyti pradžia. Taip pat tai yra žmogaus
kūrybiškumo pradžia. Vaikas, kuris turi laisvę
piešti, žaisti, augs kaip kūrybiška asmenybė.
Yra toks pasakymas: kaip vaikystėje žmogus
žaidė ir piešė, taip suaugęs jis gebės kūrybiškai spręsti problemas. Piešdamas vaikas išveikia ir savo sunkias emocijas. Tai yra brandus
būdas tvarkytis su nemaloniais jausmais.
Ką daryti, jei vargina mažylio kuriama netvarka? Kaip netrukdyti jo natūralios kūrybinės raidos, nepaleidžiant vadžių iš rankų?

Pirma, sudaryti sąlygas, kur vaikas galėtų
piešti. Antra, susitaikyti, nes tai – svarbus, be
to, laikinas vaiko raidos etapas. Trečia, įvertinti vaiko aplinką, sukurti ją saugią mažyliui
ir joje esantiems objektams (brangūs daiktai
turi būti nepasiekiami mažajam kūrėjui). Ket
virta, vaikas turi augti tvarkingoje aplinkoje,
juk tvarkos mokomasi iš pavyzdžio. Jeigu kai
kurie vaiko veiksmai labai erzina, pvz., žaidimas su maistu, mažyliui pavalgius ir pradėjus
žaisti bei „kurti“, reikia ramiai paimti iš jo likusį
maistą, sakant, kad tai yra valgoma, o ne su juo
žaidžiama. Jei dėl to kyla stiprių vaiko reakcijų, vertėtų priimti šias mažylio emocijas, nesistengiant nukreipti jo dėmesio kitur, duoti kitą
daiktą ar bandyti guosti bei raminti. Vaikas turi
mokytis susitvarkyti su nepasitenkinimo sukeltais jausmais. Taip be barimo, pykčio, susierzinimo
galima pasiekti daugiau, o
vaikas nepatirs didelių traumų, blokuojančių
jo kūrybiškumą.

Dvimečio piešinys.

D. Jankauskienės asmeninio albumo nuotr.

Psichologė, dailės terapeutė Dovilė Jankauskienė.

damas pasakos piešinio istoriją, kuri, beje, bus
pilna veiksmo. Tai susiję su vaiko vystymusi,
nes per pirmus 7 metus formuojasi kūno stambioji ir smulkioji motorika, taip pat jo kalba.
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LGKVC Vilniaus skyriaus archyvo nuotr.

GESTŲ KALBA

Buvęs VAGKVC direktorius Dainius Jakutis.

Buvęs direktoriaus pavaduotojas Aleksas Jasiūnas
su skyriaus vedėja Danguole Dragūniene.

Vertėja-ekspertė Ieva Pečiulytė-Silaeva.

LGK vertėjai R

Vilniaus vertėjai švenčia veiklos
Jau ne vienerius metus kurtieji kartu su visa Lietuva
kasvakar spusteli televizoriaus valdymo pultelį, kad
į savo namus įsileistų „Panoramą“, o kitu laiku – kad
pažiūrėtų kitas LRT televizijos laidas su vertimu į
gestų kalbą. Nuo 2020 m. kovo mėn. jie taip pat turi
galimybę stebėti tiesioginių spaudos konferencijų
transliacijas. Ir kartais pradeda atrodyti, kad taip
buvo visada. Iš tiesų, tai tapo prieinama ne taip ir
seniai ir tik dėl įtempto kasdienio darbo, kurį kant
riai nudirba Lietuvių gestų kalbos vertimo centro
Vilniaus teritorinio skyriaus vertėjai. Dėl sostinės
strateginės padėties vertimas „gyvai“ įsitvirtino
kaip vilniečių LGK vertėjų kasdienybė.
O kur dar vadinamasis tradicinis „maratonas“: vertimas poliklinikose, kitose viešąsias paslaugas teikiančiose sostinės įstaigose, susitikimuose su darbdaviais, paskaitose studentams. Sostinėje tokio darbo
niekada netrūksta: kasdien apie 30 vilniečių vertėjų nuo 7.30 iki 19.30
val. sukasi neįtikėtinu tempu. Jei panorėsite neprioritetinę paslaugą
gauti tą pačią dieną, vargiai jums pavyks, tikriausiai teks luktelėti dieną
dvi, nes čia tapo įprasta viską planuoti iš anksto. Tik planuojant įmanoma patenkinti vis augančius klientų poreikius. „950 unikalių klientų ir
19 tūkst. LGK vertimo paslaugų 2020 m. (plg., 2001 m. – 1800 paslaugų)“,
– didžiuodamasi paviešina LGKVC Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja
Danguolė DRAGŪNIENĖ savo kolektyvo bendrą darbo rezultatą.

Aukšti profesiniai tikslai

2001 m. vasario 22 d. darbą pradėjęs kaip pirmasis toks šalyje,
Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras per 20 veiklos metų
(teritoriniu skyriumi tapo 2019 m. rugsėjo 1 d.) tiek išgyveno augimo
etapų, kad nepaliauja stebėtis net patys jo darbuotojai.
Šiandien net 30 čia dirbančių LGK vertėjų yra įgiję profesinį išsilavinimą ir taip pat yra jo siekiančių dabar, 4 vertėjai apgynė vyriausiojo vertėjo ir 16 vyresniojo vertėjo kvalifikaciją. Dėl įgytos aukštesnės
kvalifikacinės kategorijos atitinkamai jų pareiginės algos pastovioji
dalis didėjo nuo 10 iki 25 procentų. Dėl to ypač džiaugiasi vedėja, nes
didesnis atlyginimas jauniems darbuotojams, anot jos, stipri motyvacinė priemonė, ypač kai reikia rasti balansą tarp augančių vertimo
paslaugų apimčių ir galimybių jas tenkinti.
Beje, netrukus skyrius turės savų filologijos, taikomosios kalbo-
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tyros, tarptautinių santykių magistrų, ryšiams su visuomene specialistą, viena LGK vertėja baigė doktorantūros studijas. Žodžiu, profesinių ambicijų ir planų Vilniaus teritoriniame skyriuje netrūksta.

Vertimas kurtiems emigrantams ir senjorams

Kolektyvas džiaugiasi kurčia kolege vertėja-eksperte Ieva Pečiulyte-Silaeva. Pirmiausia dėl jos nepaprasto darbštumo, gero būdo ir
kompetencijų. Ieva moka rusų gestų kalbą, amerikiečių gestų kalbą,
tarptautinius gestus, dėl to neretai kviečiama versti kurtiems emigrantams. Ji yra lyginamosios kalbotyros magistrantė, turi „Facebook“
įkūrusi paskyrą „Vaikų gestų kalba“, kryptingai rūpinasi lietuvių gestų
kalbos puoselėjimu.
Vis gerėjantis vilniečių vertėjų vertimas ir mažiau klaidų – tai didelis ir jos nuopelnas, tvirtina D. Dragūnienė. Ji peržiūri visų dirbančių
vertėjų vertimus televizijoje ir spaudos konferencijose, kituose vertimuose, daro jų analizę, konsultuoja vertėjus, kaip patobulinti vertimą.
Taip pat reguliariai supažindina kolegas su naujais terminais, padeda
įtvirtinti juos vartojime.
Asmenims, kuriems sudėtinga sklandžiai reikšti mintis ar kurių vartojami gestai nėra norminiai, vertėjauja Valentina Šatienė. Pašnekovė
šypsosi prisiminusi, kaip 2018 m. kolektyvas su Valentina atsisveikino ir
išlydėjo ją į pensiją. Netrukus ji jau vėl buvo jų darbuotoja. Galima sakyti, kad patys kurtieji išsireikalavo, kad ji grįžtų! Vertėja turi nuolatinį
klientų ratą, kurie ja labai pasitiki.

