Šiais metais Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija inicijuoja kurčiųjų
savaitę, kuri švenčiama daugumoje pasaulio valstybių. 1951 m. Tarptautinė kurčiųjų federacija paskelbė
paskutinį rugsėjo sekmadienį Tarptautine kurčiųjų diena. Šią dieną skatinama spręsti kurčiųjų integracijos į
visuomenę problemas, todėl kurčiųjų asociacijos visame pasaulyje organizuoja susitikimus, įvairius
renginius, kuriuose kalbama ir diskutuojama kurtiesiems aktualiomis temomis. Siekiama atkreipti didesnį
visuomenės dėmesį ir aktyviau kovoti dėl lygių teisių kurtiems žmonėms.
Šiais metais Tarptautinė kurčiųjų diena bus minima jau 65 kartą.
Pasaulio kurčiųjų federacija paskelbė, kad 2016 metų Tarptautinės kurčiųjų savaitės tema – „Aš esu lygus
dėl gestų kalbos“. Tarptautinė kurčiųjų savaitė apima tokius aspektus: gimimo teisė, kurčiojo identitetas,
prieinamumas, lygi kalba, lygios įsidarbinimo galimybės, dvikalbis švietimas, lygus dalyvavimas,
mokymasis visą gyvenimą.
TARPTAUTINĖS KURČIŲJŲ SAVAITĖS PROGRAMA
„65 METAI TARPTAUTINEI KURČIŲJŲ DIENAI:
AŠ ESU LYGUS DĖL GESTŲ KALBOS“
GLOBĖJAS – MINISTRAS PIRMININKAS ALGIRDAS BUTKEVIČIUS
Rugsėjo 19 d. (pirmadienis)
Tarptautinės kurčiųjų savaitės atidarymas su LR Ministru Pirmininku ir LR Ministrų kabineto nariais LR
Vyriausybės pasitarime. Dalyvauja Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos,
Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos atstovai;
10.30 val. Ekskursija kurtiesiems Vyriausybės rūmuose
Registracija (dalyvių skaičius ribotas)
Apskrito stalo diskusija su LR Ministru Pirmininku, Vidaus reikalų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos atstovais: „Kurčiųjų bendruomenei kylantys iššūkiai ir jų įveikimo galimybės“.
Dalyvauja, Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos, Lietuvių gestų kalbos vertėjų
asociacijos atstovai;
Spaudos konferencija Vyriausybėje (Tarptautinės kurčiųjų savaitės pristatymas)
Lietuvių gestų kalbos pamokėlės ir kurčiųjų kultūros sklaida visose ministerijose – kurtieji lektoriai pristatys
pranešimus apie lietuvių gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą, pamokys pagrindinių lietuvių gestų kalbos gestų.
Kviečiame dalyvauti ministerijų vadovybes ir visus darbuotojus, siekdami per informacijos sklaidą
panaikinti esamus mitus apie klausos negalią
Rugsėjo 20 d. (antradienis)
Lietuvių gestų kalbos pamokėlės ir kurčiųjų kultūros sklaida Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Dalyvauja: Departamento ir Neįgaliųjų asociacijų atstovai / darbuotojai.
Adresas: A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 306 posėdžių salė.
Apskritojo stalo diskusija su LRT tarybos nariais „Informacinės aplinkos pritaikymas klausos negalią
turintiems asmenims per LRT“. Dalyvauja: Vyriausybės kanceliarijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo
asociacijos, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos atstovai. Adresas: S. Konarskio g. 49, Vilnius. LRT
tarybos kabinetas.

Rugsėjo 21 d. (trečiadienis)
„Viena diena su Lietuvos Respublikos Seimo nariu“. Dalyvauja: moksleiviai ir
vyresnio amžiaus asmenys (partneriai – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija ir
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga)

Rugsėjo 22 d. (ketvirtadienis)
9–16 val. Kurčiųjų akademikų konferencija „Kurtumas ne kliūtis studijuoti!“
Vytauto Didžiojo universitete, Socialinių mokslų fakultete.
Adresas: S. Daukanto g. 28, Kaunas, VDU Mažoji salė
Rugsėjo 23 d. (penktadienis)
11 val. Klaipėdos apskrities kurčiųjų organizacijų tarprajoninis kultūrinis renginys „Aš lygus dėl gestų
kalbos“ Gargždų kultūros centre. Adresas: Klaipėdos g. 15, Gargždai, Klaipėdos rajonas.
Organizatorius – VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras
Rugsėjo 24 d. (šeštadienis)
12 val. Tarptautinės kurčiųjų dienos minėjimo renginys Lietuvos kurčiųjų draugijoje – pranešimai,
kurčiųjų meniniai pasirodymai, padėkos kurčiųjų bendruomenei nusipelniusiems asmenims.
Adresas: Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius. Aktų salė.

Rugsėjo 25 diena (sekmadienis)
11–16 val. renginys Kauno mieste:
11 val. „Kurčiųjų dviračių žygis: Lietuvos širdyje važiuojame kartu!“ Startas Kauno Rotušės aikštėje iki
Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Kauno Rotušės aikštė
12 val. Mišios už Tarptautinę kurčiųjų dieną Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje
su vertimu į gestų kalbą
Po mišių tęsiamas „Kurčiųjų dviračių žygis: Lietuvos širdyje važiuojame kartu!“ Numatoma trasa iki
Lampėdžių karjero, galutinė stotelė – renginys VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro kiemelyje.
Adresas: Jūratės g. 19, Kaunas
Organizatoriai: VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija ir
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdyba

