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Šio rekordo siekė didžiulis būrys linksmai nusiteikusių Vil-
niaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“, Vilniaus miesto vaikų ir 
jaunimo pensiono, taip pat Vilniaus lopšelio darželio „Lakštinga-
la“ auklėtinių kartu su pedagogais ir socialiniais darbuotojais. 
Visos trys Lakštingalų gatvės ugdymo įstaigos, kurias lanko skir-
tingų galių ir gebėjimų vaikai, suvienijo jėgas, įkvėptos gražių 
margaspalvių rudeninių lapų gausos.

Verti juos ugdytiniai pradėjo dar klasėse ir grupėse, nes sa-
vaitė pasitaikė lietinga. Ir tai jiems suteikė labai daug džiaugs-
mo: juk ne kiekvieną dieną išvysi tvarkingose patalpose didžiulę 
šūsnį vienas už kitą gražesnių lapų. O ir užduotis atitiko visų 
projekto dalyvių gebėjimus, tad suteikė daug malonumo ir tei-
giamų emocijų. 

ILGIAUSIA RUDENINIŲ LAPŲ PYNĖ

Šios idėjos sumanytoja – Vilniaus specialiojo ugdymo centro 
„Aidas“ pedagogė Audronė Navickienė jau kelerius metus puose-
lėjo mintį suvienyti bendrai veiklai kaimynines ugdymo įstaigas. 
O projekto koordinatorė Laima Leonavičienė į renginį pakvietė 
nepriklausomus vertintojus: Vilniaus miesto logopedų ir specia-
liųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkę Almą Bidvienę, Vil-
niaus miesto Antakalnio seniūną Algimantą Vaitkų ir radijo lai-
dos „Vakaro žvaigždelė“ redaktorę Daivą Bauerienę, kurie parašė 
liudijimus „Factum“ agentūrai. Sugužėjo į renginį ir būrys žurna-
listų. Ilgiausios rudeninių lapų pynės, o ir trijų ugdymo įstaigų 
draugystės įamžinti. Juk draugystė daro stebuklus!

LAIMA LEONAVIČIENĖ
Vilniaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“ logopedė 

metodininkė
AUDRONĖ NAVICKIENĖ

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė 

Gražų šių metų spalio 14 dienos rytą Vilniuje, 
Lakštingalų gatvėje, šalia specialiojo ugdymo 
centro „Aidas“ buvo suverta vieno šimto vieno 
metro ir šešiasdešimties centimetrų ilgio lapų 
pynė. Taip gimė naujas Lietuvos rekordas...

ILGIAUSIAILGIAUSIA
RUDENINIŲ

LAPŲLAPŲPYNĖ

linkime neįprastų susitikimų, 

keičiančių Jus ir Jūsų pasaulį!linkime neįprastų susitikimų, 
linkime neįprastų susitikimų, 2017-taisiais

ILGIAUSIA RUDENINIŲ LAPŲ PYNĖ
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SIŪTI SEKASI PUIKIAI!

Rumunijos ir Serbijos rodikliai (2014 metais Lietuva užėmė 21 vie-
tą ir lenkė Bulgariją, Graikiją, Estiją, Ispaniją, Kroatiją, Latviją ir 
Portugaliją). 

Įsisenėjusi skurdo įveikimo problema rodo, viena vertus, reiški-
nio sudėtingumą, antra vertus, būtinybę ieškoti veiksmingesnių 
priemonių skurdui įveikti. Akivaizdu, jog į skurdo situaciją reikia 
žvelgti socialinę apsaugą suprantant ne siaurąja, bet plačiąja pras-
me, kaip apimančią ir švietimą, ir sveikatos apsaugą, ir kitas visuo-
menės veiklos sritis.

Neseniai mūsų šalyje įvykę rinkimai į Lietuvos Respublikos Sei-
mą suteikė pirmenybę Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos politi-
nėms nuostatoms. Tai liudija visuomenės nusivylimą nepakankamai 
efektyviu šalies socialinių problemų sprendimu. Kokią skurdo įveiki-
mo politiką siūlo minėta politinė jėga?

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos programa „Darni Lietuva“ skelbia, 
jog skurdo ir regioninės atskirties įveikimas turi tapti prioritetiniu 
naujosios vyriausybės uždaviniu didinant atlyginimus, užtikrinant 
deramą socialinės apsaugos lygį, siekiant sumažinti didelį skirtumą 
tarp šalies gyventojų pajamų. Tačiau verta atkreipti dėmesį į kai ku-
riuos programinius aspektus, atskleidžiančius požiūrį į demokrati-
jos veikimą visuomenėje: orientaciją į savivaldą, regioną, žmonių 
įsitraukimą į profesinių sąjungų ir asociacijų veiklą, paskatas per fi-
nansinius mechanizmus įgalinti ir skatinti nevyriausybines organi-
zacijas vykdyti kultūrinę, socialinę ir sportinę veiklas, ketinimą di-
dinti finansavimo prieinamumą ne tik valstybės ar savivaldybių or-
ganizacijoms, bet taip pat kultūrinių ir socialinių paslaugų teikėjams 
iš nevyriausybinio sektoriaus.

Minėtų programinių nuostatų įgyvendinimas – aktyvesnis nevy-
riausybinio sektoriaus dalyvavimas, funkcijų delegavimas bendruo-
menės iniciatyvoms, pagalba minėtų funkcijų vykdymui (ypač jei 
bus prisimenamas subsidiarumo principas, reikalaujantis neprisiim-
ti veiklos aukštesniu valdymo lygmeniu, jei ją gali atlikti žemesnio 
valdymo lygmens institucija), gali gerokai prisidėti prie socialinės 
ekonomikos sektoriaus įtakos šalies gyvenime augimo, ugdyti ben-
druomenės brandumą. 

Neseniai Lietuvoje paviešinto Mičigano valstybiniame universi-
tete atlikto 63 pasaulio šalis apėmusi tyrimo rezultatų duomenimis, 
mūsų šalis yra mažiausiai empatiška. Tai reiškia, jog bendruomenės 
nariai, gyvenantys šalia, nesiekia įsijausti į kito žmogaus padėtį, pro-
blemas, o tai užkerta kelią efektyviam pagalbos teikimui, netelkia 
bendruomenės. Žvilgsnis į socialinę apsaugą pro „bendruomenišku-
mo akinius“ suteikia viltį, jog ji gali būti suvokiama kaip investicija į 
asmenį ir tikslingai veikiančios aktyvios bendruomenės ugdymą.

Susitelkusi bendruomenė, žinanti savo tikslus, suvokianti savo 
veiksmus, siekiant konkrečių rezultatų, yra galinga jėga. Aktyvus 
bendruomenės – nevyriausybinių organizacijų, kitų socialinės ekono-
mikos dalyvių – įsitraukimas į socialinės apsaugos, suvokiamos kaip 
socialinė investicija, kūrimą gali suteikti naują postūmį tobulinant į 
asmens gerovę orientuotą mūsų šalies socialinės apsaugos sistemą. 

ANGELĖ DANUTĖ ČEPĖNAITĖ
Socialinių mokslų daktarė 

Neseniai Lietuvoje paviešinto Mičigano 
valstybiniame universitete atlikto 63 pasaulio šalis 
apėmusio tyrimo rezultatų duomenimis, mūsų šalis 
yra mažiausiai empatiška. Tai reiškia, jog 
bendruomenės nariai, gyvenantys šalia, nesiekia 
įsijausti į kito žmogaus padėtį.

Seniesiems metams baigiantis kaip visada laikas pagalvoti apie žurnalo „Viltis“ prenumeratą ateinantiesiems. 
O jie išties ypatingi, nes pradėsime dvidešimtuosius leidimo metus. Taip, 1997-aisiais pasirodė pirmasis žurnalo 
„Viltis“ numeris! Kad sutrikusio intelekto vaikai ir suaugusieji turėtų prieigą prie informacijos ir saviraiškos 
galimybę. Kad jų tėvai ir globėjai kuo daugiau sužinotų apie negalią, neįgaliųjų įgalinimą, teises, pareigas, jiems 
priklausiančias lengvatas. Kad specialistai dalytųsi gerąja patirtimi ir padėtų tėvams ir globėjams naudingais 
patarimais. Kad plačioji visuomenė turėtų galimybę geriau pažinti ir empatiškiau vertinti neįgaliuosius.
Štai kiek daug gali vienas leidinys! Tad kviečiame pasirūpinti, kad jis ir 2017-asiais atrastų kelią į neįgaliųjų 
namus, jų ugdymo ir globos įstaigas ir organizacijas, socialinės politikos formavimo institucijas.

KURŠĖNŲ DIENOS CENTRO

DĖMESIO! PRASIDEDA ŽURNALO „VILTIS“ 
DVIDEŠIMTIEJI LEIDIMO METAI IR 
PRENUMERATA 2017-IESIEMS!!!

KURŠĖNŲ DIENOS CENTROKURŠĖNŲ DIENOS CENTRO

ŠVENTĖS AKIMIRKOS

Žurnalas „Viltis“ yra ketvirtinis. Jį galima prenumeruoti vienerių metų laikotarpiui. 
Prenumeratos (keturių žurnalo numerių) kaina – 2 eurai ir 32 euro centai.

Gerbiamieji „Vilties“ bendrijos asocijuotųjų narių tarybų pirmininkai, jums reikia kaip paprastai užpildyti akcinės 
bendrovės „Lietuvos paštas“ reikalaujamą specialiąją formą naudojantis Excel programa ir 

kartu su banko išrašu apie apmokėjimą atsiųsti elektroniniu paštu (janinabut@viltis.lt).
Gerbiamieji mūsų žurnalo skaitytojai, jeigu norite sulaukti žurnalo ir ateinančiais metais, atsiųskite mums 
elektroniniu (janinabut@viltis.lt) arba paprastu paštu (Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius) laišką su nurodytu 

prenumeratoriaus vardu, pavarde, pašto kodu, adresu ir banko išrašu apie apmokėjimą. 
Pinigus už prenumeratą reikia pervesti į Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ 

AB SEB Vilniaus banko sąskaitą LT68 7044 0600 0126 2396 mokėjimo paskirtyje nurodant, 
kad tai yra žurnalo „Viltis“ 2017 metų prenumerata, taip pat prenumeratoriaus vardą ir pavardę.

Laiškų su prenumeratorių adresais, specialiųjų formų ir banko išrašų apie 
prenumeratos apmokėjimą lauksime iki 2017 metų kovo 14 dienos.

Prašome nevėluoti!!!
ŽURNALO RENGĖJAI

PRASIDEDA ŽURNALO „VILTIS“ 

PRIEŠ DEVYNERIUS METUS ELEKTRĖNŲ 
ŠEIMOS NAMŲ PARAMOS ŠEIMAI 
TARNYBOS LANKYTOJAI PRADĖJO MOKYTIS SIŪTI.

IR KASKART JIEMS SEKĖSI VIS GERIAU.

PIRMIAUSIA JIE DYGSNIAVO SKIAUTES.

TADA IŠ TŲ SKIAUČIŲ DĖLIOJO GAMTOS VAIZDUS.

ŠIS UŽSIĖMIMAS JIEMS PATIKO.

KITAIS METAIS ELEKTRĖNIŠKIAI NUSPRENDĖ 
PASISIŪTI LININES PRIJUOSTES IR SKARELES.

PRIJUOSTĖS PASIRODĖ LABAI GRAŽIOS.

JOS LABAI PATIKO PARAMOS ŠEIMAI TARNYBOS 
SVEČIAMS.

PANAŠIOS PRIJUOSTĖS PANORO NET SEIMO NARĖ 
DANGUTĖ MIKUTIENĖ.

SĖKMĖS PASKATINTI JAUNI SIUVĖJAI GILINO ŽINIAS.

JIE SIUVO KUPRINES, KREPŠIUS, SKIAUTINIUS.

ŠĮ PAVASARĮ SURENGĖ SAVO DARBŲ PARODĄ 
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOJE.

JAUNUOLIŲ SUGEBĖJIMAI LABAI SKIRTINGI.

SIŪTI PUIKIAI SEKASI NE TIK MERGINOMS, BET IR 
VAIKINAMS.

MERGINOS PIEŠIA ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ MODELIUS 
POPIERINĖMS LĖLĖMS.

VAIKINAI PASIUVO UŽVALKALIUKUS PAGALVĖMS.

UŽVALKALIUKAIS LABAI DŽIAUGĖSI JŲ NAMIŠKIAI.

Št
ai

 k
ai

p 
at

ro
dė

 p
ir

m
oj

o 
žu

rn
al

o 
nu

m
er

io
 v

ir
še

lis



01VILTIS 16/4

Metai bėga, partijos keičia vienos kitas 
prie valdžios vairo, o mes vis viliamės, kad 
ateis nauji gelbėtojai, kurie supras mūsų 
bėdas ir imsis spręsti mažųjų žmonių pro
blemas. Gal ir gerai, kad stebuklų laukimas 
mums ne svetimas. Bet ką jie turi bendro 
su realiais pokyčiais, kuriais ne tik žinomi 
politologai, tačiau ir paprasti žmonės jau 
pradeda abejoti, nes kaip XXI amžiuje su
derinti žmogaus teisių apsaugos klausimus 
su konservatyviomis nuostatomis visose 
gyvenimo srityse, pradedant naujuoju Dar
bo kodeksu, Vaiko teisių apsaugos pagrin
dų įstatymu ir baigiant dirbtinio apvaisini
mo problemomis. 

Net baugu girdėti, kad naujai išrink
tiems Seimo nariams dar vis kyla abejonių, 
ar verta uždrausti bet kokį smurtą prieš 
vaikus. Pasirodo, dar ir šiandien manoma, 
kad vaikų mušimą ar kitokias bausmes ga
lima traktuoti kaip auklėjimo ir drausmini
mo priemonę. Turime tiek daug skaudžių 
pamokų, tiek daug netekčių, o smurtą prieš 
silpnesniuosius vis dar bandome priimti 
kaip normą. Tai labai susiję su nuo seno įsi
šaknijusiomis konservatyviomis nuostato
mis ir labai atsiliepia neįgaliųjų, ypač sutri
kusio intelekto asmenų, jų tėvų ar globėjų 
socialinei ir teisinei apsaugai.