Gerėjančios darbo sąlygos ir vertimo aplinka

Pradėję darbą vadovaujant pirmajam direktoriui Dainiui Jakučiui
(dirbo iki 2016 m.) Šv. Kazimiero g. 3 patalpose, dviejuose kabinetuose, šiandien vilniečiai Rudnios g. 6 džiaugiasi turį 12 kabinetų, taip
pat konferencijų salę ir poilsio kambarį. 2016 m. įsigijo laisvų rankų
įrangą, įsirengė atskiras 6 vietas darbui nuotoliniu būdu ir dvi vietas
konferencijoms ZOOM platformoje organizuoti.
Kolektyvas susikūrė „Facebook“ vidaus pokalbių grupę, todėl
dabar, net būdami fiziškai išsibarstę po Vilniaus apskritį, sugeba akimirksniu mobilizuotis, prireikus ištiesti vienas kitam pagalbos ranką
per atstumą ir net „susibėgti“ į skubų pasitarimą.
Skyriuje sudarytos sąlygos individualiam tobulinimuisi. Yra galimybė visiems vertėjams filmuotis vaizdo siužetus. Turima techninė
įranga leidžia vertėjui peržiūrėti įrašą ir įsivertinti save.

Kodėl ne kiekvienas gali versti „gyvai“?

Šiandien, vedėjos vertinimu, skyriuje yra nemaža dalis vertėjų, sudėtingą televizijos laidų ir spaudos konferencijų turinį galinčių „gyvai“
versti į gestų kalbą, ir keletas vertėjų, gebančių versti į lietuvių kalbą.

GESTŲ KALBA

Rūta Verbickienė, Inesa Mateikė, Artūr Kartanovič, Diana Girnytė, Elytė Nikitina.

s 20-metį

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vertėjas A. Kartanovič verčia LR Prezidento Gitano Nausėdos kalbą.

Paprašyta pakomentuoti teiginį, pašnekovė buvo atvira: šį sudėtingą
klausimą ne kartą aptarė su kolegomis, bet konkrečių atsakymų vis
dar neturi. Vieni vertėjai nedrįsta, kiti išties negali versti gausiai auditorijai, ar, kaip sakoma, visam pasauliui, nors, atrodo, mokslus baigė
visi ten pat, Vilniaus kolegijoje. 20 metų skyriaus darbo patirtis rodo,
kad neužtenka gerai išmokti gestų kalbą ir puikiai mokėti lietuvių kalbą kaip gimtąją, nes vertimas tarp jų – daug daugiau nei geras dviejų
kalbų mokėjimas.
Vis tik pašnekovė tvirtina, kad Vilniuje nepriimtina lengvai pasiduoti. Kartais vertėjas, iki tol nedrįsęs imtis vertimo „gyvai“, aplinkybių spaudžiamas pabando, jam, žiūrėk, neblogai pavyksta ir nuo tada
papildo vadinamųjų vertimo lyderių gretas.

Veriame duris į prieš 20 metų

„Buvo gana keista, – sako pašnekovė. – Iki tol mūsų darbą sistema
dangstė po visokiausiais pavadinimais, buvome lyg kokie neįteisinti,
nelabai vertingi specialistai, ir staiga tapome tokie tikri, kad valstybė
už šį darbą mums buvo pasirengusi mokėti atlyginimą. Tačiau negalvokite, kad viskas buvo paprasta. Dešimtmečiais buvome kurtiesiems
auklėtojai ir globėjai, tekdavo patiems sutvarkyti jų reikalus, nuspręsti, po to kurčiajam papasakoti. Dabar turėjome išmokti nuo sprendimų atsiriboti: išverčiame, ir viskas.“
„Staigūs pokyčiai suerzino ir vyresnio amžiaus kurčiuosius: užuot,
kaip anksčiau, padėję priimti sprendimus, staiga palikome su atsakomybe dorotis juos vienus. Ne vienas kartas buvo, kai kurtieji sakydavo: „Vertėjas blogai išvertė“, – dabar jau su šypsena, atlaidžiai prisimena vedėja pratinimąsi prie tuomet naujų profesinių vaidmenų.
O pirmasis kurčias centro direktoriaus pavaduotojas Aleksas Jasiūnas buvo ne tik „žaibolaidis“ tarp kurčiųjų ir vertėjų, bet ir kasdien prieš vertėjus stojantis gestų kalbos mokytojas. Tiesa, jis tai
darė pagal savo supratimą: juk nei metodikų, nei rekomendacijų,
nieko dar nebuvo, tik visiška interpretacijos laisvė ir išmonė.
Nemažai buvo ir kitokių nutikimų. Kai vertėjas, suteikęs paslaugą,

paprašydavo, pvz., viešosios įstaigos atstovą pasirašyti paslaugos lape
apie suteiktą LGK vertimo paslaugą, prasidėdavo atsikalbinėjimai:
„Ne mes užsakėme paslaugą.“ Ir vertėjas dėjo pastangas paaiškinti,
kodėl jam reikia to parašo. Netrukus apsilankė auditas. Jam nepatiko
neaiškiai apibrėžtas užsakovas: teko tobulinti užsakymo lapo formą,
pareikalauta aiškiai įvardyti, kas yra vertimo paslauga, ir pagrįsti, kad
ji suteikta.
„Sėdom, aiškinom, derėjomės, tobulinome. Valdžios institucijoms teko įrodinėti, ir kur dingsta daugybė laiko tarp paslaugų teikimo, kodėl nepakankamos paslaugų apimtys, kodėl žmonės nemoka
naudotis vertimo paslaugomis ir kt. Tai dabar suteiktos paslaugos išnarstomos po siūlelį visais įmanomais pjūviais, paskaičiuojamas vykimo į paslaugos suteikimo vietą ir iš jos laikas, pasirengimo paslaugai laikas, bet iki tol reikėjo nueiti ilgą kelią“, – sako D. Dragūnienė.
Šiandien kurtieji gausiai naudojasi vertimo paslaugomis. Yra asmenų, kurie per metus į skyrių kreipiasi net po 300 kartų, todėl taip
svarbu sudaryti sąlygas vertėjams dirbti kuo palankesnėmis sąlygomis, be streso. Iš tiesų, stresas – blogas talkininkas, teigia pašnekovė.
Seniai pastebėta, jei vertėjas į paslaugos teikimo vietą vyksta stokodamas laiko, nervindamasis, ar spės – juk kelyje visko gali nutikti ar būti
iš anksto nepateikti konferencijų, seminarų pranešimai – gero nelauk:
kentės paslaugos kokybė. Todėl skyrius daug dėmesio skiria ir darbui
su klientais: diskutuoja ir šviečia apie paslaugos užsakymo kultūrą,
pagarbą vertėjo darbui, tinkamų sąlygų sudarymo naudą, konfidencialumą.

