
 

 

 

REKOMENDACIJOS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO SMURTĄ PATYRUSIOMS KLAUSOS 

NEGALIĄ TURINČIOMS MOTERIMS 

 

Lietuvos kurčiųjų draugija (toliau - LKD) siekia išspręsti kylančias problemas ir iššūkius, kad Moterų 

informacijos ir specializuotos kompleksinės pagalbos centrai pagerintų pagalbos teikimo smurtą 

patyrusioms kurčioms ir/ar neprigirdinčioms moterims kokybę, atitinkančią klausos negalią turinčių 

asmenų poreikius. Teikiame šias rekomendacijas: 

1.Pagalbą smurtą patyrusioms moterims teikiantys specialistai – socialiniai darbuotojai, psichologai, 

teisininkai ir kt. – turėtų susipažinti su kurtumo negalios etika, kurčiųjų kultūra ir lietuvių gestų kalbos 

pradmenimis. LKD organizuoja nemokamas paskaitas „Visuomenės švietimas apie kurčiuosius“. 

Suderinus iš anksto, užsiėmimai vedami kontaktiniu būdu atvykus į įstaigą arba nuotoliniu būdu. 

Esant poreikiui, dėl užsiėmimo pravedimo reikia kreipkitės el. paštu lkd.mokymai@gmail.com. 

Norint mokytis lietuvių gestų kalbos, dėl nemokamų ar mokamų kursų ciklo organizavimo reikia 

kreiptis į Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (toliau – LGKVC) Lietuvių gestų kalbos metodinį 

skyrių el. paštu lgkmetodinis@vertimaigestais.lt.  

2.Klausos negalią turinčių asmenų gimtoji kalba - lietuvių gestų kalba. Tai pripažinta ir teisinį statusą 

turinti kalba, savo gramatika ir struktūra besiskirianti nuo lietuvių kalbos. Specialistams bendraujant 

ir teikiant pagalbą žmonėms, turintiems klausos sutrikimų, gali kilti sunkumų susikalbėti lietuvių 

kalba. Situacijose, kai reikalinga skubi pagalba, negalima patikimai perduoti informacijos 

gestikuliuojant, susirašinėjant ar skaitant iš lūpų - krizinėse situacijose kurčiasis asmuo gali visiškai 

nesuprasti arba klaidingai suprasti jam pateikiamą informaciją ir dėl to gali kilti situacijų, kurios 

trukdytų pagalbos teikimui ar net sukelti pavojų. Atkreipiame dėmesį: tarpusavio komunikacija gali 

būti netikslinga, net jei klausos negalią turintis žmogus gali kalbėti žodine kalba arba skaityti iš lūpų 

- tai nereiškia, kad jis taip pat gerai supras jam sakomą informaciją ar dėstomas mintis. 

3.Tam, kad bendravimas su klausos negalią turinčiu asmeniu vyktų sklandžiai ir jam tinkamai būtų 

suteikta visa reikiama informacija,  rekomenduojama naudotis lietuvių gestų kalbos vertėjų 

teikiamomis vertimo paslaugomis. Kai susitikimas su klausos negalią turinčiu asmeniu yra 

suplanuotas iš anksto, lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą reikėtų užsisakyti kiek galima anksčiau 

elektroniniu paštu ar paskambinus telefonu į savo apskrities LGKVC teritorinį skyrių. Teikiant 

vertimo paslaugos užsakymą būtina nurodyti susitikimo laiką ir vietą, numatomą trukmę. Gestų 
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kalbos vertimo paslaugos teikiamos tiek kontaktiniu būdu, tiek nuotoliniu būdu per Skype programą. 

Šios paslaugos užsakovui yra nemokamos, nuotoliniu būdu per Skype programą teikiamos 24/7. 

LGKVC ir jo teritorinių skyrių kontaktus galima rasti čia: LGKVC kontaktai. 

4. Valstybinių ir savivaldybės įstaigų, tokių kaip savivaldybės, socialiniai paslaugų centrai, seniūnijos, 

Užimtumo tarnyba, gydymo įstaigos ir pan. teikiamos paslaugos žmonėms su klausos negalia yra 

neprieinamos dėl komunikacijos barjero – šios paslaugos gestų kalba neteikiamos. Socialinės ir 

pagalbos paslaugos kurtiesiems jų gimtąja gestų kalba teikiamos tik kurčiųjų reabilitacijos centruose. 

Penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 

– veikiančių kurčiųjų reabilitacijos centrų darbuotojai moka lietuvių gestų kalbą, išmano kurčiųjų 

kultūrą bei darbo su kurčiaisiais ypatumus, turi ilgametę patirtį. Šiuose centruose yra teikiamos atvejo 

vadybos ir  individualios pagalbos asistentų paslaugos. Rekomenduojame teikiant paslaugas klausos 

negalią turintiems asmenims bendradarbiauti su kurčiųjų reabilitacijos centrų darbuotojais. Kurčiųjų 

reabilitacijos centrų adresai ir kontaktai čia: KRC kontaktai. 

5.Tiems atvejams, kai pagalba smurtą patyrusioms klausos negalią turinčioms moterims teikiama iš 

anksto neplanuotai, pagalbą teikiantys specialistai turėtų būti aprūpinti stacionariais ar planšetiniais 

kompiuteriais su įdiegta Skype programėle, interneto ryšiu ir vaizdo kamera, kad asmuo su klausos 

negalia ar skubios pagalbos specialistas galėtų pasinaudoti nuotoline lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslauga. LGKVC teritorinių skyrių Skype kontaktus rasite čia: Skype kontaktai.  

6. Siekiant užtikrinti Moterų informacijos centro (toliau – MIC) viešinamos informacijos prieinamumą 

klausos negalią turintiems asmenims, rekomenduojame prevencinę MIC sukurtą vaizdo informacija 

– prevencinius filmukus, informacinius siužetus – publikuoti su vertimu į lietuvių gestų kalbą ir/arba 

titruoti lietuvių kalba, kad informacija būtų lengviau suprantama ir kurtiesiems. Vertimus į lietuvių 

gestų kalbą atlieka LGKVC ir teritoriniai jo skyriau. Dėl vaizdo medžiagos vertimo į lietuvių gestų 

kalbą paslaugos rekomenduojame kreiptis el. paštu uzsakymai@vertimaigestais.lt. 

Parengus vaizdo įrašą su gestų kalbos vertimu, rekomenduojame juo pasidalinti su LKD ir kitomis 

Lietuvoje veikiančiomis kurčiųjų organizacijomis, kad ši informacija pasiektų kuo platesnę kurčiųjų 

auditoriją. 

7.Bendraujant su klausos negalią turinčiu asmeniu atkreipti dėmesį:  

7.1.neišsigąskite, jei klausos negalią turintis asmuo palies jūsų petį du ar daugiau kartų - tai kurčiųjų 

kultūros dalis, taip jie kviečia žmones ar siekia atkreipti dėmesį. 
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7.2.nepalikite klausos negalią turinčio asmens be informacijos kas, kada ir kaip bus daroma teikiant 

pagalbą. Suteikę informaciją pasitikslinkite, ar kurčiasis asmuo ją suprato, ar turi klausimų, 

paaiškinkite, ką jam reikės daryti toliau, po pagalbos teikimo esamuoju laiku. Negaudami 

informacijos, klausos negalią turintys asmenys nerimauja, nes nesupranta, kas vyksta ir kas bus 

daroma, todėl gali sukelti papildomų problemų. 

7.3.neįsižeiskite, jei kurčiasis asmuo jūsų paprašys pakartoti jam sakomą informaciją keletą kartų. 

Klausos negalią turintys asmenys, dėl informacijos neprieinamumo, yra linkę pasitikslinti, ar gerai 

suprato jiems sakomą tekstą. 

7.4. bendraudami su kurčiuoju, nenusisukite, stenkitės palaikyti akių kontaktą. Be to, nesistenkite 

užsidengti veido – klausos negalią turintiems asmenims labai svarbu matyti pašnekovą. 

7.5.pokalbyje dalyvaujant gestų kalbos vertėjui, bendraukite tiesiogiai su kurčiuoju, o ne su gestų kalbos 

vertėju. Jūsų paslaugos gavėjas yra klausos negalią turintis asmuo. Gestų kalbos vertėjas yra 

nešališkas pokalbio dalyvis, kuris tik teikia vertimo paslaugą. 

 

 

Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) 

El. paštas: centras@lkd.lt 

Tel. Nr.: (8 5) 261 5593 

www.lkd.lt 
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