Neseniai teko lankytis Izraelyje. Šioje 
išdidžių ir orių žmonių valstybėje gyvena 
beveik devyni milijonai žmonių. Išlikę ne
paisant baisios holokausto tragedijos XX 
amžiaus ketvirtajame ir penktajame de
šimtmečiuose, šiandien jie vertina ir bran
gina KIEKVIENĄ žmogų – senelį, vaiką, 
nepaisant jo galių ar negalių. Ypatingas dė
mesys Izraelyje skiriamas tiems, kuriems 
reikia daugiausiai pagalbos. Visa valstybės 
susisiekimo infrastruktūra pritaikyta neį
galiųjų, pagyvenusių žmonių ir mamų su 
mažais vaikais poreikiams. Jie gali puikiai 
naudotis ir viešuoju transportu, ir viešo
mis erdvėmis. 

Turėjau progos apžiūrėti Autizmo cen
trą, įsikūrusį Harofeho medicinos centre, 
didelėje ligoninėje. Kai vaikui diagnozuoja
mas sutrikimas, jis su savo šeima patenka į 
specialistų komandos rankas, gauna visą 
būtiną pagalbą. Vaikai gali lankyti ikimo
kyk lines ir mokyklines ugdymo įstaigas. 
Valstybė finansuoja jiems kompleksinę pa
galbą. Sutrikusios raidos vaikai nuo trejų 
iki dvylikos metų kiekvieną savaitę gauna 
papildomai 14 valandų įvairių gydomųjų ir 
pedagoginių užsiėmimų. O nuo dvylikos 
iki aštuoniolikos metų – po 12 valandų 
įvairių papildomų užsiėmimų.

Labai efektyvi ir pritaikyta švietimo 
sistema užtikrina gerus rezultatus, sudaro 
ir suaugusiam sutrikusios raidos žmogui 
sąlygas dalyvauti bendruomenės gyveni
me, lankyti centrus, gyventi grupinio gy
venimo namuose. Grįžtant prie švietimo 
sistemos reikia pridurti, kad sutrikusios rai
dos vaikai gali mokytis specialiosiose mo
kyk lose. Ten vyksta labai individualūs užsi
ėmimai, pradedant socialinių įgūdžių ugdy
mu, baigiant akademinių žinių teikimu. Pa
gal poreikius vaikams skiriami asmeniniai 

asistentai, su jais dirba daug specialiųjų 
pedagogų, mokykloje yra gyvūnėlių. 

Bendrojo lavinimo mokyklose įkurtos 
atskiros klasės, tarnaujančios išteklių ir 
konsultacijų centrais pedagogams, kurių 
klasėse mokosi vaikai, turintys raidos ir el
gesio sutrikimų. Kiekvienas sutrikusios 
raidos vaikas, besimokantis kartu su įga
liais bendraamžiais, turi asmeninį asisten
tą. Asistentais dirba samdomi darbuotojai 
arba alternatyvią karo tarnybą atliekantys 
jaunuoliai.

Labai man patiko ugdymo, užimtumo 
ir alternatyvios komunikacijos tęstinumas 
išėjus iš švietimo sistemos ir perėjus į soci
alinės apsaugos ir užimtumo sistemą. Ne
vyriausybinė tėvų organizacija ALUT, kuri 
buvo įsteigta 1974 metais, aktyviai veikia 
visoje šalyje. Ši organizacija finansuojama 
iš valstybės biudžeto ir paramos lėšų. Vals
tybė patikėjo tėvais, kaip pačiais geriau
siais ekspertais, tad skiria lėšų papildo
moms ugdymo ir užimtumo programoms, 
paramos šeimai tarnyboms, teisinėms kon
sultacijoms, moksliniams tyrimams ir kitai 
būtinai veiklai.

Taigi nevyriausybinė tėvų organizacija, 
matydama ir žinodama realius sutrikusios 
raidos, autizmo negalios ir mišrių sutrikimų 
turinčių vaikų ir suaugusiųjų, jų tėvų ar glo
bėjų poreikius, gali užsakinėti mokslo tyri
mus, naujas ugdymo metodikas, stiprinti ir 
plėsti socialines paslaugas, organizuoti in
dividualią pagalbą tėvams. Toks pasitikėji
mas nevyriausybinėmis negalios srityje dir
bančiomis organizacijomis rodo valstybės 
brandą ir gebėjimą dalytis atsakomybe.

Neatsitiktai taip išsamiai pasakoju apie 
savo akimis matytą naują puikią patirtį. 
Mat turiu slaptą mintį – o gal naujai išrink
ta aukščiausioji valdžia pagaliau atsisuks į 

Štai ir įvyko ilgai laukti rinkimai. 
Turime naująjį Lietuvos 
Respublikos Seimą ir Vyriausybę. 
Ar pasiteisins balsavimas ne „už“, 
bet „prieš“, kaip visada parodys 
laikas. O mūsų organizaciją 
nenumaldomai bėgančios dienos 
skubina ryžtingai žengti į priekį 
pasirinktu nelengvu keliu.

METŲ SANDŪROJE – 
IR NUVEIKTI DARBAI,  
IR NAUJI IŠŠŪKIAI

Linkiu, kad į Jūsų namus, Jūsų širdis ateitų džiaugsmas, naujos  
viltys ir svajonės. Telydi Jus santarvė, sveikata, teisingumas ir  
stiprybė. Tegul kiekviena nauja diena tampa mažu stebuklu,  
tegul šalia Jūsų būna tik tikri žmonės, teatneša ateinantys  

metai tai, ko nespėjo padovanoti senieji.
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dysi. Tokie jau tie mūsų vaikų, mokinių, 
globotinių raidos ir elgesio ypatumai. 
Jiems visada, visą gyvenimą reikės žmo
gaus greta. Žmogaus, kuris padėtų gyventi, 
išgyventi, matyti, susikalbėti, nueiti, su
prasti, pajausti. Atrodytų, ar tai tiek jau 
daug? Ir daug, ir mažai. Tiesiog reikia rim
tai apsispręsti dėl asmeninio asistento su
trikusio intelekto asmeniui įteisinimo ir 
apmokėjimo. Tokiu keliu eina visas pasau
lis. Labai gaila, kad iki šiol Lietuvoje nega
lios samprata yra suvienodinama, nenorint 
pripažinti specialiųjų sutrikusios raidos 
vaikų ir suaugusiųjų poreikių.

Visi esame labai skirtingi, visada bus 
žmonių, kuriems reikės pagalbos visą gyve

LIETUVOJE ĮVYKO RINKIMAI.

TURIME NAUJĄ SEIMĄ IR VYRIAUSYBĘ.

„VILTIES“ BENDRIJA DAUG IŠ JŲ TIKISI.

NAUJOS VALDŽIOS LAUKIA DAUG DARBŲ.

LAIKAS PARODYS, AR JI IŠTESĖS PAŽADUS.

REIKIA ĮSTATYMU UŽDRAUSTI SMURTĄ PRIEŠ VAIKUS.

TAI SVARBU NEĮGALIESIEMS, JŲ TĖVAMS IR 
GLOBĖJAMS.

„VILTIES“ VADOVĖ NESENIAI LANKĖSI IZRAELYJE.

JI ŽIŪRĖJO, KAIP IZRAELYJE GYVENA NEĮGALIEJI.

NEĮGALIAISIAIS IZRAELYJE LABAI RŪPINAMASI.

JIEMS PRITAIKYTAS TRANSPORTAS.

JIE GALI PATEKTI Į ĮSTAIGAS, KONCERTŲ SALES, 
PARODAS.

„VILTIES“ VADOVĖ APŽIŪRĖJO AUTIZMO CENTRĄ.

VAIKUS AUTISTUS STEBI SPECIALISTŲ KOMANDA.

JŲ ŠEIMOS GAUNA VISĄ BŪTINĄ PAGALBĄ.

PAGALBĄ APMOKA VALSTYBĖ.

NEĮGALŪS VAIKAI GALI LANKYTI MOKYKLĄ.

KIEKVIENĄ SAVAITĘ JIE GAUNA  
PAPILDOMŲ UŽSIĖMIMŲ.

VAIKAI NUO TREJŲ IKI DVYLIKOS METŲ 
GAUNA KETURIOLIKA VALANDŲ PAPILDOMŲ 
UŽSIĖMIMŲ.

O NUO DVYLIKOS IKI AŠTUONIOLIKOS METŲ – 

DVYLIKA VALANDŲ PAPILDOMŲ UŽSIĖMIMŲ.

SUAUGUSIEMS NEĮGALIESIEMS SUDAROMOS 
SĄLYGOS DALYVAUTI BENRUOMENĖS GYVENIME.

JIEMS SKIRTI CENTRAI IR GRUPINIO GYVENIMO 
NAMAI.

NEĮGALŪS VAIKAI GALI LANKYTI  
SPECIALIAS MOKYKLAS.

KIEKVIENĄ VAIKĄ MOKO PAGAL JO SUGEBĖJIMUS.

VAIKAMS SKIRIAMI ASMENINIAI ASISTENTAI.

MOKYKLOJE YRA GYVŪNĖLIŲ.

NEĮGALIEJI GALI MOKYTIS IR BENROJO LAVINIMO 
MOKYKLOSE.

KIEKVIENAS NEĮGALUS VAIKAS TURI  
ASMENINĮ ASISTENTĄ.

ASISTENTAIS DIRBA SAMDOMI DARBUOTOJAI.

TAIP PAT KARIUOMENĖJE TARNAUJANTYS 
JAUNUOLIAI.

MOKYTOJAMS TEIKIAMA PAGALBA DIRBANT SU 
NEĮGALIAISIAIS.

SUAUGUSIAIS NEĮGALIAISIAIS RŪPINASI TĖVŲ 
ORGANIZACIJA, KURI VADINASI ALUT.

JI VEIKIA DAUGIAU NEI KETURIASDEŠIMT METŲ.

VALSTYBĖ ŠIAI ORGANIZACIJAI SKIRIA LĖŠŲ.

LĖŠOS NAUDOJAMOS UGDYMO IR UŽIMTUMO 
PROGRAMOMS IR KITOMS REIKMĖMS.

METAMS BAIGIANTIS – IR NUVEIKTI DARBAI, IR NAUJI IŠŠŪKIAI

nimą, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą.
Eina į pabaigą Adventas, artėja didžioji 

metų šventė – kūdikėlio Jėzaus gimimas, 
šventos Kalėdos. Tegul šis ypatingas ste
buk lų laukimo metas tampa ramiu apmas
tymų ir stiprėjančio tikėjimo laiku. Linkiu, 
kad į Jūsų namus, Jūsų širdis ateitų 
džiaugsmas, naujos viltys ir svajonės. Tely
di Jus santarvė, sveikata, teisingumas ir 
stiprybė. Tegul kiekviena nauja diena tam
pa mažu stebuklu, tegul šalia Jūsų būna tik 
tikri žmonės, teatneša ateinantys metai 
tai, ko nespėjo padovanoti senieji.

DANA MIGALIOVA
„Vilties“ asociacijos vadovė

piliečius, į mažuosius žmones, ir sugrąžins 
nevyriausybinėms neįgaliųjų organizaci
joms ir kitoms žmogaus teisių apsauga be
sirūpinančioms organizacijoms galimybę 
oriai dirbti savo atstovaujamiems žmo
nėms. Labai atsakingai tai sakau, nes per 
paskutinius kelerius metus Lietuvoje pa
galba iš valstybės mums vis mažėjo, katas
trofiškai trūko ir trūksta lėšų kokybiškam 
ir profesionaliam darbui.

Taigi belieka viltis, kad naujai išrinkti 
politikai ir paskirti valdininkai pagaliau su
pras: yra negalių ir būklių, kurių nekom
pensuosi nei labiausiai pritaikyta pagalbi
ne technika, nei naujausiomis informaci
nėmis technologijomis, o ir vaistais neišgy
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LABAI NORĖTŲSI, KAD IZRAELIO PATIRTĮ

PERIMTŲ NAUJA LIETUVOS VALDŽIA.

TADA „VILČIAI“ BŪTŲ LENGVIAU RŪPINTIS 
NEĮGALIAISIAIS.

DABAR „VILTIS“ GAUNA IŠ VALSTYBĖS VIS MAŽIAU 
LĖŠŲ.

VALDŽIA TURI SUPRASTI, KAD PROTO NEGALIOS 
ŽMOGUI REIKIA ASISTENTO.

KITOS ŠALYS TAI JAU SUPRATO.

EINA Į PABAIGĄ ADVENTAS.

TUOJAU SULAUKSIME ŠVENTŲ KALĖDŲ.

„VILTIES“ VADOVĖ LINKI, KAD JOS BŪTŲ 
DŽIAUGSMINGOS.

TEGUL ATEINANTYS METAI BŪNA LAIMINGI.

PASITIKITE JUOS TARP TIKRŲ DRAUGŲ.

NEMARI KALĖDINIO 
VAINIKO PYNIMO
TRADICIJA
Kai už lango gruodis, bet sniego dar nėra, kai dienai 
nelabai tespėjus išaušti, jau ateina vakaras, visiems 
itin norisi šviesos ir šilumos. Tad Vilniaus „Vilties“ 
specialiojoje mokykloje-daugiafunkciniame centre  
šis mėnuo paprastai būna kupinas mažų stebuklų, 
kad neprailgtų gražiausių metų švenčių laukimas. 
Vienas iš jų – Kalėdinio vainiko pynimas.

Mūsų mokykloje prie jaukaus ir prasmingo šventinės nuotaikos 
kūrimo kuo galėdama prisideda visa bendruomenė. O Kalėdinio 
vainiko pynimo idėja gimė 2009ųjų rudenį. Tad šiemet jis sužadi
no kūrybines galias, sušildė širdis ir papuošė mūsų mokyklą jau 
aštuntą kartą.

„Klausykim metą šventą: kokia rami malda.
Per tylųjį Adventą artėja Kalėda...“
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Taip prasideda Kalėdinio vainiko pynimo popietė. Joje daly
vauja visi mokiniai, kurie tądien atvyksta į mokyklą. Dažnai prisi
deda ir tėveliai. Būna, kad mus tuo metu aplanko gerieji žmonės su 
dovanomis. Pavyzdžiui, 2015asiais gavome mums tinkančių stalo 
įrankių, o Kalėdinį vainiką sušildė kunigo Antano Saulaičio malda. 