CODA vertėjas: pranašumai ir „silpnybės“

Tarp pirmaisiais darbo metais centre įsidarbinusių 10 vertėjų
daugumą sudarė CODA, dabar tarp 30 (kartu su Alytaus vertėjais)
tėra du: vedėja ir vienas vertėjas.
Paklausta, ar CODA vertėjo gestų kalba pranašesnė, D. Dragūnienė
neskubėjo atsakyti. Tačiau pripažino: gera su motinos pienu gauti tai,
ką kitiems pavyksta ištobulinti nuolatiniu mokymusi ir pastangomis.
Juk ir dauguma girdinčių vaikų mąsto vaizdiniais, visai kaip jų tėvai,
todėl su kurčiaisiais jie iš tiesų kalba viena kalba, akimirksniu įeina
į kontekstą, gerai jaučia nuotaiką, įvairius kalbos niuansus, lengvai
klientų priimami.
„Tačiau jei klausite, ar tėvų gestų kalba pati geriausia, tai ji tikrai
tokia tik jų vaikui“, – šypsosi pašnekovė. Štai ir ji buvo įsitikinusi, kad
tai, ką išmoko namuose, pilnai užtenka sėkmingam LGK vertėjo darbui. Bet tik tol, kol nepradėjo studijuoti Vilniaus kolegijoje. Čia sužinojo apie įvairias vertimo strategijas ir daugybę niuansų, kurių tėvai savo
vaikams tiesiog nesusipranta įvardyti. Pvz., tokia įdomi smulkmenėlė,
kodėl į viršų vienąkart kyla kairys, o kitąkart dešinys antakis ar pan.
Nuo tada pasitikėjimas savo vartojamos kalbos tobulumu gerokai subliūško. Be to, nuo vaikystės laikų smarkiai pakito vartojama leksika,
o dabar keičiasi, pildosi naujais gestais dar sparčiau.
„Tačiau kai kas niekada nesikeičia: lietuvių gestų kalba visada
liks pats nuostabiausias dalykas, dėl kurio verta kasdien eiti į darbą
ir iš visų jėgų stengtis iš naujo“, – šypsosi D. Dragūnienė. – Ir taip yra
ne tik CODA vertėjams, bet visiems, prie jos prisilietusiems.“
Vilniaus vertėjai su kurčiaisiais kartu organizuotame „Baltajame vakare“.
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MŪSŲ ŽMONĖS

Akimirka iš kelionės po Europą.

Arbatų plantacijoje Šri Lankoje.

G. Jočytė: „Kiekvienas galime tiek, kiek patys norime“

Ar sportas ir menas – suderinami dalykai?
Sportuoju seniai, į krepšinio aikštelę pirmąkart įžengiau būdama
9-erių ir šiam sportui esu ištikima iki šiol. Krepšinis yra mano kasdienybė, bet jis bėgant metams nenustoja teikti didžiulį malonumą ir daugybę teigiamų emocijų. Net tuomet, kai vaikystės pomėgis 2008 m. virto
darbu ir tapau moterų krepšinio rinktinės žaidėja. Per tą laiką tapome
daugkartinėmis Europos vicečempionėmis (3 sidabro medaliai) bei
dukart pasaulio vicečempionėmis. Na, o fotografuoti pradėjau neseniai, tai man – nauja sritis, tačiau viskas prasidėjo nuo filmavimo. Pradėjusi kurti trumpus filmukus supratau, kad tai man įdomu. Filmuojant įvairius siužetus ir vėliau juos jungiant galima sukurti įtraukties
efektą, kuris filmus daro patrauklius. Jau turėdama filmavimo patirties
nusprendžiau pabandyti fotografuoti, tiesa, labiau dėl savęs, norėjau
turėti savo vaiko ir šeimos nuotraukų. Telefonu kokybiškų ir efektyvių
nuotraukų nepadarysi, todėl išbandžiau fotoaparatą ir nejučia pradėjau tuo užsiimti rimčiau. Gavusi pirmąjį užsakymą nufilmuoti vestuves
supratau, kad užsakovų įgeidžiai didesni, jie pageidauja ne tik filmavimo, bet ir nuotraukų. Fotografavimas iš pradžių man pasirodė svetimas dalykas, tačiau įdėjus nemažai pastangų ir darbo supratau, kad
galiu fotografuoti, ir švenčių akimirkas dabar įamžinu abiem būdais.
Sakai, kad sportas yra tavo kasdienybė, o fotografija ir filmavimas –
nauja ir įdomi veikla, tad paaiškink, kodėl „kremti“ sporto studijas?
Tuo metu, kai stojau, sportas buvo populiari specialybė. Be to, kai
mokiausi mokykloje, buvo populiariau leisti laiką krepšinio aikštėje ir
žaisti 3x3 ar 5x5 nei fotografuoti. Todėl ir aš natūraliai įsitraukiau į krepšinį, pamėgau sportą ir negalėčiau lengvai mesti tai, dėl ko plušau tiek
daug metų. Tikrai nebūčiau metusi kelio dėl takelio! Krepšinis yra pirmoji mano sporto šaka, kuri mane iki šiol žavi ir kuri teikia malonumą.
Vis dėlto pripažinkime, kiekvienas darbas – savotiška rutina, o siekiant
ją paįvairinti norisi susirasti įdomios veiklos, taip mano gyvenime ir at-
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Kalbino Vaida LUKOŠIŪTĖ
G. Jočytės asmeninio albumo nuotr.

Gražina JOČYTĖ studijuoja Vytauto Didžiojo
universiteto Švietimo akademijoje, šiais metais
baigs kūno kultūros studijas. Mergina ne tik
sportuoja, bet ir dažnai į rankas ima fotoaparatą arba filmavimo kamerą. Su Gražina kalbamės apie senus ir naujus jos pomėgius, kurie,
pasak jos, ją žavi ir paįvairina kasdienybę.

Gražinos šeima: dukrytė Kristalė ir mergaitės tėtis Vytenis Ivaškevičius.

sirado šis krepšiniui tolimas hobis. Be to, jeigu viskas būtų atvirkščiai ir
fotografija būtų mano pagrindinis darbas, gal tada irgi bėgčiau nuo to
kaip nuo pabodusios rutinos? Todėl džiaugiuosi, kad atradau įvairovę
ir kad fotografuoti tenka ne tik gimtadienius ar vestuves, bet ir konferencijas ar kitus renginius. Kiekviena patirtis mane džiugina.
Tuomet kaip tapti žinomu fotografu ar operatoriumi? Juk tarp kurčiųjų yra tikrai nemažai talentingų žmonių, puikiai išmanančių šiuos
amatus. Kodėl žmonės renkasi tave?
Anksčiau apie mano veiklą mažai kas žinojo, tačiau buvo žmonių,
kurie mane skatino kartodami, kad aš galiu. Viskas prasidėjo nuo pirmojo užsakymo nufilmuoti vestuves – įamžintas vestuvių akimirkas
parodžiau socialiniame tinkle „Facebook“ ir iš karto sulaukiau didelio
susidomėjimo. Mūsų kurčiųjų bendruomenė iš tiesų maža, tad mane
labai greitai pastebėjo. Apskritai žmonės fotografą ar operatorių renkasi pagal sau artimą stilių, matymo kampą ir netgi spalvas. Iš tikrųjų
nuotraukų spalvos daro didelę įtaką apsisprendžiant, kurį fotografą
pasirinkti, tad į tai labai gilinuosi, kaupiu žinias ir įgūdžius.
Mačiau, kad „Instagram“ susikūrei profilį „Įamžink mane“. Ką simbolizuoja šis pavadinimas, ar pati jį sugalvojai?
Sugalvoti pavadinimą padėjo mano girdinti draugė Šarūnė ir mano
sesė Erika. Trise ilgai diskutavom, rinkom tinkamiausią variantą. Nuo-

Laimės šokis Lisabonos pakrantėje.

monės išsiskyrė: Erikai nepatiko „Say cheese
with G“, nes pavadinimas buvo per ilgas, o Ša
rūnei – atvirkščiai, pasak jos, pavadinimas ang
liškai skamba „kietai“, vis dėlto matėm, jog jis
per ilgas, neįsimintinas. Man buvo svarbu, kad
pavadinimas būtų ir vizualiai patrauklus, todėl
po ilgų diskusijų nusprendžiau ramiai pasikal
bėti su pačia savimi ir sugalvojau „Įamžink ma
ne!“ Juk į mane nuolat kreipiasi su prašymu
„įamžink mane“. Iš pradžių galvojau, kad tai bus
laikinas pavadinimas, kol sugalvosiu geresnį,
bet, panašu, geresnio nebesugalvosiu. (Juokiasi.)
Kokie yra tavo tikslai?
Neturiu tikslo išgarsėti kaip fotografė ar
operatorė. Mano prioritetas yra krepšinis, į tai
žiūriu labai atsakingai. Vasarą planuojamas
čempionatas, turiu susikoncentruoti ir kuo
geriau jame sudalyvauti, tačiau tikiuosi, kad
pavyks sportą suderinti su kitomis veiklomis.
Kaip tik praėjusiais metais turėjau įdomios
patirties – kaip savanorė dalyvavau Vilniuje
vykusioje konferencijoje. Po jos, galima sakyti, tapau žinomesnė tarp girdinčiųjų. Po renginio pasidalinau savo darbo rezultatu – vaizdo
klipu ir sulaukiau itin didelio klaipėdiečių
susidomėjimo. Mane į uostamiestį vis kviečia
įamžinti vestuves, švenčių akimirkas, prašo ne
tik filmuoti, bet ir fotografuoti. Atsakau, kad aš
filmuoju, o fotografija man nauja veikla, todėl
negaliu pažadėti gražių nuotraukų. Vis dėlto
žmonės sako pasitikintys manimi, nes jiems
didelį įspūdį paliko mano vaizdo projektas.
Mačiau tavo nuotraukas, jos ir man patiko.
Ko reikia norint būti geru fotografu – užtenka turėti tik gerą fotoaparatą ar reikalinga
„gera akis“?
Iš tiesų, labai svarbu turėti tinkamą objektyvą ir išmanyti techninius parametrus, jie padeda išgauti kokybę. Tiesa, turiu prisipažinti,
kad kai fotografavau paprastu fotoaparatu,
pažįstami sakydavo, jog mano nuotraukos –
meniškos, nors jų raiška buvo maža. Visada
fotografuoju taip, kaip man gražu.

Įsimintina diena Šri Lankoje su kurčiaisiais.

Jeigu nusipirksiu „kietą“ objektyvą, ar jau
galėsiu save vadinti fotografe?
Oi, tikrai neužtenka turėti gerą fotoaparatą,
juo pamojavus kokybiškų nuotraukų nepadarysi. Labai svarbu stengtis pastebėti ir užfiksuoti tinkamas akimirkas. Aš pati visada noriu
pasiekti geriausią rezultatą, įamžinti pačias
natūraliausias žmonių gyvenimo akimirkas.
Grįžkime prie Vilniuje vykusios konferencijos. Mačiau, kaip montavai filmuotą medžiagą. Gal plačiau papasakotum apie renginį ir
savo darbą jame?
Tai buvo Pasaulinė lyderystės konferencija (PLK), kurioje žymūs ir sėkmingi asmenys
dalijasi savo patirtimi ir patarimais, diskutuoja apie lyderystę, kalba, kaip tapti sėkmingu
verslininku ir pan. Įprastai per konferenciją
jos dalyviams rengiami koncertai, bet karantinas sujaukė visus organizatorių planus, viskas
vyko per nuotolį. Konferencija, turėjusi vykti
didžiulėje Vilniaus „Siemens“ arenoje, persikėlė į internetinę erdvę, filmuoti atlikėjus teko
mažoje studijoje, nes organizatoriai vėliau
norėjo pasidalyti renginio vaizdo medžiaga.
Beje, savanoriauti šiame renginyje mane pakvietė mano draugė Šarūnė, ji PLK dirba jau gal
10 metų. Man buvo suteiktos puikios sąlygos –
galėjau filmuoti taip, kaip noriu. Taip ir dariau,
fiksavau tai, kas man atrodė gražiausia. Gavau
unikalios patirties, parengiau 3 vaizdo klipukus. Na, o sudėtingiausias ir atsakingiausias
darbas buvo filmuotos medžiagos montavimas, juk viską reikėjo derinti su muzika.
Ar organizatoriams nebuvo baisu tokį atsakingą darbą patikėti klausos negalią turinčiam žmogui ir kaip tau pavyko sumontuoti
vaizdo siužetą su muzikiniu fonu?
Iš tiesų PLK kolektyvas kiekvieną priima
labai draugiškai. Ten žmones jungia nuoširdūs santykiai, visi pasitiki ir Šarūne. Na, o ką
ji jiems apie mane pasakė, kad jie be kalbų
klausos negalią turinčiam žmogui patikėjo
tokį atsakingą darbą – nežinau. (Juokiasi.)

Turiu pripažinti, kad mane nustebino, kaip
drąsiai jie su manimi komunikavo. Visi labai
stengėsi aiškiai gestikuliuoti, tad komunikacijos barjero tikrai nejaučiau, atvirkščiai – toks
bendravimas mane labai motyvavo ir nuteikė
pozityviai.
Na, o renginio klipo montavimas buvo
labai ilgas procesas būtent dėl muzikos. Muzikantams reikėjo vienokio muzikinio fono, vedėjams – kitokio, o dar ir koncerto repeticija
turėjo savas muzikines spalvas. Viską dariau
pati – filmavau renginį, montavau filmuotą
medžiagą ir pritaikiau muzikinį foną. Daug
laiko ir jėgų pareikalavo muzikos paieška.
Rinkau muziką ir siunčiau vertinti organizatoriams, jie siūlė ir savo idėjas, kol visi radome
bendrą, visiems tinkantį sprendimą. Buvo
nelengva, bet rezultatas mus visus džiugino.
Neseniai jie ir vėl su manimi susisiekė – sakė,
kad be manęs konferencijos organizavimas
niekur nejuda. Manęs prašė sumontuoti sveikinimus, jiems pritaikyti muzikinį foną. Man
tai naujas dalykas, bet ėmiausi darbo ir parengiau sveikinimus su muzikiniu fonu. Norėjau, kad muzika skambėtų tyliau, o labiau
girdėtųsi kalbėtojas, bet vėliau sužinojau, kad
iš tikrųjų muzika skamba per garsiai, nes aš ją
per silpnai girdžiu. Kitiems padedant pavyko
viską pataisyti. Pasirodo, tinkamo muzikinio
fono riba yra būtent tada, kai aš muzikos jau
nebegirdžiu. (Juokiasi.)
Gal tavo pašaukimas – videomontavimas?
Neskubu priimti jokių sprendimų, kol kas
džiaugiuosi unikalia patirtimi. Įvairių pasiūlymų daugėja, bet man reikia suprasti, ko noriu
aš pati. Mano darbus pastebėjo ir profesionalūs
televizijų operatoriai, kurie dalyvavo PLK konferencijoje. Jie prašė atsiųsti mano sumontuotą darbą, po to teiravosi, kiek laiko tuo užsiimu,
ir užsiminė, kad galėtų pakviesti mane iš arčiau
pamatyti, kaip „verda“ operatorių
gyvenimas. Žinoma, sutikau. Įdomu, kaip viskas rutuliosis ateityje. (Šypsosi.)
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UGDYMAS / KURČIŲJŲ ISTORIJA

Su viltimi žvelgiu į ateitį

PKNPM archyvo nuotr.