Popietei ruošiamės iš anksto: parūpiname mišku kvepiančių 
žalių eglių šakelių, didelę raudoną žvakę, baltą staltiesę ir kalėdai
čių. Kiekviena klasė gauna užduotį – padaryti iš popieriaus spindu
lį, surasti nedidelę žvakutę, atsinešti riešutų ar kankorėžių, saldai
nių ar obuolių ir dar spindinčių geltonų rutulių. Vainikas pinamas 
prieš pat šv. Kalėdas ir įprasmina visą Advento laikotarpį. Aplinkui 
didelį balta staltiese užtiestą stalą ratu susėda visa gausi mūsų mo
kyklos šeima.

Kasmet prisimename Advento ir Kalėdų tradicijas, kurių laiky
davosi mūsų senoliai. Laukimo laikotarpis kadaise būdavo gana 
paslaptingas. Žaliaskarę eglutę šeimos tėvas parnešdavo į namus 
tiktai Kūčių vakarą ir su visa šeima ją puošdavo savo rankų darbo 
žaisliukais, rojaus obuoliukais ir saldainiais. 

Mūsų Kalėdinio vainiko pynimą paprastai pradeda namų šei
mininkė – mokyklos direktorė. Ji uždega didžiąją žvakę. Šildydami 
žvakę savo rankų šiluma, leisdami ją ratu, visi dalijamės ramybe ir 
susikaupimu. Apkeliavusi ratą žvakė pastatoma stalo viduryje. Ka
dangi Advento metu tiesiami keliai nuo žmogaus į žmogų, nuo šir
dies į širdį, tad ir mes imamės kurti simbolinį kelią: nuo žvakės 
tiesiame spindulius ir dedame prie kiekvieno po žvakutę. Tarsi ži
burėlį, kurį norime įžiebti savo širdyse, kad jose niekada nestigtų 
gerumo, atlaidumo, santarvės, meilės ir kitų kilnių jausmų.

Eglių šakelės kvepia mišku, sakais ir teikia viltį, kad gamta ne
mirė, kad ji atgis, vos sulaukusi šviesos ir šilumos. Kiekvienas mo

kinys savarankiškai arba kitų padedamas neša po šakelę ir deda į 
bendrą ratą aplink žibančias žvakutes. Štai jau ryškėja vainiko kon
tūrai! Tuo metu pasakojame vaikams apie Kalėdinių vainikų tradi
cijas Europoje ir Lietuvoje, kaip ir iš kur atsirado troškimas puošti 
namus vainikais, kodėl degamos žvakės, kokių jos būna spalvų Lie
tuvoje ir svetur.

Galiausiai ateina metas puošti vainiką. Pradedame nuo kanko
rėžių. Atnešti į šilumą jie išsiskleidžia. Taip pat meilė ir šiluma atve
ria sužvarbusias širdis! Nešykštime puošimui obuolių, gyvenimo 
medžio vaisių, ir riešutų, simbolizuojančių turtą ir sėkmę. O dar 
tviskančių geltonų rutulių, skatinančių patikėti stebuklais, nes kaip 
tik prasidėjus stebuklingam laikui gimė ypatingas vaikelis – Jėzus. 

Štai visų bendromis pastangomis Kalėdinis vainikas jau nupin
tas ir papuoštas, tad belieka laukti Didžiojo stebuklo – kūdikėlio Jė
zaus gimimo. Ateina svarbiausia akimirka – dalijimasis kalėdaičiais. 
Mūsų mokyklos direktorė kaskart išradingai sugalvoja, kas gi įteiks 
kiekvienam mokiniui po kalėdaitį. Vienais metais ši garbinga misija 
atitenka bendruomenės vyresniesiems, kitais – tėveliams, dar ki
tais  – jaunesniesiems darbuotojams. Kalėdaičius lauždami ir jais 
dalydamiesi vieni kitiems linkime šviesos, šilumos, Dievo palaimos.

Per visą renginį tyliai skamba kalėdinė muzika, taip pat visi kar
tu, kaip kas sugebame, giedame kalėdines giesmes, kurios dar labiau 
mus suartina, padeda pajusti šventės išskirtinumą ir viltingumą.

Popietės sumanytojos:
RITA LAPACKIENĖ 

mokytoja, 
VIRGINIJA MARCINKEVIČIENĖ 

auklėtoja

KAI ATEINA GRUODIS, LAUKE BŪNA TAMSU IR ŠALTA.

TODĖL VISIEMS NORISI ŠILUMOS IR ŠVIESOS.

VILNIAUS „VILTIES“ MOKYKLOS MOKINIAMS IRGI.

TODĖL JIE SUGALVOJO PINTI KĖLĖDINĮ VAINIKĄ.

ŠIEMET JIE TAI DARĖ JAU AŠTUNTĄ KARTĄ.

VAINIKĄ PINA VISI Į MOKYKLĄ ATVYKĘ MOKINIAI.

DAŽNAI JIEMS PADEDA IR TĖVELIAI.

KIEKVIENA KLASĖ GAUNA UŽDUOTĮ.

ATSINEŠTI ŽVAKUČIŲ IR RIEŠUTŲ, 
KANKORĖŽIŲ IR SALDAINIŲ,

OBUOLIŲ IR ŽIBANČIŲ RUTULIŲ.

IR, ŽINOMA, EGLIŲ ŠAKELIŲ.

MOKYKLOS DARBUOTOJAI PARŪPINA 
DIDELĘ RAUDONĄ ŽVAKĘ IR BALTĄ STALTIESĘ.

O DAR KALĖDAIČIŲ.

KALĖDINIS VAINIKAS PINAMAS PRIEŠ PAT KALĖDAS.

APLINK STALĄ SUSĖDA VISA MOKYKLOS 
BENRUOMENĖ.

IŠ RANKŲ Į RANKAS PERDUODAMA DIDELĖ ŽVAKĖ.

JĄ VISADA UŽDEGA DIREKTORĖ.

MOKYTOJOS PAPASAKOJA VAIKAMS APIE KALĖDŲ 
TRADICIJAS IR PASLAPTIS.

MIŠKU KVEPIANČIOS EGLIŲ ŠAKELĖS PRIMENA, 
KAD PO ŽIEMOS GAMTA VĖL ATSIBUS.

KIEKVIENAS MOKINYS ATNEŠA PO ŠAKELĘ 
BENDRAM VAINIKUI.

PASKUI VAINIKAS PUOŠIAMAS.

KANKORĖŽIAIS IR OBUOLIAIS, 
RIEŠUTAIS IR SALDAINIAIS.

KAI PUOŠIMO DARBAI BAIGIASI, 
PRASIDEDA DALIJIMASIS KALĖDAIČIAIS.

VISI LINKI VIENI KITIEMS ŠVIESOS, 
ŠILUMOS IR DIEVO PALAIMOS.

SKAMBA KALĖDINĖ MUZIKA.

VISI KARTU GIEDA KALĖDINES GIESMES.

IR DŽIAUGIASI ŠVENTINE NUOTAIKA.

KALĖDINIO VAINIKO PYNIMAS
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PRALEISTI METAI 

Nė nepastebėjome, kaip atėjo penkerių metų veiklos sukaktis, 
kurią gražiai paminėjome L. Ivinskio gimnazijoje su gausiu būriu 
garbių svečių, kolegų ir bendraminčių. Sulaukėme Lietuvos Respub
likos Seimo pirmininko pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėjos 
Ados Grakauskienės, kuri perdavė vicepirmininkės sveikinimo žo
dį, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pava
duotojos Ingridos Venciuvienės ir Šiaulių rajono savivaldybės So
cia linės paramos skyriaus vedėjos Irenos Simanauskienės. Centro 
darbuotojus, lankytojus, jų tėvus ir globėjus sveikino ,,Vilties“ aso
ciacijos vadovės pavaduotoja Jūratė Matulaitienė ir bendrijos 
,,Šiaulių rajono Viltis“ pirmininkė Vilma Palubinskienė, taip pat 
Kuršėnų seniūnas Vytautas Gedmontas. 

PENKERI ŠIRDINGAI

Regis, dar taip neseniai, 2011 metų rudenį, vyko 
Kuršėnų dienos centro sutrikusio intelekto 
asmenims atidarymas. Kiek džiaugsmo būta 
visiems! Ypač tėvams ir globėjams, kad jų 
neįgaliems suaugusiems vaikams bus teikiamos 
dienos globos socialinės paslaugos, o jie patys 
pagaliau galės ramiai dirbti arba oriai ilsėtis.

Ruošiantis šventei norėjosi pasigirti pasiektais rezultatais, pro
jektų gausa, aišku, jų daug įgyvendinta per penkerius metus. Bet 
bemintydama apie juos supratau, kad svarbiau už visa tai – dienos 
centro lankytojų šypsenos, didžiulis noras būti mūsų centre. Juk, 
kaip pasakoja mamos, jau penktadienį ruošiami drabužiai pirma
dieniui ir sunku išverti namuose savaitgalį. 

Lankytojai labai myli darbuotojus. Jeigu dėl kokių nors priežas
čių kurio nors nėra, net ir beveik nekalbantieji ilgesingai visą dieną 
kartoja jų vardus, aišku, kaip jiems išeina. Pavyzdžiui: ,,Belta (Ber
ta) rytoj bus“ arba „Nanata (Renata), ateik cia“. Taip sako Giedrė. 
Gintarė taip pat labai liūdi, jeigu socialinės darbuotojos Bertos ne
būna darbe. Dairosi aplink suirzusi, nes viską būtinai nori papasa
koti Beltai. Mūsų Alfonsas labai mielai taria socialinės darbuotojos 
Rimos vardą – Mima. Jo mama pasakojo, kad sugrįžęs namo vis 
kartoja: „Diedi tiuoba asiū“. Tai reiškia – dėdei (vairuotojui Alek
sandrui) ačiū, nes vežė autobusėliu. 

Tai patys svarbiausi mūsų centro pasiekimai per penkerius me
tus. Kur tik gražūs namai, bet juose nėra širdies, ten ir žmonių nė
ra. O mūsų namuose kasdien vyksta širdies bendrystė ir tai sukūrė 
dienos centro darbuotojai. Todėl dėkojau jiems ir kaip vadovė, ir 
kaip mama. 

Šventės metu lankytoja Gintarė atnešė man puokštę gėlių ir 
gražiai ištarė ,,ačiū“, o Jurgita priėjusi labai jaudindamasi dėkojo už 
galimybę būti su bendraamžiais, net apsiverkė. Ar bereikia geres
nio įvertinimo? O vainikavo mūsų centro penkmečio sukakties pa
minėjimą graži daina apie draugystę, kurią visi dainavome sustoję 
plačiu ratu ir susikibę rankomis.

Lankytojų įspūdžiai
Ingrida: „Davė visi direktorei dovanų, kad gimtadienis buvo įstai-

gos. Atėjo visos mamos ir pasveikino. Viskas patiko: visos puokštės gė-
lių, rožės. Pažįstamų mačiau.“ 

Gintarė: „Dainavom „Draugą turėti“. Daug torto buvo, valgiau. 
Vaisių buvo. Dainavom. Daug žmonių. Gėles nešiau direktorei, kad pri-
žiūri vaikus.“ 

Bronius: „Patiko, kai šoko, nes gerai šoko, daug sukosi. Dainavo. 
Įdėmiai žiūrėjau, kaip dainavo.“ 

VIRGINIJA NORVAIŠIENĖ
Kuršėnų dienos centro sutrikusio intelekto  

asmenims direktorė



06 VILTIS 16/4

ŠĮ RUDENĮ KURŠĖNŲ DIENOS CENTRAS MINĖJO 

SAVO VEIKLOS PENKMETĮ.

CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS 
NEGALIEMS SUAUGUSIEMS ŽMONĖMS.

Į ŠVENTĘ SUSIRINKO DAUG GARBINGŲ SVEČIŲ.

JIE ATVAŽIAVO IŠ VILNIAUS, ŠIAULIŲ, JONIŠKIO.

SVEČIAI SVEIKINO CENTRO LANKYTOJUS IR JŲ 
TĖVUS,

TAIP PAT SPECIALISTUS.

PER PENKERIUS METUS CENTRE DAUG PADARYTA.

ĮGYVENDINTA DAUG NAUDINGŲ PROJEKTŲ.

BET LABIAUSIAI CENTRO DARBUOTOJUS DŽIUGINA 
DIDŽIULIS LANKYTOJŲ NORAS BŪTI CENTRE.

LANKYTOJAI LABAI MYLI DARBUOTOJUS.

GIEDREI VISADA GERA, KAI ŠALIA BERTA.

ALFONSAS NORIAI BENDRAUJA SU RIMA.

DAR JAM LABAI PATINKA VAIRUOTOJAS 
ALEKSANRAS.

TODĖL, KAD PAVEŽA AUTOBUSĖLIU.

PENKMEČIO MINĖJIME GINTARĖ PADOVANOJO 
DIREKTOREI

GRAŽIĄ GĖLIŲ PUOKŠTĘ.

JURGITA LABAI GRAŽIAI PADĖKOJO.

DIREKTORĖ DŽIAUGIASI, KAD CENTRE 
VISI ŠIRDINGAI BENRAUJA.

JAI ATRODO, KAD TAI DIDŽIAUSIAS PASIEKIMAS.

UŽ TAI JI VISIEMS LANKYTOJAMS IR DARBUOTOJAMS 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA.

LANKYTOJAI INGRIDA, GINTARĖ IR BRONIUS 
LABAI DŽIAUGĖSI ŠVENTE.

JIE KARTU SU VISAIS DAINAVO IR VALGĖ TORTO.

PENKERI ŠIRDINGAI PRALEISTI METAI

Man, kaip naujai išrinktam „Vilties“ ta
rybos nariui, šie besibaigiantys metai pir
miausia buvo nuodugnesnio susipažinimo 
su „Vilties“ bendrijos darbais ir žmonėmis 
metai. Džiaugiuosi sutikęs daug šaunių ak
tyvių žmonių, negailinčių savo laiko sie
kiant bendrų tikslų. Šaunu, kad Taryba pa
vasarį nusprendė „išjudinti“ Šventosios 
poilsiavietės perspektyvą, suteikti jai naują 
kryptį ir galimybę „prisikelti“. Supranta

VILTINGI 
PRIEŠKALĖDINIAI 
PAMĄSTYMAI
Artėja šv. Kalėdos ir Naujieji metai, skatindami mintyti, ką pavyko 
padaryti per metus, kokie nauji vėjai įsisuko mūsų padangėje ir kokias 
viltis jie žada kitiems metams.

ma, teks dar nemažai padirbėti norint or
ganizuoti veiksmingą ir patogų poilsį, bet 
prisiminus liūdną patalpų vaizdą pavasarį 
pokyčiai jau džiugina.

Vėl teko „Vilties“ bendrijos vadovei su 
komanda lankytis daugelyje Lietuvos mies
tų ir miestelių, įtikinėti, kad būtina susi
tarti su vietos valdžia dėl paslaugų reika
lingumo. Naujas iššūkis – laikinojo atokvė
pio tarnybos. Nelengvai skinasi kelią šis 

projektas, mėginu prisidėti prie lėšų paieš
kos išplėtimo, kreipiamės į platesnį įmonių 
ratą, reikės aktyviau pasinaudoti ir fizinių 
asmenų pajamų mokesčio dviejų procentų 
surinkimo galimybe. Tikiuosi, daugiau ne
besulauksime gąsdinančių laiškų, kad neį
galiam žmogui priklauso tik vieną paslau
ga, ir neadekvačių reakcijų iš vietos klerkų.

Kaip visada viltiečiai puikiai organizavo 
dalykinius renginius, įskaitant ir tarptauti
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nę konferenciją. Pastaroji nustebino temų 
įvairove ir svariais pranešimais, kurie pelnė 
didelį susidomėjimą. Net turtingos oficia
lios institucijos galėtų pasimokyti iš „Vilties“ 
bendrijos susikaupimo ir dėmesingumo.

Kiti metai mums bus viltingi ir dėl nau
jos Vyriausybės darbo pradžios. Įvairių 
nuomonių yra dėl pažadų vykdymo ir pro
gramos realumo, bet, man regis, reikėtų 
suteikti naujai valdžiai galimybę konkre

čiais darbais įrodyti savo gerus ketinimus. 
Pažįstu ir naujai paskirtą Socialinės apsau
gos ir darbo ministrą, tad tikiuosi veiks
mingų pokyčių bendraujant su neįgaliųjų 
organizacijomis, sprendžiant įsisenėjusias 
problemas, kovojant su ministerijoje įsivy
ravusiu „savųjų“ protegavimu. Bet nereikė
tų pasyviai laukti, kol iš lėto įsisuks naujos 
valdžios „smagratis“ Aktyviai bendradar
biaukime su naująja valdžia įvairiuose jos 

bastionuose – Seime, Vyriausybėje, minis
terijose. Kiekvienas „Vilties“ bendrijos pa
dalinys turėtų aplankyti naująjį ministrą ir 
išdėstyti jam svarbiausius savo lūkesčius. 
Imkimės to jau dabar – metų sandūroje.

Visiems linkių jaukių ir viltingų Kalėdų!

ARTŪRAS MELIANAS
„Vilties“ bendrijos Tarybos narys

Negalia ir su ja susijusios temos mūsų 
visuomenėje ilgai nebuvo tokios populia
rios, kokios turėtų būti. Dabar, padėčiai 
pamažu gerėjant, vis dar yra sričių, kurių 
aktualumas deramai neįvertintas, tačiau 
kalbėti apie tai reikia ir net, drįsčiau teig
ti, – būtina. Studijuodama psichologiją ne
mažai domėjausi negalia ir su ja susijusiais 
veiksniais. Pagalba sutrikimų turintiems 
asmenims ir dabar yra viena iš labiausiai 
mane dominančių temų. Klausydamasi pa
sakojimų apie sunkumus, įspūdžius ir 
opias problemas suvokiau, jog visuomenė, 
kaip ir aš, iki šios dienos labiau domisi ne
galią turinčiaisiais vaikais ar jaunuoliais ir 
jų tėvais, nors neretai šeimoje yra ir kitų 
vaikų, augančių greta. Šios įžvalgos paska
tino mane suformuluoti savo bakalauro 
darbo tikslą – patyrinėti asmenų, kurie au
go šeimoje su intelekto negalią turinčiu 
broliu ar seserimi, patyrimą.

JAUNŲ ŽMONIŲ, KURIE AUGO 
ŠEIMOJE KARTU SU NEGALIA

TURINČIU BROLIU AR SESERIMI, 
PATYRIMAS

Kaip minėjau, visuomenėje stengiama
si rūpintis negalią turinčiojo gerove. Nega
lią turintį asmenį dažniausiai prižiūri kiti 
šeimos nariai, kurių psichologine ir sociali
ne gerove aktyviai domėtis mūsų šalyje im
ta tik paskutiniaisiais dešimtmečiais. Nors 
paprastai aplinkinių dėmesys pirmiausia 
krypsta į turintįjį negalią, dažnai manant, 
jog jam šioje situacijoje yra sunkiausia ir 
pagalba reikalingiausia, kartais vis dar neį
vertinama, kad jo artimieji patiria ne ma
žiau sunkumų. Ir psichologinių, ir sociali
nių. Dažniausiai ilgalaikiais negalią turin
čių asmenų globėjais tampa jų tėvai, tačiau 
priežiūrą dažnai perima kiti šeimoje esan
tys vaikai – negalios neturintys broliai ir 
seserys. Užsienyje atlikta tyrimų, nagrinė
jančių brolį ar seserį su negalia turinčių as
menų prisitaikymą, įtaką asmenybės rai
dai, tačiau Lietuvoje šios srities tyrimai dar 

tik pradedami, trūksta naudingos informa
cijos apie tokių žmonių patirtį.

Norėdama įgyvendinti savo tikslą ir ge
riau suvokti, ką jaučia asmuo, turintis brolį 
ar seserį su negalia, pasikviečiau nuošir
džiam pokalbiui 8 asmenis nuo 20 iki 30 
metų. Visi jie turi brolį arba seserį su kon
krečiu sutrikimu – Dauno sindromu arba 
autizmu – tad kiekvienas galėjo papasakoti 
apie savo patirtį augant šeimoje su „kito
kiu“ vaiku. Atlikusi interviu pradėjau ieš
koti temų, kurios išryškėjo visuose arba 
bent jau didžiojoje dalyje pokalbių ir kurios 
padėtų geriau suvokti, ką patiria asmuo 
augdamas būtent tokioje šeimoje. 

Vertindami augimo su negalią turinčiu 
broliu ar seserimi patirtį tyrimo dalyviai 
dažniausiai prisiminė paauglystės laikotar
pį ir lygino jį su dabartimi, dažnai teigda
mi, jog paauglystėje į negalią šeimoje jie 

Vis dar neįvertinama, kad neįgaliojo artimieji 
patiria ne mažiau sunkumų. Ir psichologinių, ir 
socialinių. Dažniausiai ilgalaikiais negalią turinčių 
asmenų globėjais tampa jų tėvai, tačiau priežiūrą 
dažnai perima kiti šeimoje augantys vaikai – 
negalios neturintys broliai ir seserys. 
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žvelgdavo kitaip nei dabar, jau būdami su
augę. Paauglystė, pagal žymų raidos psi
chologą E. Eriksoną, apibūdinama kaip ta
patumo arba vaidmenų sumaišties perio
das: individas turi pasiekti asmeninio tapa
tumo jausmą ir atsakyti sau į klausimą 
„Kas aš esu?“. Mano atlikto tyrimo rezulta
tai atskleidžia, jog tyrime dalyvavusių as
menų, turinčių brolį ar seserį su negalia, ir 
taip sudėtingą paauglystės tapatumo krizę 
sunkino įvairūs papildomi aspektai. Vienas 
iš jų – atsakomybė už brolio ar sesers globą.

Tyrime dalyvavę asmenys pasakojo pa
auglystėje dažnai turėję nepaisyti savo po
reikių, tokių kaip laisvalaikis su draugais ar 
vakarėliai, ir padėti prižiūrėti broliuką ar 
sesutę. Gimimo eiliškumas dažnai nulemia 
tam tikras asmens pareigas šeimoje, pvz., 
rūpintis jaunesniaisiais, tačiau apžvelgiant 
skirtumus tarp gimimo eiliškumo pastebė
ta, jog tai, ar brolis arba sesuo su negalia 
yra vyresnis ar jaunesnis, stiprios įtakos 
neturi: dalyviai, kurie yra vyresni už nega
lią turintį brolį arba sesę, natūraliai rūpina
si jaunesniuoju ir jį globoja, tačiau dalyviai, 
kurie yra jaunesni už negalią turintį brolį 
ar sesę, ilgainiui taip pat atlieka vyriausiųjų 
šeimos vaikų vaidmenį. Tokie vaikai savo 
galimybėmis tarsi „praauga“ turintįjį nega
lią ir dažniausiai ima rūpinti silpnesniuoju, 
prisiima globėjo ar gynėjo vaidmenį.

jautriai. Jie vengia pasakoti apie negalią 
draugams, nesiveda jų į namus, bijodami 
draugus išgąsdinti ar atbaidyti, o iš dalies ir 
nujausdami, jog į negalią bus sureaguota 
neigiamai. Tai sukelia nemažai sunkumų 
mezgant ryšius su bendraamžiais, tokie as
menys dažniau jaučiasi vieniši, nesuprasti, 
neišklausyti. Tokio pobūdžio sunkumai, 
patiriami paauglystėje, neretai neišnyksta 
ir suaugus – šiems asmenims gali būti sun
ku kurti santykius su aplinkiniais, dalytis 
viduje verdančiais jausmais, didėja depresi
jos ir nerimo sutrikimų tikimybė. Apiben
drinant galima teigti, jog natūraliai sunkus 
paauglystės etapas asmenims, turintiems 
brolį ar seserį su negalia, yra dar sunkesnis. 
Tėvai gali palengvinti šio etapo sunkumus 
kalbėdamiesi su paaugliu, domėdamiesi jo 
išgyvenimais, rodydami supratingumą ir 
palaikymą – kartu išgyventi paauglystės 
sunkumus turėtų būti kur kas lengviau.

Atrodytų, sunkiausia broliams ir sese
rims yra paauglystėje, tačiau įveikus šį eta
pą užklumpa kitokio pobūdžio problemos. 
Mano tyrime dalyvavę asmenys dažnai mi
nėjo nerimą dėl ateities ir suvokiamus bū
simus sunkumus, kai reikės rūpintis nega
lią turinčiu broliu ar seserimi ir prisiimti 
visišką atsakomybę. Kai kurie tyrimo daly
viai nuo mažens yra susitaikę su tuo, jog 
ateityje turės rūpintis broliu ar seserimi, 

Ateities globos klausimą, mano manymu, 
reikėtų aptarti kiekvienoje šeimoje, augi
nančioje vaiką su negalia. Svarbu išsiaiš
kinti ir tėvų, ir vaikų lūkesčius ir norus. 
Didelė dalis tyrime dalyvavusių asmenų 
nuo mažens gyvena su nuostata, jog ateity
je imsis globoti brolį ar seserį, ir kitokio 
sprendimo nė nesvarsto. Tačiau ne visi da
lyviai noriai kalbėjo apie ateities planus ir 
buvo užtikrinti dėl savo ir negalią turinčio 
brolio ar sesers ateities. Ką reiškia jaunam 
žmogui pasakyti, jog nenori rūpintis broliu 
ar seserimi, jog svajoja kurti savo gyveni
mą? Dažnai toks jų apsisprendimas lieka 
nesuprastas ir šie asmenys apkaltinami 
žmoniškumo trūkumu, nedėkingumu ar 
savanaudiškumu. Mintys apie ateitį tokioje 
situacijoje esantiems asmenims gali būti 
labai sunkios ir skausmingos, tad tikėda
miesi sulaukti palengvėjimo jie ima ieškoti 
pagalbos.

Paklausti apie pagalbos ir paramos šal
tinius, t. y. kas padeda ištverti sunkiausias 
akimirkas, nemažai apklausos dalyvių kiek 
suglumdavo, turėdavo ilgiau pagalvoti. At
sakymai nebuvo vieningi: kai kurie tyrimo 
dalyviai pabrėžė supratingų žmonių svar
bą, įvardijo mamą ar tėtį kaip įkvėpimo šal
tinį, turintieji daugiau brolių ir seserų būti
nai pabrėžė jų pagalbą. Tačiau jei šeimoje 
be tėvų nėra kitų kartu augančių vaikų ir 

Galima teigti, jog natūraliai sunkus paauglystės 
etapas asmenims, turintiems brolį ar seserį su 
negalią, yra dar sunkesnis. 

Kitas su paauglystės tapatumo krize su
sijęs aspektas yra gėda dėl brolio ar sesers 
negalios. Paauglystės laikotarpiu bendra
amžiai labai veikia paauglio socialinį gyve
nimą; ieškodami savo tapatumo paaugliai 
išgyvena norą pritapti prie bendraamžių, 
tačiau tuo pat metu nori pasijusti išskirti
niais, nepakartojamais. Kadangi visuome
nėje neretai vis dar susiduriama su nuosta
ta, jog šeima, kurioje gyvena asmuo su ne
galia, yra „asociali“ ar „nenormali“, paau
gliai išgyvena patyčias, draugų praradimą, 
nepasitikėjimą savimi ir tai priima labai 

tad savo gyvenimą planuoja atsižvelgdami 
į šią situaciją. 