Esu surdopedagogė metodininkė, tiesiog pradinių
klasių mokytoja, jau daugiau nei 25 metus kas rytą
praverianti Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
Laimutė LAZDAUSKIENĖ
pagrindinės mokyklos duris.

Surdopedagogė L. Lazdauskienė su savo mokiniais.

Kodėl mokytoja? Kodėl būtent čia? Gal likimas, gal pašaukimas, o
gal tiesiog meilė pasirinktam darbui. Niekada nesigailėjau dėl savo pasirinkimo. Man visada atrodė, kad esu ten, kur turėčiau būti, kad darau
tai, ką turėčiau daryti. Ir šiandien taip manau, nors ir pinasi prieštaringi
jausmai. Noriu pasidalinti pakankamai brandžia darbo su klausos negalią turinčiais mokiniais patirtimi, vis dažniau pasigirstant apie specia
liųjų poreikių mokinių integraciją, ir apginti nuomonę, kad kurtieji turi
mokytis savo aplinkoje, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklose.
Pradžia nebuvo lengva – susikalbėti sunku, kaip dirbti, neaišku.
Tačiau, kai mėgsti savo darbą ir nori jį dirbti, nieko neįmanomo nėra.
Mokiau ir mokiausi pati. Metams bėgant kaupėsi patirtis. Su meile ir
dėkingumu prisimenu visus buvusius mokinius, nes tik su jais aš augau kaip mokytoja. Mokausi ir šiandien. Mokausi ne tik su vaikais, bet
ir jų tėveliais. Žingsnis po žingsnio.
Džiugina augantys ir besikeičiantys vaikai, džiugina kiekvienas išmoktas ir aiškiai ištartas žodis, teisingai parašytas sakinys, sukurtas pasakojimas. Tačiau ne kiekvienas kurčiasis sugeba suprantamai žodžiu
reikšti mintis, nors su juo dirbtų patyrę specialistai. O ir ne kiekvienas
kurčiojo besiklausantis supras, ką jis sako. Stengiuosi vaikus mokyti pir-

miausia to, ko tikrai jiems prireiks gyvenime. O žodžio, jei ir nepasakyto,
tai parašyto, tikrai prireiks.
Kas nesusidūrė su klausos negalią turinčių mokinių ugdymu,
turiu pasakyti, kad šiems mokiniams neužtenka šalia pastatyti vertėją ir jie esą visko išmoks. Dažnai pirmiausia jiems reikia išmokti
suprasti vertėją, o kad žodis taptų draugu, reikalinga speciali metodika. Kalbinė veikla įmanoma tik tada, kai vaikas teisingai suvokia
girdimus ar regimus žodinius signalus. Kurtieji reaguoja ne į atskirus
kalbos padargų judesius, jie supranta žodį kontekste, kur svarbų vaidmenį vaidina prasminio spėliojimo galimybė.
Liūdna, kai išgirsti teiginį, kad visi kurtieji skaito iš lūpų, todėl
bendravimui problemų nėra. Pabandykite nuskaityti svetima kalba
kalbantįjį. Abejoju, ar pavyks. Sėkmė priklauso nuo kurčiojo žodinės
kalbos išsivystymo, nuolatinio mokymo ir mokymosi, gebėjimo pagal prasmę, kontekstą ar temą „nuspėti“ žodžius. Gerai nuskaito tie,
kurių turtingas aktyvusis žodynas, kurių klausos likučiai ar pagalbinė kompensuojamoji technika leidžia bendrauti žodine kalba.
Kada mums gera? Atsakyčiau, kad tada, kai visi sveiki. Sveikata
visada svarbi. Mums gera, kai šalia mylintys ir suprantantys žmonės – šeima. Labai svarbūs – draugai. Kurtiesiems labai svarbus bendravimas, buvimas savo aplinkoje, bendruomenėje. Mums, girdintiesiems, turbūt neretai reikėtų pasimokyti tokio nuoširdaus, šilto
bendravimo. Kurčias vaikas linksta prie kurčio ir bendrauja gestais.
Jei labai sunkiai sekasi išmokti žodinę kalbą, tai tiesiog žaibiškai išmoksta gestų kalbą ir ja bendrauja. Džiaugiuosi tuo, kad kurtieji laisvai keliauja, laisvai bendrauja savo gimtąja kalba visame pasaulyje.
Turiu tvirtą viltį, kad nei karantinas, nei pertvarkos vėjai švietimo
sistemoje kurčiųjų svajonės – mokytis ir ugdytis savo bendruomenėse – smėlio smiltimis neužneš...

Kauno kurčiųjų istoriją jie kūrė visi drauge
Tęsiame pasakojimą apie Kauno kurčiųjų bend
ruomenės gimimo ir vystymosi istoriją. Šįkart
Pauliaus JURJONO ir Lino MISKELIO LKD Kauno
teritorinės organizacijos 70-mečiui sukurtame filmukų cikle pasakojimo giją perima dar kitos mūsų
sistemos asmenybės. Kviečiame po praeitį pasidairyti ir dabartines galimybes įvertinti jų akimis.
VERTIMO PASLAUGOS. Vos tik įkūrus Kauno kurčiųjų bendruomenės klubą buvo pastebėta, kaip kurtiesiems reikalinga pagalba
bendraujant su girdinčiaisiais. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro
Kauno teritorinio skyriaus laikinoji vedėja Dalė NEVARDAUSKIENĖ
atkreipė dėmesį, kad anuomet teikiamos vertimo paslaugos gerokai
skyrėsi nuo teikiamų dabar: „Ankščiau vertėjas teikdavo kurčiajam
labai daug paslaugų: padėdavo tvarkyti dokumentus, palydėdavo

12

2021 m. VASARIS

į reikiamas institucijas, auklėdavo ir net bardavo, o tikro vertimo į
gestų kalbą būdavo mažai.” Pašnekovės nuomone, to laikmečio vertėjų teikiamos paslaugos atimdavo iš kurčiųjų savarankiškumą.
Pasikeitė, pastebėjo pašnekovė, ir pats vertimo būdas: „Ankščiau vertėjai vertė kalke (pažodinis vertimas), o pastaraisiais metais
pereita prie vertimo lietuvių gestų kalba. Apie 2002 m. vertėjų centrams atsiskyrus nuo kurčiųjų reabilitacijos centrų, susidūrėme su
vertėjų trūkumu. Todėl dirbti vertėjais buvo siūloma kurčiųjų šeimų
girdintiems vaikams. Pradėjus dirbti direktoriaus pavaduotojui Arūnui Bražinskui po truputį pasikeitė vertimo kokybė. Jis daug dirbo
aiškindamas vertėjams, taip pat ir kurčiųjų bendruomenei, kodėl
negalima į gestų kalbą versti remiantis vien lietuvių kalba. Kurčiųjų
mintys yra ne žodinės, o vizualios, todėl verčiamo į gestų kalbą sakinio struktūra turi būti kiek kitokia nei mintis, dėstoma lietuvių kalba.
Tikrai ne visiems vertėjams sėkmingai pavyksta persiorientuoti.“
SOCIALINĖS PASLAUGOS. Kai vertėjai tapo tik vertėjais, netrukus kurčiųjų bendruomenėje išaugo socialinių darbuotojų paslaugų

poreikis. Ilgametė KKRC darbuotoja Gražina
DAMBRAUSKIENĖ prisiminė, kad pirmosios
jos pareigos vadinosi „specialistė darbui
su kurčiaisiais”, ir tik 2012 m., kuomet įgijo
aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, tapo
socialine darbuotoja. Didžiausias individualių socialinių paslaugų poreikis, anot jos, yra
tarp brandaus amžiaus asmenų. Paslaugų
prireikia, kai tenka padėti spręsti šeimoje
kylančias problemas, tvarkyti dokumentus,
naudotis šiuolaikinėmis technologijomis.
Dar labai svarbu yra bendrauti su vienišais
žmonėmis. „Jeigu nebūtų mūsų centro
darbuotojų, kurtiesiems būtų labai sunku.
Žinoma, jaunimui pagalbos reikia mažiau,
nes jie yra savarankiškesni”, – pastebėjo G.
Dambrauskienė.
Greta GUSTIENĖ kolegę papildė. Anot
jos, ir jaunimas dažnai kreipiasi dėl paslaugų, tik jiems jų reikia kitokių: pagalbos
tvarkant dokumentus, įsidarbinant. Taip pat
pastebėjo, kad visuomenės požiūris į kurčiuosius vis dar yra netinkamas, būtent dėl
to Kauno KRC darbuotojų paslaugos išlieka
tokios svarbios. „Dažna situacija, kai palydėjus kurčiąjį pas gydytoją, pastarasis įtikinėja,
kad jam nereikia tarpininko pagalbos. Gydytojas esą pats puikiai gali susikalbėti su kurčiuoju. Kartais, kai po vizito pasiteiraujame,
ar pavyko sulaukti pagalbos, ar viskas buvo
aišku, paaiškėja, kad kurčiasis vizito metu
tik linkčiojo galva ir pasyviai stebėjo lūpų
judesius, išėjo nieko nesupratęs, kas buvo
sakyta“, – atvirai išklojo G. Gustienė.
SPORTAS. Ypač kurčiųjų bendruomenė
didžiuojasi kauniečių sporto laimėjimais.
Ne kartą sportininkai garsino Lietuvos vardą
visame pasaulyje, buvo pagerbti ir Kauno
miesto mero bei kadenciją baigusios Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės.

Gražina Dambrauskienė.

Tačiau ar žinojote, kad sporto ir kultūrinės veiklos anksčiau buvo puoselėjamos
kartu? Kauno sporto klubo „Tyla“ pirmininkas Algirdas JURKŠA prisimena, kad kurčiųjų sportas, kaip ir visa kurčiųjų bendruomenės veikla, prasidėjo 1950 metais. Ir prie
LKD Kauno tarprajoninių kultūros namų pirmosios direktorės Felicijos Bilydienės, ir dar
ilgokai po to, kultūros namų vadovui teko
atsakomybė už viso kurčiųjų laisvalaikio organizavimą, įskaitant kultūrinius renginius,
teatrą ir sportinę veiklą.
Algirdas Jurkša taip pat prisimena, kad
sporto instruktoriaus darbo pasiūlymą jam
pateikė Antanas Lukošiūnas, o darbo pradžia buvo gana sunki: „Dieną dirbau statybose, o vakarais kurčiųjų sporto instruktoriumi, automobilio neturėjau. Labai skyrėsi
ir informavimo apie renginius, susitikimus
galimybės. Turėjau kiekvieno sportininko
namų adresą, todėl, norėdamas informuoti
juos apie artėjančias varžybas, turėdavau
nuvažiuoti pas kiekvieną į namus ir pasakoti
kaskart visą informaciją.”
Vis dėlto 1992 m. sportinė veikla buvo atskirta nuo kultūrinės, pastaroji prijungta prie
Kauno teritorinės valdybos veiklos. Būtent tie
metai ir yra Kauno kurčiųjų sporto klubo
„Tyla“ įkūrimo metai. „Birželio mėnesį vyko
pirmasis sporto klubo susirinkimas, kuriame
dalyvavo per 100 sportininkų. Jam pirmininka
vusi LKD Kauno tarprajoninių kultūros namų
direktorė K. Tumėnienė pasiteiravo, kas galėtų tapti sporto klubo pirmininku, ir susirinkusieji vieningai pasiūlė mane“,– pasakojo A.
Jurkša.
„Pirmasis gautas finansavimas buvo
1000 litų. Už šiuos pinigus pirmiausia puolėme ieškoti išsinuomoti salę – be jos juk jokia
sportinė veikla neįmanoma. Kiekvienais me-

Asmeninio albumo nuotr.

Greta Gustienė.
LKSK archyvo nuotr.

Dalė Nevardauskienė.

Asmeninio albumo nuotr.

Mildos He nuotr.
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Algirdas Jurkša.

tais finansavimas vis didėjo, o mes džiaugėmės gerėjančiais sportininkų pasiekimais.“
„Tačiau pokyčiai ne vien teigiami. Pastaruoju metu sportininkų gretos mažėja, vis sunkiau surasti naujų aktyvių sportininkų ir klubo
narių, o sunkiausias uždavinys yra atrasti, kas
perimtų pirmininko postą. Pagyvenę žmonės,
tie, kurie kartu kūrė organizaciją ir aktyviai dalyvavo sporto klubo gyvenime, vis dar yra aktyvūs, domisi klubo naujienomis. O jaunoji karta
labiau orientuojasi į asmeninį gyvenimą ir individualius tikslus. Bendrystė ir bendruomeniškumas – būtent šių vertybių labai trūksta
jaunajai mūsų kartai”, – apgailestavo
sporto klubo pirmininkas.

Parengė Gintautė SINKEVIČIENĖ
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GESTŲ KALBA
PASAULIO
KURTIEJI

BASL – juodaodžių amerikiečių gestų kalba
gestų kalbą. Taigi juodaodžiai kurti mokiniai turėjo daugiau galimybių
vartoti gestų kalbą, negu baltaodžiai jų bendraamžiai. Taip vystėsi du
skirtingi dialektai: baltųjų kurčiųjų gestų kalba baltųjų mokyklose ir
juodaodžių kurčiųjų gestų kalba juodaodžių mokyklose.