Gyvenimą iš anksto žinant, kas tavęs 
laukia, gali būti sunku priimti, nes tokiu 
atveju tarsi dingsta galimybė kurti savo 
ateitį ir planus visiškai laisvai, gyventi gy
venimą, apie kurį nuolatos svajojai. Jau
nam žmogui gali būti labai sunku susitai
kyti su iš anksto nulemta ateitimi, ypač dėl 
to, kad paauglystei baigiantis kiekvienas 
jaunas žmogus nori pasijusti nepriklauso
mas, laisvas kurti norimą gyvenimą, emo
ciškai atsiriboti nuo dabartinės šeimos. 

sunku sulaukti paramos iš aplinkos, gali 
būti sunku susitvarkyti su ramybės neduo
dančiomis problemomis ir įkyriomis minti
mis. Neturėdami pažįstamų, suprantančių 
esamą padėtį, negalią turinčių asmenų bro
liai ir seserys dažnai problemas turi spręsti 
vieni. Todėl prasitaria apie norą ieškoti pa
galbos už šeimos ribų – pas specialistus ar 
kitus panašioje padėtyje esančius žmones. 
Užsienio tyrimų duomenimis, asmenys, 
nesulaukiantys šeimos narių ir draugų pa
galbos, išreiškia poreikį lankyti savigalbos 
grupes, kuriose galėtų dalytis savo išgyve
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nimais su panašių problemų patiriančiais 
asmenimis. Lietuvoje tokio pobūdžio gru
pės nėra populiarios, nors jų poreikis tikrai 
akivaizdus – vien dalyvavimas šiame tyri
me, kuriame buvo galimybė nevaržomai 
kalbėti apie savo patirtį, veikė terapiškai: 
tyrimo dalyviai dalijosi jausmais, užplūdu
siais po interviu. Vieni teigė, jog jau seniai 
norėjo su kažkuo pasikalbėti ir džiaugiasi 
tokiai progai atsiradus, kiti prisipažino 
„nuridenę nuo širdies akmenį“, treti dėko
jo, jog buvo išklausyti. Tai tik patvirtina, 

čiais ir supratingais negalią turintiesiems ir 
jų šeimoms.

Pastebėta, kad paramos sulaukti tyri
me dalyvavusiems asmenims sunku ne tik 
šeimos išorėje, bet ir viduje. Paprastai tėvai 
nelinkę dalytis su kitais šeimoje augančiais 
vaikais savo išgyvenimais, susijusiais su 
negalia. Šį tėvų elgesį perima ir jie patys – 
tyrimo dalyviai pasakojo jausmus laikantys 
viduje, vengiantys prašyti pagalbos iš tėvų, 
vieni sprendžiantys vidinius konfliktus ar
ba ieškantys supratingų aplinkinių, atve

Neturėdami pažįstamų, suprantančių esamą 
padėtį, negalią turinčių asmenų broliai ir seserys 
dažnai problemas turi spręsti vieni. 

Pastebėta, kad paramos 
sulaukti tyrime dalyvavusiems 
asmenims sunku ne tik šeimos 
išorėje, bet ir viduje.

si dalyvių pasakojimų pastebėjau, jog kai 
kurie iš jų suprato turintys neįkainojamų 
žinių apie šeimą, kurioje auga negalią tu
rintysis, todėl siekia panaudoti įgytas ži
nias ir kompetencijas studijuodami sociali
nius mokslus, svarstydami, kaip pagerinti 
Lietuvos neįgaliųjų priežiūros ir švietimo 
sistemą. Nepaisant atskleistų skaudžių iš
gyvenimų, visi tyrime dalyvavę asmenys 
teigė, jog augti su negalią turinčiu asme
niu – neįkainojama, nepakartojama ir labai 
turininga patirtis, suteikianti galimybę iš

kad šiems žmonėms pagalba sprendžiant 
iškilusius sunkumus, susijusius su negalia 
šeimoje, tikrai reikalinga.

Tyrimo dalyviai pripažino, kad ir taip 
sudėtingus, viduje persipynusius jausmus 
dažnai sustiprina visuomenėje gajus nei
giamas požiūris į negalią, negatyvūs stere
otipai. Išgirdau nemažai pasakojimų apie 
aplinkinių ir negalią turinčio asmens susi
dūrimą viešumoje. Labai dažnai jis ir jo šei
ma pasmerkti kęsti įkyrius žvilgsnius, 
klausinėjimą, replikas, netgi fizinį kontak
tą. Savo pasakojimus apklauso dalyviai 
dažniausiai baigdavo išvada, jog Lietuvos 
žmones būtina pažindinti su negalia ir 
keisti požiūrį į ją, kad būtų galima išvengti 
neadekvačių aplinkinių reakcijų. Tačiau 
nors didelė dalis aplinkinių į negalią rea
guoja neigiamai, tyrime dalyvavę asmenys 
su dėkingumu pasakojo ir apie sutiktus su
pratingus žmones. Tai rodo, kaip svarbu 
mums, visuomenės nariams, būti pakan

riantys širdį artimiausiems draugams. Jau
nam žmogui, patiriančiam sunkumų, ku
riuos geriausiai gali suprasti tik jo šeimos 
nariai, neturėti galimybės apie šiuos sun
kumus kalbėti labai sunku – didėja asmens 
uždarumas, beviltiškumo jausmas. Geriau
sia, ką susiklosčius tokiai padėčiai galėtų 
padaryti tėvai – kalbėtis ir neužsisklęsti 
savyje. Dalijimasis savo, kaip tėvų, išgyve
nimais, susijusiais su negalia, ir problemų 
sprendimo ieškojimas kartu didina šeimos 
narių sutelktumą, stiprina tarpusavio ry
šius, padeda atsikratyti įtampos ir susikau
pusių neigiamų minčių.

Atrodytų, jog asmenų, turinčių brolį ar 
seserį su negalia, patirtis yra labai neigia
ma. Tačiau jie nelinkę vaizduoti savo gyve
nimo vien tik juodomis spalvomis – tyrimo 
dalyviai dažnai minėjo teigiamą augimo 
tokioje šeimoje pusę. Net ir tie, kurie inter
viu metu reiškė neigiamas emocijas ir pasa
kojo apie įvairius sunkumus, pripažino, jog 
įgyta patirtis juos praturtino. Negalią tu
rinčio vaiko gimimas sukelia vidinius šei
mos narių pokyčius: padeda įgyti naujų 
charakterio savybių, naujų kompetencijų, 
suteikiančių galimybių save realizuoti gy
venimo eigoje. Tokie vaikai išmoksta tole
rancijos, savarankiškumo, atsakomybės, 
rūpestingumo, besąlygiško kito priėmimo. 
Broliai ir seserys gali geriausiai išmokyti 
kitus, kaip su meile ir pagarba priimti kito
kį šeimos ir visuomenės narį. Klausydama

mokti priimti ir mylėti kitą žmogų tokį, 
koks jis yra.

Baigiant verta paminėti, jog mano tyri
mo rezultatai atspindi viso labo tik aštuo
nių žmonių išgyvenimus ir patirtį – negali
ma teigti, jog tai, ką patyrė šie asmenys, 
patiria visi, turintieji brolį ar seserį su ne
galia. Tačiau remiantis šiuo tyrimu galima 
teigti, jog augimas su negalią turinčiu bro
liu ar seserimi suteikia įvairiapusiškos pa
tirties. Ir teigiamos, ir neigiamos. Nors tai 
gali tapti tikru iššūkiu, pradedant asmeni
nėmis problemomis, bendravimo šeimoje 
problemomis, paramos trūkumu, baigiant 
susidūrimu su priešiškomis visuomenės 
nuostatomis, tyrime dalyvavę asmenys tei
gė nesigailintys, jog jiems teko būtent tokia 
dalia, ir besidžiaugiantys tuo, kuo tapo. 
Svarbu atkreipti dėmesį į šiuos asmenis ir 
laiku suteikti reikiamą pagalbą – leisti kal
bėti apie savo patirtį jos nepagražinant, 
suteikti galimybę išlieti susikaupusias 
emocijas. 

Keisdami savo požiūrį į negalią, daly
damiesi savo žiniomis ir patirtimi tokie 
žmonės pamažu keičia ir visuomenės po
žiūrį, mažina stigmatizaciją liudydami, jog 
gyvenimas gali būti visavertis ir su negalia 
šeimoje. 

JUSTINA BELAZARAITĖ
Vilniaus universiteto klinikinės 

psichiatrijos magistrantė
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Paprastai rašantieji mokslinius darbus pabrėžia, kad tai bus 
moksliniai darbai. Bet geriau pagalvojus, tie darbai – tik citatų iš kitų 
knygų rinkiniai, o mokslinis tyrimas – surinkta jausminė žodinė krei
vė. Tikrieji mokslininkai, kurie iš tiesų ilgai krapštosi laboratorijose, 
kol atranda ar išranda kažką nauja ir naudinga žmonėms, arba tie, 
kurie išrado mašinas, elektros lemputes ir visa kita, kas šiandien tapo 
norma, matyt, nuoširdžiai stebėtųsi, kad tie knygų eilučių kopijuoto
jai vadinami mokslininkais. Taip rašau ne norėdama juos pažeminti, 
bet parodyti tam tikrą savivertės duobę. 

Žmonės aukština protą, gražų kūną, veiklumą, bet kažkodėl pa
miršta natūraliai reaguoti susitikę kitą žmogų. Prastovėjau lauke vė
sų vakarą apie tris valandas ties įjungtais dviem mikrofonais (apsi
draudimui) be striukės, nes jos čežėjimas prastintų garo kokybę... su 
iš anksto paruoštais klausimynais. Po viso tardymo, kuris vadinosi 
mano išklausymu, nors maloniau būtų buvę sienoms kalbėti nei žmo
gui, kuris tave pavertė naudinga priemone (tenorėdamas gauti infor
maciją, bet ne ja keistis), būsimoji psichiatrė įlipo į automobilį ir nu
rūko sau, net nepasivarginusi draugiškai pamoti ranka atsisveikinda
ma... Vartotojiška aplinka paverčia žmones subjektais. Tarpsta šališ
kas pataikavimas. Kas su kuo bendraus, priklausys nuo naudingumo, 
nuo to, verta turėti reikalų ar ne. O kurgi šiame kontekste atsiduria
me mes... turintieji trūkumų?

Bet vis dėlto ir stygius gali būti dovana. Tai, ko trūksta, mes linkę 
kompensuoti. Organizmas sustiprėja ten, kur gali. Esu linkusi many
ti, jog svarbesnė yra gera širdis. Niekas iš mūsų neatims gerumo, 
draugiškumo ar noro būti geriems ir neatsilyginti tuo pačiu, jei kas 

NEĮVEIKIAMI KALNAI – 
Neseniai man teko duoti interviu Oksfordo 
universiteto studentei, būsimai psichiatrei. 
Išties labai pavyzdingai, uoliai ir 
besilaikančiai visų reikalavimų. Tik bėda, 
nuo šios būsimos rimtos specialistės 
informacijos rinkimo būdo norėjosi verkti. 
Jokio žmogiškumo, nes baisiai bijota tapti 
šališka. Taigi po interviu pasijutau paversta 
sausa būsimo rašto darbo medžiaga. 

MYLĖTI, PRIIMTI, 
NUSTOTI SKIRSTYTI 
ŽMONES PAGAL 
RANGUS IR IŠMINTĮ

padarė mums ką bloga. Niekas neatims noro būti mylinčiais ir tai
kiais. Juk taip natūralu norėti gerumo, taikos Žemėje, todėl ją ir ku
riame čia, kur esame. Taika namuose, širdyje, kieme, mokykloje, dar
be, galvoje... Jeigu kiekviena širdis ir mintis norės ramybės ir taiku
mo – tai tokia nuostata vis labiau plis. Ir galbūt paliaus visi nesveikai 
lenktyniauti: kas geresnis... gražesnis... turtingesnis... protingesnis. 

Tiek nedaug tereikia sveikatai ir laimei pasiekti – tik draugystės, 
susitaikymo, atsiprašymo, apkabinimo, šypsenos. Visai nedaug. Ir tai 
nieko nekainuoja. Tik išdidumą ir nesveiką savigarbą tenka paaukoti. 
Prasmes sukuria patys žmonės. Vienintelė prasmė, kurios neįsigysi 
už jokius pinigus – kito žmogaus dėkingumas ir meilė, nuoširdus kei
timasis bendryste. Jokia misija vizija profesūra negali būti svarbesnė 
už patį žmogų. Už ryšį su juo, už reiškiamą pagarbą gyvybei.

Lapkritis primena mums išėjusiuosius. Mačiau gedintį senolį, ku
ris anksčiau nuolatos bambėdavo ant žmonos. Bet kaip skaudžiai jis 
išgyveno, kai ji staiga paliko jį visiems laikams. Daug kartų jį slaugiu
si, pati iš ligos patalo nebepakilo... Jis verkė dėl savo grubumo. Argi 
reikia mums tokių pamokų ir tokia kaina? Kodėl įvertiname gyveni
mą tik tada, kai jis tampa netvariu, primindamas apie laikinumą? O 
šalia esantįjį tik tada, kai jo nebėra?

Žmonės susipainioja vertybėse. Įtiki jiems brukamomis reklamo
mis: kas turi kainą, tas vertingas. Kas talentingas, matomas – turi 
vertę, o kas nematomas – ne. Man regis, atvirkščiai. Visa, kas nema
toma, yra gerokai vertingiau. Kas paslėpta giliai ir reikalauja mūsų 
pastangų įžvelgti pirmapradį vertingumą. Nieko nėra svarbesnio Že
mėje už bendrystę žmogaus su žmogumi. Tik mes patys susikuriame 
atmosferą darbuose, namuose, auklėdami vaikus, netgi mūsų pačių 
savijauta labai nuo to priklauso.

Vertinkime ir mylėkime vieni kitus. Tai, kas vertinga, yra nemato
ma, paslėpta nuo kitų akių. Gerumas ir draugiškumas apsaugos širdį.

Ramybės visiems.

SILVA KALKAUSKIENĖ 
Autistuko mama

Niekas iš mūsų neatims gerumo, draugiškumo ar 
noro būti geriems ir neatsilyginti tuo pačiu, jei kas 
padarė mums ką bloga. 

Palinkėjimai Naujiesiems vis labiau artėjant  
Dažniausiai net nesusimąstome, kad meno gyventi, mąstyti ar vertinti save ir kitus reikia mokytis. 

Sustokime, kur reikia sustoti. Liaukimės bėgti tekini, kai niekas mūsų nevaro. Paleiskime tuos, kurie 
paliko mus ar išėjo Anapilin. Atleiskime. Prisiimkime atsakomybę tik už savo žodžius, sąžinę ir darbus. 

Džiaukimės tuo, ką turime. Mokykimės gyventi savo gyvenimą, būkime atsakingi už savo savijautą. 
Taikos ir ramybės metų. Su artėjančiais 2017-aisiais...