Pirmoji ASL ir BASL pažintis klasėse

Remiantis 2011 m. surašymo duomenimis, apie 11
milijonų amerikiečių laiko save kurčiais ar neprigirdinčiais, iš kurių beveik 8 proc. sudaro juodaodžiai. Gallaudeto universiteto profesorė Carolyn
McCaskill mano, kad apie 50 proc. kurčiųjų juoda
odžių vartoja juodąją amerikiečių gestų kalbą
(Black American Sign Language – BASL).
Pirmą kartą apie ASL ir BASL skirtumus buvo paminėta 1965 m.
Amerikos gestų kalbos žodyne, nuo tada imta giliau tyrinėti BASL.
Juodaodžių amerikiečių gestų kalba, arba juodasis gestų variantas,
yra amerikiečių gestų kalbos (American Sign Language – ASL) dialektas,
kurį dažniausiai vartoja JAV kurtieji afroamerikiečiai. Skirtumui tarp ASL
ir BASL atsirasti didžiausią įtaką turėjo JAV mokyklų segregacija pagal
rasę (tam tikros grupės viešajame gyvenime atskyrimas), ypač Amerikos pietinėse valstijose. Kaip girdinčiųjų, taip ir kurčiųjų mokyklos JAV
iki XX a. pirmos pusės buvo atskiros baltiesiems ir juodiesiems.
Pirmoji nuolatinė kurčiųjų mokykla Jungtinėse Valstijose buvo įkurta 1817 m, ji vadinosi Amerikos mokykla kurtiesiems. Palaipsniui kūrėsi
vis daugiau kurčiųjų mokyklų, tačiau juodaodžių vaikų į šias mokyklas
nepriimdavo. Tik nedaugelis kurčiųjų mokyklų priimdavo ir „spalvotuosius vaikus“ („spalvotieji“ – taip buvo vadinami žmonės, kurių tėvai ar
protėviai priklausė skirtingoms rasėms).

Išlindo segregacijos privalumas

Matydamas, kad juodaodžiai kurti vaikai neturi galimybių mokytis, šiandien mažai žinomas Amerikos švietėjas Platt’as Skinner’is
1856 m. Niagara Folso miestelyje įkūrė kurčiųjų, nebylių ir aklųjų
mokyklą spalvotiesiems vaikams. Skinner’is taip kalbėjo apie savo
mokyklą: „Tai pirmoji tokia pastanga mūsų šalyje... Mes priimame ir
mokome tuos ir tik tuos, kurių nepriima jokia kita mokykla ir kurie yra
niekinami dėl savo odos spalvos“. Tačiau 1866 m. ši mokykla užsidarė.
Kurčiųjų mokyklos juodaodžiams vaikams Jungtinėse Valstijose
pradėjo kurtis po JAV pilietinio karo (1865 m.). Dėl mokyklų segregacijos, juodųjų mokyklos labai skyrėsi nuo baltųjų mokyklų. Baltųjų vaikų
ugdymas buvo privilegijuotas, palyginti su juodaodžių vaikų ugdymu.
„Baltosios“ kurčiųjų mokyklos pagrindinį dėmesį skyrė žodiniam mokymo metodui ir akademinei programai, o juodųjų mokyklose buvo
vartojama gestų kalba ir vyko profesinis mokymas. Niekas neturėjo lūkesčių, kad juodaodžiai kurti vaikai būtų parengti studijuoti koledže ar
apskritai tęstų mokslus.
Juodaodžiams mokiniams nebuvo labai griežtai taikomas žodinės kalbos metodas – žymiausias to meto pedagoginis metodas, kai
kurčiuosius moko kalbėti ir skaityti iš lūpų ir draudžiama vartoti gestų
kalbą. Buvo laikomasi požiūrio, kad „nesvarbu, ar juodukai mokosi
kalbėti, ar ne – tegul jie daro, kaip nori“. Ir dar – šiuos vaikus dažnai
mokydavo kurti baltieji mokytojai, kurie gerai mokėjo amerikiečių
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1954 m. JAV Aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą, kuris skelbė, kad rasinė segregacija valstybinėse mokyklose prieštarauja konstitucijai. Nepaisant to, mokyklų integracija vyko nepaprastai lėtai.
Kurčiųjų mokyklos nebuvo išimtis: paskutinis segregacinis mokyklų
panaikinimas įvyko 1978 m., tai yra praėjus 24 metams po Aukščiausiojo teismo sprendimo.
Pradėjus jungtis baltųjų ir juodųjų mokykloms, mokiniai ir mokytojai pastebėjo, kad jų mokinių gestų kalbos yra skirtingos. Kurčioji profesorė Carolyn McCaskill prisimena, kaip jai buvo sunku
suprasti ASL, kurią vartojo baltoji mokyklos direktorė ir mokytojai,
jai pradėjus mokytis bendroje mokykloje po jų apjungimo. „Kai pradėjau mokytis bendroje mokykloje, aš nesuprasdavau mokytojos, o
ji nesuprasdavo manęs, nes mes vartojome skirtingus gestus.“

„Juodoji ASL“ vis dar stigmatizuojama

Vystantis kurčiųjų švietimui, plėtėsi ir gestų kalbos tyrimai, keitėsi ASL suvokimas. Didesnis ASL kaip kalbos pripažinimas paskatino standartizuoti ir plėtoti tą gestų kalbos variantą (arba prestižinį
dialektą), kuris vartojamas Gallaudeto universitete. Nepaisant standartizavimo, ASL turi regioninius dialektus, panašiai kaip ir šnekamoji kalba. Dialektai, kurie skiriasi nuo standartinės kalbos ir ypač
kuriuos vartoja marginalizuojamos (atstumtos, išsižadėtos) grupės,
dažnai būna stigmatizuojami. Kaip nestandartinį dialektą ir kurtieji
stigmatizuoja BASL ir laiko ją prastesne už prestižinį ASL dialektą.
Todėl kalbėdami su skirtingomis žmonių grupėmis, BASL vartojantys kurtieji dažnai pereina prie „prestižinio dialekto“.
Tyrimai rodo, palyginti su vyresniais kurčiaisiais, kurie lankė segreguotas mokyklas, jaunesni juodaodžiai ASL vartotojai išreiškia teigiamą požiūrį į BASL dialektą. Tuo tarpu vyresnio amžiaus kurtieji, kurie
lankė žemesnės kokybės mokyklas, mano, kad baltųjų gestų kalba yra
kokybiškesnė, nes ji atrodo sudėtingesnė. Tačiau tikėtina, kad taip yra
todėl, kad tuo laiku, kai jie mokėsi, juodaodžių mokyklose trūko kvalifikuotų gestų kalbos mokytojų, nes nėra įrodymų, kad baltoji gestų
kalba yra sudėtingesnė, nei „juodoji ASL“. Mokslininkai teigia, kad iš
tikrųjų BASL labiau atitinka ankstyvąją amerikiečių gestų kalbą, kuriai
turėjo įtakos prancūzų gestų kalba. Yra fonologijos, sintaksės, žodyno skirtumų. BASL vartojantys kurtieji linkę rodyti gestus dviem rankomis, paprastai naudoja didesnę gestų erdvę, rankas laiko šiek tiek
skirtingai, negu ASL vartotojai. Skiriasi kai kurie kasdieniai gestai, pvz.,
„vonios kambarys“, „rankšluostis“, „vištiena“ ir kt., kai kurie gestai yra
„pasiskolinti“ iš afroamerikiečių anglų kalbos. Juodieji gestai taip pat
daugiau siejasi su ritmu ir raiška, naudojama daugiau pakartojimų. Kai
kurių kurčiųjų teigimu, „BASL ir ASL skiriasi tuo, kad BASL turi prieskonių“.
Šiandien socialiniuose tinkluose jaunosios juodaodžių kurčiųjų
kartos atstovai didžiuodamiesi teigia: „Istoriškai tiek daug iš mūsų
buvo atimta, bet pagaliau mes jaučiame, kad „tai yra mūsų,
tai yra mano. Aš kažką turiu.“
Iš anglų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ
Šaltiniai: https://www.nytimes.com; https://en.wikipedia.org

G. Diržiūtės asmeninio albumo nuotr.

SAVANORYSTĖ / KULTŪRA

Susipažinti su lietuvių kalbos subtilybėmis buvo pravartu, teigė paskaitos dalyviai.