Su meile SILVA 
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Keletas žodžių apie institucinę 
globą
Prieš pradedant kalbėti apie instituci

nės globos pertvarką pirmiausia reikėtų 
priminti, kad institucine globa vadinamas 
žmonių apgyvendinimas socialinės globos 
įstaigose, kur nuolat gyvena nuo kelių de
šimčių iki kelių šimtų žmonių. Šių žmonių 
ryšiai su bendruomene riboti, socialiniai 
įgūdžiai silpni, todėl jiems sunku visavertiš
kai dalyvauti visuomenės gyvenime. Į insti
tucinę globą dažniausiai pakliūva žmonės, 
turintys proto arba psichikos negalią, ir vai
kai, netekę tėvų globos.

Šiuo metu Lietuvos institucinės globos 
įstaigose gyvena apie 6000 žmonių, turin
čių proto arba psichikos negalią, ir apie 
3000 vaikų, kurie neteko tėvų globos.

Institucinės globos ištakos siekia 
XVIII a., kai visuomenė neišmanė, kaip ki
taip pasirūpinti silpniausiais savo nariais – 
žmonėmis, turinčiais negalią, ir vaikais, 
kurie liko be tėvų. XX a. viduryje, kai valsty
bės viena po kitos atsisakė medicininio ne
galios modelio ir perėjo prie socialinio, buvo 
kaskart labiau įsisąmoninama, kad institu

cinė globa daro žalą ir pačiam asmeniui, ir 
visuomenei. Paaiškėjo, jog užaugusiems 
vaikų globos įstaigose žmonėms sunkiau 
prisitaikyti prie gyvenimo visuomenėje, 
įgyti tinkamus socialinius ir darbinius įgū
džius. Jiems stinga savarankiškumo, jie 
greičiau pasiduoda svetimai įtakai, vengia 
patys priimti sprendimus. O globos įstaigo
se gyvenantys neįgalieji dažnai neturi gali
mybės dalyvauti bendruomenės veikloje, 
yra atskirti nuo savo šeimos, priversti tai
kytis prie bendrų taisyklių ir tvarkos, kitaip 
tariant, nuasmeninami ir iš dalies praranda 
teisę priimti savarankiškus sprendimus.

Žmonių teisė gyventi 
bendruomenėje
Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų vai

ko teisių konvenciją ir Jungtinių Tautų neį
galiųjų teisių konvenciją. Abejuose šiuose 
tarptautiniuose dokumentuose nurodoma, 
kad vaikas turi teisę augti šeimoje arba šei
mos sąlygas atitinkančioje aplinkoje, o 
žmogus, turintis negalią, – gyventi savaran
kiškai, kartu su savo šeimos nariais arba 
bendruomenėje, atsižvelgiant į jo norus ir 
galimybes.

Deja, žmonių, turinčių negalią, galimy
bes gyventi bendruomenėje ilgus metus ri
bojo ne tik neigiamas visuomenės požiūris, 
bet ir paslaugų, teikiamų bendruomenėje, 
trūkumas. Todėl siekiant suteikti vaikui gali
mybę augti šeimoje ar ją atitinkančioje aplin
koje, o žmogui, turinčiam negalią, gyventi 
bendruomenėje, 2014 m. vasario 14 d. Lietu
vos Respublikos socialinės apsaugos minis
tro įsakymu buvo patvirtintas „Perėjimo nuo 
institucinės globos prie šeimoje ir bendruo
menėje teikiamų paslaugų veiksmų planas“ 
(toliau vadinsime DI jį veiksmų planu. San
trumpa DI reiškia deinstitucionalizaciją).

DI veiksmų plane numatyti du pertvar
kos procesų įgyvendinimo etapai. Pirmojo 
etapo tikslas – sukurti reikiamas sąlygas 
pertvarkai vykti. Negalime tiesiog imti ir 
uždaryti visų globos namų, o žmones pa
leisti į niekur. Būtina jiems sudaryti tam 
tik ras sąlygas nepatekti į globos įstaigas, o 
patekusiesiems – galimybes apsigyventi 

bendruomenėje. Ir tik antrojo etapo metu 
bus pradėtas kurti paslaugų tinklas regio
nuose, teikiant reikiamas bendruomenines 
paslaugas. 

Projektas
Siekiant įgyvendinti pirmąjį pertvarkos 

etapą, buvo parengtas ir pradėtas įgyven
dinti projektas „,Tvaraus perėjimo nuo ins
titucinės globos prie šeimoje ir bendruome
nėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų su
kūrimas Lietuvoje“, kuris finansuojamas 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšo
mis. Projekto tikslinės grupės yra trys: vai
kai, kurie liko be tėvų globos, vaikai ir jau
nuoliai, turintys proto ir (arba) psichikos 
negalią, ir jų šeimos, taip pat suaugusieji, 
turintys proto ir (arba) psichikos negalią, ir 
jų šeimos.

Projektas buvo parengtas, vadovaujan
tis Europos ekspertų grupės perėjimui nuo 
institucinės globos prie bendruomeninių 
paslaugų išleistu metodiniu leidiniu „Perėji
mo nuo institucinės globos prie bendruo
menėje teikiamų paslaugų gairės“ (toliau – 
DI gairės). 

Įvertinimas ir planavimas
Projekte numatyta naudojantis projek

to lėšomis sukurti gerosios praktikos pa
vyzdžius, teikiant pagalbą atrinktoms 26 
vaikų, neįgalių vaikų ir suaugusiųjų glo
boms įstaigoms pereinant nuo institucinės 
globos paslaugų prie bendruomeninių pas
laugų teikimo. Projekte numatyta įvertinti 
esamą šių įstaigų padėtį, konsultuoti jas ir 
padėti joms parengti strateginius plėtros 
planus. Atsižvelgiant į gairių rekomendaci
jas, planuojama įvertinti globos įstaigose 
gyvenančių vaikų, netekusių tėvų globos, ir 
suaugusiųjų, turinčių negalią, individualius 
poreikius, norus ir galimybes gyventi ben
druomenėje, sudarant globos įstaigų gyven
tojų individualius planus. Jau pradėti ver
tinti ir šių globos įstaigų darbuotojai, sie
kiant nustatyti jų motyvaciją ir kompeten
cijas teikti paslaugas bendruomenėje. Ir 
gyventojai, ir darbuotojai vertinami pagal 
specialiąsias metodikas. 

KAS YRA INSTITUCINĖS 
GLOBOS PERTVARKA  
IR KODĖL JOS REIKIA?

Apie būtinybę keisti institucinę 
globą bendruomeninėmis 
paslaugomis mūsų žurnale 
diskutuota daugybę sykių, nors 
kartais ir atrodydavo, kad veltui 
aušiname burną. Tačiau lašas po 
lašo ir akmenį pratašo. Ilgai laukta 
institucinės globos pertvarka 
mūsų šalyje vis dėlto prasidėjo. 
Tad nuo šiol kiekviename 
ateinančių metų žurnalo 
numeryje skirsime vietos jos 
aktualijoms, kad ir specialistai, ir 
neįgalieji, ir jų tėvai ar globėjai 
geriau suprastų, kokias 
permainas jiems žada šis tęstinis 
procesas.
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Sudarius globos įstaigų gyventojų indi
vidualius planus, paaiškės paslaugų porei
kis ir savivaldybėse, ir regionuose, ir šalyje. 
Tada bus galima skatinti savivaldybių, tai 
pat atskirų institucijų bendradarbiavimą 
teikiant specifines, į asmenį orientuotas 
paslaugas. 

Mokymai
Atlikus globos įstaigų darbuotojų moty

vacijos ir kompetencijos vertinimą, bus or
ganizuojami tiksliniai darbuotojų moky
mai, padėsiantys jiems įgyti reikiamų žinių 
ir įgūdžių prieš pradedant teikti paslaugas 
bendruomenėje. Darbuotojų vertinimas 
taip pat labai reikalingas rengiant Naciona
linę socialinių darbuotojų kvalifikacijos to
bulinimo strategiją.

Siekiant, kad reikiamų žinių įgytų kuo 
daugiau specialistų, jau pradėti organizaci
niai paruošiamieji mokymų rengimo ir pla
navimo darbai ne tik globos įstaigų darbuo
tojams, bet ir kitiems socialiniams darbuo
tojams, kasdieniame darbe susiduriantiems 
su vaikais, netekusiais tėvų globos, taip pat 
su neįgaliais vaikais ir suaugusiaisiais, jų 
šeimomis ar globėjais.

Naujų paslaugų teikimo metodinis 
ir teisinis pagrindas
Vienas iš projekto tikslų – sukurti rei

kiamą teisinį ir metodinį pagrindą naujo ti
po bendruomeninių paslaugų teikimui. To 
reikia ne tik norint pradėti teikti naujas 
paslaugas, bet ir siekiant nustatyti, stan
dartizuoti ir įteisinti vienodus kokybės rei
kalavimus jau teikiamoms.

Savivaldybės neskuba teikti bendruo
meninių paslaugų, nes neturėdamos meto
dikų bijo suklysti, daryti tai nekokybiškai. 
Jos drąsiau pirktų šias paslaugas ar organi
zuotų jų teikimą, jei žinotų standartus. Pa
vyzdžiui, ne paslaptis, kad šiuo metu šalyje 
veikia daug dienos užimtumo centrų, tačiau 
šių centrų teikiamų paslaugų kokybė, darbo 
organizavimas, metodai ir pobūdis smarkiai 
skiriasi. Tad būtina nustatyti bendrus stan
dartus, kad ir savivaldybės, pirkdamos pa
slaugą, ir jų norintys klientai tiksliai žinotų, 
ką gaus. Taigi bus parengti metodiniai doku
mentai ir aprašai laikino atokvėpio, asmeni
nio asistento, socialinio darbo su šeima, tu
rinčia asmenį su proto ir (arba) psichikos 
negalią, tėvų, auginančių vaiką, turintį ne
galią, edukacijos, ir panašios paslaugos.

Naujo tipo paslaugų teikimas
Prieš metodikų rengimą planuojama 

pradėti teikti naujo tipo bendruomenines 
paslaugas asmenims, turintiems proto ir 
(arba) psichikos negalią: atokvėpio paslaugą 
šeimoms, kurios rūpinasi vaikais ir suaugu

siaisiais, turinčiais proto negalią, atvejo va
dybos paslaugą tėvams, kurių vaikui per me
tų laikotarpį nustatyta negalia, apsaugoto 
būsto paslaugą suaugusiesiems, turintiems 
psichikos negalią. Pagrindinis šios naujovės 
tikslas – supažindinti žmones, turinčius ne
galią, jų šeimas ir globėjus, su naujomis pas
laugomis ir jų atveriamomis galimybėmis. 
Be to, tikimasi paskatinti potencialių teikėjų 
susidomėjimą naujomis paslaugomis, savi
valdybių iniciatyvą ir žmonių, kuriems šių 
paslaugų labai reikia, aktyvumą.

Jau paskelbti minėtų paslaugų viešieji 
pirkimai. Numatyta, kad laikino atokvėpio 
paslaugos bus teikiamos visuose Lietuvos re
gionuose, kiekviename po 10 paslaugų gavė
jų teikėjo patalpose ir po 10 paslaugos gavėjų 
(Vilniuje – 20) paslaugos teikimui namuose. 
Atvejo vadybos paslauga bus teikiama 30čiai 
šeimų Vilniaus regione ir 10čiai – Panevėžio 
regione. Pirmajame ateinančių metų žurnalo 
numeryje pasidalysime su jumis, gerbiami 
žurnalo skaitytojai, viešųjų pirkimų rezulta
tais, informuosime apie konkrečius paslau
gos teikėjus atskiruose regionuose.

Bendradarbiavimas
Jau pats bendruomeninių paslaugų api

brėžimas (bendruomeninės paslaugos – al
ternatyvios institucinei globai įvairių for
mų ir rūšių, aukštos kokybės bendruome
nėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiū
ros, švietimo, kultūros ir kt. paslaugos, ku
rios užtikrina asmens galimybę gyventi 
bendruomenėje ir gauti joje specializuotą 
pagalbą, atitinkančią individualius asmens 
ar šeimos poreikius, vaikui – augti šeimos 
aplinkoje, taip pat skatina paslaugos gavėjų 
savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą 
bendruomenėje bei socialinę įtrauktį) bylo
ja, kad pertvarkos neįmanoma įgyvendinti 
vien tik su Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos ištekliais ir jėgomis. Nepaprastai 
svarbus yra visų suinteresuotų šalių ben
dradarbiavimas. Būtina, kad visi pertvarkos 
dalyviai, tokie kaip nevyriausybinės organi
zacijos, globos įstaigos, Sveikatos, Švietimo 
ir mokslo, Kultūros ministerijos, savivaldy
bių asociacijos ir teismų administracijos, 
būtų nusiteikę ne piktintis ir kritikuoti, bet 
drauge ieškoti geriausių sprendimų. 

Todėl jau pradėti organizuoti regioni
niai, nacionaliniai ir tarptautiniai susitiki
mai, kurių tikslas – skatinti visus pertvarka 
suinteresuotus dalyvius kalbėtis, dalytis 
patirtimi, planuoti bendrus veiksmus, gal
voti, ką kiekvienas galėtų nuveikti dėl ben
dro tikslo. 

Viešinimas
Projekto lėšomis atliktos visuomenės 

apklausos parodė, kad Lietuvos visuomenė

je vyrauja neigiamas požiūris į visus žmo
nes (vaikus ir suaugusiuosius), turinčius 
proto ir (ar) psichikos negalią. Vis dar papli
tusi nuomonė, jog rūpestis sunkią proto ar 
psichikos negalią turinčiaisiais turi būti 
perkeltas valstybei (53 proc.).

Nors beveik visi apklaustieji teigė, jog 
žmonės, turintys proto ir (arba) psichikos 
negalią, yra visuomenės diskriminuojami 
(89 proc.), kartu su jais dirbti ar mokytis 
sutiktų vos pusė apklaustųjų.

Įsivaikintų vaiką, nepriklausomai nuo 
jo sveikatos būklės tik 5 % apklaustųjų, o 
net 56 % apklaustųjų visiškai nesutiktų įsi
vaikinti vaiko, turinčio sveikatos sutrikimų 
(kiti atsakė, kad svarstytų, ar sutiktų su 
tam tikromis išlygomis).

Projekto vykdytojai jau spėjo susidurti 
su visuomenės neigiamomis nuostatomis 
žmonių, turinčių psichikos negalią, atžvil
giu, kai Kauno regione norėjo išsinuomoti 
patalpas Apsaugoto būsto paslaugos teiki
mui. Būstų nuomotojai, tik išgirdę, kas ap
sigyvens jų butuose ar namuose, iš karto, 
net nesvarstę, atsisakydavo nuomoti.

Todėl mes visomis jėgomis planuojame 
skatinti visuomenės vertybinių nuostatų 
kaitą, skirtą tolerantiškai visuomenei ir 
atvirai bendruomenei ugdyti, šviesti visuo
menę apie proto negalią ir psichikos sutriki
mus, institucinės globos žalą ir vykstančios 
pertvarkos naudą ne tik vaikui, neįgaliam 
asmeniui, bet ir pačiai bendruomenei.

Išleidome ir išplatinome daugiau nei 2,5 
tūkst. lankstinukų. Dalis jų skirta paneigti 
visuomenėje gajus mitus apie žmones, tu
rinčius proto negalią. Kituose pateikta nau
dinga informacija tėvams, kurių vaikai turi 
proto ir (ar) psichikos negalią. Esama lanks
tinukų ir neįgaliesiems, kuriuose lengvai su
prantama kalba pristatoma pradėtoji per
tvarka. Didžiųjų miestų visuomeninio trans
porto keleiviai mato vaizdo klipus, kuriais 
siekiame keisti visuomenės požiūrį į žmo
nes, turinčius psichikos negalią. Planuoja
mos televizijos laidos, radijo reportažai, įvai
rūs susitikimai su vietos bendruomenėmis. 

Mat pirmiausia pertvarka turi įvykti vi
sų mūsų galvose. Tik tada, kai suvoksime, 
jog vaikas, turintis negalią, pirmiausiai yra 
vaikas, o žmogus, turintis negalią, pirmiau
siai yra žmogus, kai viešoje erdvėje išnyks 
atviri žymių žmonių pasisakymai, žeidžian
tys žmones, turinčius negalią, kai suprasi
me, jog visi žmonės, nepaisant jų amžiaus, 
rasės, tautybės, turtinės padėties, negalios 
turi tas pačias žmogaus teises ir gali lygiai 
su visais jomis naudotis, tikrosios pertvar
kos pasiekti nepavyks.

LINA GULBINĖ
Neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) 

psichikos negalią, ir jų šeimų ekspertė
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DANTUKAI IR NEGALIA
VAIKŲ, SERGANČIŲ 
CEREBRINIU 
PARALYŽIUMI, BURNOS 
SVEIKATA

Cerebrinis paralyžius – tai grupė neprogresuojančių neurorau
meninės sistemos sutrikimų, atsirandančių dėl ankstyvo smegenų 
pažeidimo. Smegenys gali būti pažeisti nėštumo, gimdymo metu 
arba iškart po jo.

Cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams nustatoma įvai
rių burnos patologijų, sutrinka dantų dygimo laikas. Pieniniams 
dantims dažnai diagnozuojama emalio hipoplazija. Taip pat daž
nai pastebimas bruksizmas, dantų nudilimas ir kiti sąkandžio 
sutrikimai.

Cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams dėl sutrikusios 
raumenų funkcijos ir koordinacijos sutrinka ir savaiminis burnos 

apsivalymas, todėl jie paprastai turi daug daugiau dantų apnašų 
nei sveiki vaikai. Dantų apnašos skatina periodonto ligų ir ėduo
nies vystimąsi. Dėl vartojamų vaistų nuo epilepsijos vystosi dante
nų hiperplazija. Taip pat šiems vaikams būdingas ir save žalojantis 
elgesys, dažniausiai pasireiškiantis burnos minkštųjų audinių 
kramtymu, ypač dygstant dantims. O dėl skausmo atsiradus opoms 
vaikas gali atsisakyti valgyti ir gerti.

Burnos sveikatos priežiūra
Pirmą kartą apsilankyti pas odontologą reikėtų išdygus pirmie

siems dantims. Nuo pirmųjų dantų pasirodymo tėvai turėtų pradė
ti valyti vaikui dantis su pasta, turinčia fluoro. Nuo 1 iki 3 metų 
rekomenduojama pasta su 500 ppm fluoro. Pastos reikėtų dėti ma
žą gabalėlį, sulig vaiko mažojo piršto nageliu. Valyti dantukus pa
tartina 2 kartus per dieną minkštu sintetinių šerelių šepetėliu. 
Esant spąstinei ligos formai reikėtų naudoti apsaugos priemones, 
kurios apsaugotų nuo nevalingo sukandimo.

Nuo 3 iki 6 metų rekomenduojama naudoti pastą su 1000 ppm 
fluoro ir lankytis pas gydytoją odontologą profilaktinėms procedū
roms 2–4 kartus per metus. Šių procedūrų metu nuvalomos dantų 
apnašos, jie padengiami fluoro preparatais. Išdygus pirmiesiems 
nuolatiniams dantims jų vageles reikia padengti silantais. Esant 
emalio hipoplazijai vagelių hermetizavimui geriau naudoti stiklo
jonomerinius cementus. 

Nuo 6 metų reikėtų pradėti naudoti pastą su 1450 ppm fluoro. 
Vaikui ir toliau dantis turėtų valyti tėvai. Esant dantenų hiperpla
zijai rekomenduotina naudoti ir priešuždegimines pastas. Pas gy
dytoją odontologą reikėtų apsilankyti 2–3 kartus, kad būtų atlieka
mos profilaktinės procedūros ir profesionali burnos higiena 1–2 
kartus per metus.

Dantų gydymas
Pacientams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi, ypač mažiems 

vaikams, odontologinis gydymas dažnai atliekamas taikant ben
drąją nejautrą. Kai greta cerebrinio paralyžiaus sergama ir hidroce
falija, kuri gydoma suformuojant atrioventrikulines nuosruvas 
(šuntus), atliekant invazines kraujingas odontologines procedūras 
būtina profilaktika antibiotikais, siekiant išvengti bakteremijos 
sukeltų komplikacijų.

Jeigu vaikas save kandžioja, reikėtų nuimti dantų atspaudą ir 
pagaminti įtvarą, dedamą ant kramtomųjų dantų paviršiaus. Jeigu 
pagaminti įtvaro neįmanoma, o pažeidimai sunkūs, siūloma pieni
nį dantį, kuriuo žalojamasi, pašalinti.

Džiaugiamės galėdami ir paskutiniame šių metų 
mūsų žurnalo numeryje pateikti Jums, mieli 
skaitytojai, naudingos informacijos apie neįgalių 
vaikų dantukų priežiūros ypatumus. Labai 
dėkojame už ją gydytojai vaikų odontologei  
Eglei Vitaitei-Tučkienei, kuri maloniai su mumis 
bendradarbiavo šiemet. Stengsimės pratęsti šią 
opią temą ir ateinančiais metais. O Jus 
norėtume dar sykį paraginti nepraleisti  
puikios progos siųsti mums jus dominančius 
klausimus. 
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Stabtelkime! Kokios mintys kyla įsivaiz
duojant šią situaciją? Smalsu, kas vyksta? 

*   *   *
Susidomėjusi sustoju žvilgterėti ir aš, nes 

Luką ir jo mokytoją padėjėją, vardu Oriana, 
pamatau šioje neįprastoje vietoje, pradinukų 
klasėje, praeidama pro šalį koridoriumi. 

Esame nedidelėje (apie du šimtus pen
kiasdešimt vaikų turinčioje) Švento Karpofo
ro mokykloje Komo mieste, Šiaurės Italijoje. 
Lukas šioje mokykloje, mokosi jau dešimt 
metų (pastaruosius septynerius su juo dirba 
Oriana), bendrojoje klasėje (atitiktų septintą 
klasę Lietuvos švietimo sistemoje).

Smalsumo vedina užsuku į klasę pasido
mėti, kas vyksta. Keletą minučių stebiu prieš 
tai nupasakotą situaciją. Prieinu prie Luko 
pasisveikinti, paspaudžiu jam ranką ir pagi
riu: „Lukai, tu – naujasis mokytojas!“

Netrukus į klasę sugrįžta pradinukų mo
kytoja. Pasirodo, žinodama, jog šiek tiek už
truks, ji paprašė Orianos keletą minučių pa
mokos pradžioje užimti jos klasę. Mes jai 
„pristatome“ naująjį mokytoją Luką. Oriana 
garsiai papasakoja, ką naujasis mokytojas šį 
rytą spėjo nuveikti, keletą kartų nuskamba 
abiejų pedagogių linksmai kartojama frazė – 
„Lukas – mokytojas!“ Su Luku ir Oriana išei
name iš klasės. 

Oriana nieko nelaukusi džiūgaudama 
man paskelbia, jog Lukas šį rytą per ispanų 
kalbos (taigi, užsienio kalbos) pamoką gavo 
aštuonis su puse! Pasiteiravusi, už kokį atsis
kaitymą šis įvertinimas, sužinau, jog Lukas 
klasėje perskaitė tekstą ispanų kalba, kuria
me prisistatė, papasakojo, ką mėgsta veikti ir 
valgyti, ko nemėgta. Oriana pabrėžia, jog is

ORI MOKINYSTĖ –  
MOKINYS SU INTELEKTO NEGALIA 
BENDROJO LAVINIMO KLASĖJE
Įsivaizduokime tokią situaciją – pamokos pradžia pradinukų klasėje, priekyje stovi mokytoja, jai talkina 
keturiolikmetis Lukas, berniukas su Dauno sindromu. Mokiniai sėdi suoluose, pasiruošę būsimai pamokai, 
atsivertę sąsiuvinius. Mokytoja paprašo Luko padiktuoti pradinukams šios dienos datą. Lukas pasako, kokie dabar 
metai, koks mėnuo, kokia diena. Mokytojos paraginti, vaikai užsirašo datą sąsiuviniuose. Tada ji paprašo Luko 
pereiti per klasę, peržiūrėti vaikų sąsiuvinius ir patikrinti, ar teisingai užrašyta data. Keletą minučių Lukas vaikšto po 
klasę, paeiliui prieidamas prie mokinių, tikrindamas įrašus sąsiuviniuose (į vienus įsižiūrėdamas kiek ilgiau, o kai 
kuriuos žvilgsniu aplenkdamas), vienam kitam vaikui kažką pasakydamas. Pastebėjusi, kad jis atidžiai žiūri į vienos 
mergaitės sąsiuvinį, mokytoja pasitikslina, ar teisingai ji užrašė datą. Lukui patvirtinus, jog teisingai, mokytoja 
paskatina jį paglostyti mergaitei galvą ir sako, kad taip galima ją pagirti už gerai atliktą užduotį. Lukas švelniai 
keletą kartų perbraukia ranka mergaitei per plaukus. Apėjęs visus suolus, jis sugrįžta į klasės priekį, prie mokytojos. 

panų kalbos mokytoja tikslinosi, ar Lukas ži
no tekste pavartotus žodžius, ir jis teisingai 
išvertė tuos, kurių klausė mokytoja. Esu pa
kviečiama paklausyti teksto – taigi, Lukas, 
Orianos paskatintas skaityti garsiai ir aiškiai, 
perskaito maždaug penkiolikos paprastų sa
kinukų tekstą. Tada juodu grįžta prie numa
tytos individualios veiklos, kurią atlieka kone 
kasdien – diktanto, kurį Lukas „rašo“ tekstą 
rinkdamas kompiuteriu.

Lukas labai daug kuo panašus į kitus ma
no pažįstamus paauglius ir jaunuolius, turin
čius intelekto negalią. Jo judesiai ir veiksmai 
lėtoki, dažnai tik pakartojus keletą kartų jis 
sureaguoja į tai, kas jam sakoma. Be to, jam 
sunku suprasti abstrakčius dalykus, o ir kon
krečius išmoktus pavyzdžius (gatvės, kurioje 
gyvena, pavadinimą, namo numerį ir kita) rei
kia vis kantriai kartotis, kad išliktų atmintyje, 
kadangi jo dėmesys lengvai nukrypsta nuo 
veiklos, kuria užsiima, į aplinką. Šį mokinį ir 
jo mokytoją Orianą pažįstu tris mėnesius. 
Kasdien juos sutinku Švento Karpoforo mo
kykloje, savo tarptautinės praktikos vietoje. 

Nuostatos apie intelekto negalią
Vienas iš pagrindinių mano praktikos 

tikslų – įgyti inkliuzinio ugdymo patirties. 
Inkliuzija – plati tema, kadangi apima visų 
mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi po
reikių, į(si)traukimą į ugdymo sistemą. Šiame 
rašinyje dalijuosi patirtimi apie mokinio su 
intelekto negalia ugdymąsi bendrojo lavini
mo klasėje ir kviečiu apie tai pamąstyti. 

Itin svarbu tai, kad įstatymiškai Lietuva 
jau yra pasirengusi inkliuziniam ugdymui, 
kiekvienas mokinys turi teisę mokytis ben

drojo lavinimo mokykloje. Tačiau kiek tam 
esame pasirengę mes patys – taigi, visų pirma, 
kokios mintys kyla, kai apie tai pagalvojame? 

Kviečiu apsvarstyti savo turimas nuosta
tas ir įsitikinimus asmenų su intelekto nega
lia atžvilgiu su jais susitinkant – bendraujant, 
dirbant, juos ugdant.

Esame įpratę intelekto negalią (o ir nega
lią apsikritai) vertinti kaip ribotumą. Tačiau 
pamėginkime pažvelgti į ją kaip į natūralią 
kūno ir psichikos būklę. Kaip į asmens būse
ną esant su savimi ir aplinkiniais. 

Vaikų ir jaunuolių su intelekto negalia 
akivaizdoje labai dažnai patiriu anaiptol ne jų 
supratimo ir gebėjimų ribotumą (kiekvienas 
juk turime ir unikalias galimybes ir unikalius 
trūkumus). Kartais man atrodo, kad mus pa
čius, suaugusiuosius, kurie su jais bendrauja
me, dirbame ir juos mokome, labiau riboja 
žinių ir įgūdžių stygius, taip pat sugebėjimo 
atskleisti mokinių su intelekto negalia sti
priąsias puses stoka. Mums stinga išmany
mo, kaip jiems pasiūlyti tokių ugdymosi(si) ir 
bendravimo priemonių, kurios padėtų įžvelg
ti jų galias, tai yra įgalintų mus atskleisti jų 
galimybes. Bei kaip perprasti mokinio pati
riamus sunkumus ir pritaikyti tinkamas prie
mones jiems palengvinti? 