Lietuvių kalbos perliukai

Gedvilė DIRŽIŪTĖ

Dėl užsitęsusios COVID-19 pandemijos LKD savanorių veiklos nusikėlė
į 2020 m. antrąją pusę ir, aišku, šiek tiek susiaurėjo prieinamų veiklos
sričių. Pasitarusios pasirinkome padėti kuo daugiau kurčiųjų praplėsti
akiratį, supažindinti su lietuvių kalbos perkeltinės reikšmės žodžiais
ir posakiais, nerašytomis taisyklėmis. Tam tikslui tiko paskaitų forma, davėme joms pavadinimą „Lietuvių kalbos perliukai“. Mes – tai
Vilniaus LKD savanorės: Ada ZABULIONYTĖ, Eglė VILPIŠAUSKIENĖ,
Kassija IZOTOVA, Silvija KURMIENĖ ir šių eilučių autorė.
Paskaitos sulaukė susidomėjimo: įkėlus
skelbimus gestų kalba į „Facebook“, vietos
abu kartus užsipildė per kelias dienas! Džiaugiamės, kad pirmojoje paskaitoje dalyvavo
net ir LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora! Jas
dviem grupėms rugsėjo 17 d. ir spalio 14 dieną
vedė Kassija Izotova. Kiekvienoje paskaitoje
buvo bent po 15 asmenų. Buvo atvykusių netgi ir iš kitų miestų kurčiųjų – Kauno, Šiaulių.
Užsiėmimuose aptarėme, kokia papildomos kalbos mokėjimo ar bent supratimo reikšmė santykiams su girdinčiaisiais. Štai tik keletas per paskaitas mūsų įvardytų perliukų: iš

musės padarė dramblį (laiko problemą didesne nei yra), svetimo skausmo nebūna (atjaučiame kitą), pats muša, pats rėkia (kaltina kitus,
nors yra pats kaltas). Siekėme supažindinti ir
su slengo (nenorminiai žodžiai ir posakiai) vartosena. Aptarėme tokias frazes, kaip mamytės
sūnelis, gyvanašlė, šunys loja, o karavanas eina
ir kt. Žinoma, vieni pasakymai vartojami dažniau, kiti rečiau, bet kiekvienam naudinga juos
žinoti. Tai palengvina susikalbėjimą.
Kita paskaitos dalis įdomumu nenusilei
do pirmajai: diskutavome apie nerašytas tai
sykles. Daugelis jų buvo kurtiesiems negirdė

Pilys mena Lietuvos didybę

Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai, parengiamosios bei pradinių klasių mokiniai Vasario 16-ajai artėjant susipažino su šios ypatingos šventės prasme, virtualiai apžiūrėjo
Lietuvos lankytinus objektus ir nusprendė surengti parodą „Pilys mena Lietuvos didybę“.
Mažieji turėjo gražaus darbelio, bet ir re-

zultatas įspūdingas, kviečiame jį pamatyti
nuotraukose.
Paroda veiks iki kovo mėnesio pabaigos,
todėl tikimės, kad šalia mūsų mažųjų sukurtos pilies, per tą laiką išdygs dar ne vienas ir

Kristina PUKINSKAITĖ
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
likusios mokyklos bendruomenės kūrinys.
Parodą paskyrėme vaikų kūrybiškumo,
socialinio ir emocinio intelekto, pilietiško
požiūrio į gimtinę ugdymui ir, žinoma, pažinčiai su Lietuvos pilimis.

Pirmieji į parodą „Pilys mena Lietuvos didybę“ su savo kūriniu suskubo centro mažieji.
KKNUC archyvo nuotr.

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mažieji šiemet
prasmingai paminėjo Lietuvos
valstybės atkūrimo dieną.

tos. Pvz., egzistuoja taisyklė, kad išlaikius
skrydžio egzaminą privalu instruktoriui padovanoti cigarečių pakelį (čia toks simbolis),
dalyviai dar sužinojo, jog lipant į laivus ar laivelius reikia persiauti batus – taip parodoma
pagarba kapitonui. Nepabijojome panaršyti
po ribines sritis. Dalyviai sužinojo, kad kalinių
pasaulyje egzistuoja kastos: bachūras, žiurkė,
dūchas (tarnas), ožys, gaidys, ir minėtieji negali valgyti prie vieno stalo.
Ieva Pečiulytė-Silaeva džiaugėsi dalyvavusi
paskaitoje, prasitarė, kad galbūt nebūtinai pa
vartos tam tikras frazes, tačiau kur nors perskai
čiusi jau žinos jų reikšmę. Adas Aužbikavičius
išsakė taiklų pastebėjimą: kurtieji irgi vartoja
perkeltinės reikšmės pasakymus, tačiau išreiškia juos vienu gestu, o žodinėse kalbose kitaip
– dažniausiai tai frazės, iš kelių žodžių. Laura
Valytė mano, kad tai kurtiesiems turėtų būti
dėstoma jau mokykloje, nuo pirmųjų klasių – jų
lietuvių kalba dėl to būtų turtingesnė. Buvo ir
vyresnio amžiaus dalyvių, jie taip pat džiaugėsi
sužinoję naujų dalykų.
Manome, kad savanorystės projektas pavyko ir šiemet ketiname jį tęsti. Įsitikinome, kad
tokios paskaitos kurtiesiems reikalingos, padeda turtinti lietuvių kalbą bei pagilina žinias apie
nerašytas kultūrines visuomenės normas.
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Deivido kūryba nepaliauja stebinti
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro ugdytinis Deividas
SUTKEVIČIUS nuo pat pradžių mėgo piešti. Per dailės pamokas jis sužinojo apie
įvairias dailės rūšis ir technikas. Labiausiai berniukui patiko grafika ir 9 klasėje jis
pradėjo kurti grafikos darbus spalvotais pieštukais ir tušinukais. Mokinys savo darbams skyrė daug laiko ir dėmesio, tobulino formas, ieškojo įdomių faktūrų, gražių
spalvinių derinių. Į mokyklą Deividas dažnai ateidavo nešinas naujais darbais ir noriai dalinosi su aplinkiniais laisvalaikiu realizuotomis kūrybinėmis idėjomis.
Praeitais mokslo metais dailės kabinete organizavome pirmąją mokinio darbų
parodą. O šiais mokslo metais Deividas – jau dešimtokas, sukaupęs nemažą grafikos kūrinių pluoštą, todėl jo parodai atvėrėme platesnes centro erdves. Dabartiniai mokinio darbai pasižymi savitu stiliumi ir įdomiu pasaulio matymu. Deivido
ornamentikai būdingas kruopštumas, kiekviena pavaizduota forma užpildyta vis
kitokiomis faktūromis. Daugelyje darbų autorius kompoziciją kuria kontrasto principu, derina tikslų geometrinį ornamentą su lanksčiomis plastiškų formų linijomis.
Daug Deivido darbų primena elektronines schemas – šiuolaikinio skaitmeninio
pasaulio labirintą.
Deivido piešinius mėgsta tyrinėti ir mokiniai, ir mokytojai. Jo sukurtas spalvų
ir linijų mikro pasaulis skatina ir kitus mokinius nebijoti fantazuoti, kurti ir
įgyvendinti savo idėjas.
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Projektą „Kurčiųjų sociokultūrinio
gyvenimo ir dialogo su visuomene
atspindžiai“ 10 tūkst. eurų
suma remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas.
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