Įtraukimas į ugdymą – atsiliepimas į 
mokinio poreikius 
Pasitelkime analogiją apie orą. Tarkime, 

kad skirtingos oro sąlygos – tas pats, kas skir
tingos būsenos. Pavyzdžiui, šiluma ir šaltis. 
Kaip elgiamės esant šioms natūralioms oro 
sąlygomis? (Taip, vienokios sąlygos mums 
„patogesnės“, labiau priimtinos, mielesnės, 
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suteikiančios galimybę lengviau savimi ir ap
linkiniais pasirūpinti nei kitos.) Kai šalta, 
svarbu šalia esančiam žmogui pasiūlyti piršti
nes, puodelį arbatos ar pamokyti mankštos, 
kuri padėtų sušilti. Kai šilta – kepurę nuo sau
lės, stiklinę vandens ar ledų porciją atsigai
vinti. Tad labai reikšmingas yra jautrumas 
atpažįstant, koks „oras“ vyrauja mokinio su 
intelekto negalia kasdienybėje. Kur jam „šal
ta“, o kur „šilta“? 

Kai mokinys su negalia yra bendrojo lavi
nimo klasėje, bet į jo poreikius neatsižvelgia
ma ir neatsiliepiama tinkamai, tikroji inkliu
zija nevyksta, nes tai ne savaiminis procesas. 
Inkliuzija – įsitraukimas, tai yra įtraukusis 
ugdymas. Sugrįžkime prie Luko ir Orianos, 
žaismingose pradžioje minėtose ir kitose si
tuacijose paieškokime, kaip praktikoje įgy
vendinti inkliuzinio ugdymo principus.

Aiškūs mokytojų vaidmenys, 
įsitraukimas ir bendradarbiavimas 
Pirmas svarbus principas – aiškiai api

brėžti mokytojo padėjėjo ir dalyko mokytojo 
(ar klasės mokytojo, jei tai pradinio ugdymo 
mokykla) vaidmenys ir šių specialistų ben
dradarbiavimas. Natūralu, kad mokiniui su 
negalia reikalingas asmeninis mokytojas pa
dėjėjas, turintis supratimą, kokie mokymo 
būdai yra tinkamiausi intelekto sutrikimo 
atveju, kaip pritaikyti veiklą ir informaciją, 
kad būtų suprantamesnė ir prieinamesnė 
mokiniui. Taip pat mokytojas padėjėjas yra 
specialistas, geriausiai pažįstantis mokinio 
bendravimo ypatumus ir ugdymosi galimy
bes, nes daug mokyklinio laiko dirba su juo 
individualiai, išeidamas iš klasės. Nors nerei
kėtų tikėtis, kad mokytojo padėjėjas prilygtų 
žiniomis dalyko mokytojui, kuris gerai išma
no savo sritį.

Pateiktame pavyzdyje apie Luko atsiskai
tymą klasėje per ispanų kalbos pamoką di
džioji dalis mokymosi proceso vyksta dirbant 
individualiai. Pirmiausia Oriana kartu su Lu
ku sukuria jam artimą, jo aplinką atspindintį 
tekstą, išverčia jį į užsienio kalbą. Tada Lukas 
tą diktuojamą tekstą surenka kompiuteriu. 
Paskui skiriama laiko atspausdinto teksto 
skaitymo pratyboms. Galiausiai per pamoką 
pasidalijama rezultatu – Lukas perskaito teks
tą klasėje. Matome, kad ir ispanų kalbos mo
kytoja yra įsitraukusi į minėtą procesą, nes 
aiškinasi (kaip ir kiekvieno atsiskaitančio mo
kinio atveju), kiek Lukas supranta tai, ką atsi
skaito. Šiame pavyzdyje atsiskleidžia bendra
darbiavimas tarp dalyko mokytojo ir mokyto
jo padėjėjo. Jie žino vieni kitų programas, tad 
laikomasi vientisumo ugdyme. Kai mokinys 
su negalia yra pasiruošęs, klasės mokytojas 
suteikia jam erdvės pasisakyti, atsiskaityti to
kiu pat būdu (tik savo pasiekimų lygiu), ta pa
čia tema kaip ir kitiems mokiniams.

Be to, dalyko mokytojas, parodydamas 
tokį dėmesį mokiniui su negalia, suteikia jam 
galimybę pasijusti priklausančiu klasei. Juk 

šis mokytojas vaikams yra kaip atskaitos taš
kas – duoda elgesio pavyzdį visai klasei. Ko
kia yra jo pozicija, tokios, tikėtina, laikysis ir 
klasės draugai mokinio su negalia atžvilgiu. 

Mokinio dalyvavimas ten, kur gali 
dalyvauti
Tai, kad mokinys negali dalyvauti kiek

viename užsiėmime su klase ar atlikti kiek
vienos užduoties, dar nereiškia, jog jį reikia 
atskirti nuo visų veiklų ir užduočių. Svarbu 
atpažinti ir surasti veiklas, kuriose mokinys 
gali dalyvauti, užduotis, kurias jis pajėgus at
likti kartu su savo bendraklasiais. Taigi, kitas 
principas – mokinio dalyvavimas ten, kur jis 
gali dalyvauti. 

Dar keletas Luko ugdymosi įsitraukus pa
vyzdžių iš italų (taigi, gimtosios) kalbos pa
mokų. Rugsėjo pradžioje mokiniai gavo už
duotį parašyti rašinį apie vasaros atostogų 
nutikimą arba sukurti nuotykių istoriją. Ke
letą savaičių per italų kalbos pamokas keli 
mokiniai vis perskaitydavo klasei savo rašinį. 
Vienoje iš pamokų ir Lukas pristatė savo pa
ruoštą projektą. Tai buvo foto pasakojimas 
apie vasaros atostogas. Lukas skaitė po kiek
viena klasei demonstruojama nuotrauka pa
rašytus 2–3 sakinius. Jis taip pat dalyvavo li
teratūros pamokose, kuriose bendraklasiai 
deklamavo mintinai išmoktą eilėraštį. Indivi
dualiai su Oriana mokėsi eilėraštį. Kitokį, ge
rokai paprastesnį. Prieš mokydamasis atliko 
eilėraščio analizę (kaip ir jo bendraklasiai), 
tik kiek kitokiu būdu: išsirinko nežinomus 
žodžius ir užsirašė jų reikšmes. 

Klasės aplinka 
Svarbu tai, kad į klasės veiklą įtrauktas 

mokinys iš tiesų nebūtų išskirtas, kaip atski
ra sala. Nors Luko suolas yra klasės priekyje, 
arčiausiai durų (nes jis su Oriana dažnai išei
na ir įeina), o mokytoja padėjėja kėdę pasista
to priešais Luko suolą, jis vis dėlto sėdi viena
me suole su kitu bendraklasiu! 

Pats mokytojas padėjėjas taip pat gali 
tarpti žmogumi, atskiriančiu mokinį su nega
lia nuo kitų, nuolat būdamas šalia jo ir taip 
tapdamas savotišku fiziniu barjeru vykti są
veikoms su bendraamžiais. 

Bendraamžių bendradarbiavimas 
Vieni iš kitų bendraklasiai gali daug iš

mokti ir kasdienėse socialinėse situacijose, ir 
mokydamiesi programinių dalykų. Tačiau 
šiuo atveju irgi reikalingas suaugusiojo įsi
traukimas – sąlygų, kuriose mokiniai galėtų 
konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti, 
sukūrimas. 

Kartais Oriana skiria Lukui užduotį ir pa
lieka jį klasėje. Per vieną kūno kultūros pamo
ką du berniukai gavo užduotį suformuoti dvi 
komandas, paeiliui po vieną rinkdamiesi ben
draklasius. Vienas berniukas, prieš pasirink
damas pirmąjį mokinį į komandą, paklausė 
kūno kultūros mokytoją, ar šiam komandi

niam žaidimui gali rinktis Luką. Taigi, šis pa
auglys rinkosi ne pagal galią, tai yra ne tą, 
kuris yra sportiškesnis ir gali padėti koman
dai pasiekti pergalę. Regis, rinkosi tą, su ku
riuo yra užmezgęs ryšį ir su kuriuo nori būti 
vienoje komandoje. Ir kitose situacijose, pa
vyzdžiui, per pertraukas, dažnai matau, kaip 
šis berniukas prieina prie Luko, apkabina, 
pakalbina, o per pamokas skatina jį ir džiau
giasi, kai Lukui pavyksta sėkmingai pristatyti 
atliktą darbą. Tokia, beje, yra ir visos likusios 
klasės reakcija. 

Kaip „kitokio vaiko“ buvimo klasėje pri
valumas minima nauda kitiems vaikams, jų 
tapimas jautresniais, atviresniais kitokių ge
bėjimų turinčiam bendraamžiui. Tačiau tai 
irgi nenutinka savaime. Mokiniams reikia pa
dėti kurti santykį. 

Italijos švietimo sistemos pokyčiai 
Italijoje yra specialiųjų ugdymo įstaigų, 

skirtų turintiems sunkią negalią, taip pat tam 
atvejui, kai ugdymas palankesnis tam ypač 
pritaikytoje aplinkoje, pavyzdžiui, esant re
gėjimo negaliai. Bet vis dėlto per pastaruo
sius tris dešimtmečius Italijos švietimo siste
moje pereita nuo specialiųjų mokyklų ir spe
cialiųjų klasių prie visus mokinius įtraukian
čio ugdymo sistemos. 

Pirmieji pokyčiai prasidėjo 1971 metais, 
kai buvo priimtas įstatymas, suteikiantis tei
sę mokiniams, turintiems fizinę negalią (be 
kojų ar rankų) mokytis bendrojo lavinimo 
mokykloje. Kitame įstatyme, koreguotame 
1977, 1993 ir 1997 metais, įtvirtinta moki
nio su specialiaisiais ugdymo poreikiais tei
sė dalyvauti ugdyme kartu visais mokiniais. 
Pirmaisiais mokslo metais po paskutinės šio 
įstatymo pataisos, taigi 1989–1990aisiais, 
bendrojo lavinimo mokykloje vienas iš šimto 
mokinių turėjo negalią, tai yra vienas mokinys 
kas ketvirtoje 25ių mokinių klasėje. Pastarai
siais metais (2009–2010ųjų duomenimis) du 
iš šimto mokinių yra su negalia, taigi, vienas 
kas antroje klasėje. Iš visų mokinių su negalia 
68 proc. turi intelekto negalią, 5,8 proc. – ju
dėjimo, 3,2 proc. – klausos, 1,8 proc. – regos, 
21,2 proc. – nepatikslinto tipo.

*   *   *
Švento Karpoforo mokykloje man įdomu 

stebėti mokytojos Orianos naudojamų meto
dų įvairovę. Nuostabą kelia jos griežtumas ir 
reiklumas Luko elgesiui ir pasiekimams. Žavi 
sugebėjimas paprastas kasdienes situacijas 
paversti tokiomis, kuriose Lukas gali patirti 
sėkmę ir pasijusti naudingas (kaip situacijoje, 
kai pasitarnavo pradinukams), o ir tai, kad šio 
berniuko ugdymas yra visos mokyklos ben
druomenės reikalas. Visa tai sukuria tokias 
sąlygas, kuriose įmanoma ori mokinystė.

Ar galime įsivaizduoti situaciją, apie kurią 
pasakojau pradžioje, Lietuvos mokykloje? O 
Lietuvą be specialiųjų mokyklų? 

GRETĖ KELPŠAITĖ
Psichologė
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla
daugiafunkcinis centras

Aukojimo portalas aukok.lt
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Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė  
UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“.

Tiražas 2000 egz.

Žurnale spausdinamų straipsnių ir  
laiškų autoriai išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

„Vilties“ bendriją 2016 m. rėmė:

Viršelyje: Šventinė nuotaika Kalėdinėje nevyriausybinių 
organizacijų mugėje Prezidentūros kiemelyje

JT organizacija yra paskelbusi spalio 17 
dieną Kovos su skurdu diena. 2016 metais vi
sa tarptautinė bendruomenė minėjo šią die
ną jau 24 kartą, bandydama dėmesingiau 
pažvelgti į skurdo reiškinį ir jo priežastis 
įvairiose pasaulio šalyse.

Dėl skurdo mažėja galimybės naudotis 
plačiajai visuomenei prieinamomis prekė
mis ir paslaugomis, prastėja gyvenimo ko
kybė, asmuo, šeima ir bendruomenė jaučiasi 
moraliai prislėgti. Be to, pažeidžiama pri
gimtinė asmens savybė – žmogiškasis oru
mas, nes asmuo negali tinkamai naudotis 
savo teisėmis ir vykdyti pareigų.

Šiemet JT organizacija ypač pabrėžė, kad 
skurde atsidūrę žmonės patiria pažeminimą 
ir atskirtį. Dėl atskirties susilpnėja arba nu
trūksta asmens socialiniai ryšiai. O juk aki
vaizdu, kad, viena vertus, žmogui, kaip soci
alinei būtybei, būtini nuolatiniai ryšiai su 
kitais bendruomenės nariais, antra vertus, 
dėl kiekvieno atskirtį patiriančio asmens sil
pnėja ir pati bendruomenė. Taigi, brandžios 
bendruomenės tikslas – atkurti savo pu
siausvyrą ir beprarandamus socialinius ry
šius, taip stiprinant ir telkiant savo gretas.

Skurdas – nuolatinis ekonominių krizių 
ir visuomenės sunkmečių palydovas. Tai mū
sų šalies gyventojai ypač skaudžiai pajuto 
2008 metais, ištikus globalinei finansinei 

BANDYMAS PAŽVELGTI Į SKURDO 
ĮVEIKIMO PROBLEMĄ PRO 
„BENDRUOMENIŠKUMO AKINIUS“
Jungtinių Tautų organizacija, siekdama visuomenės sutelktumo 
svarbiausiems šiandienos uždaviniams spręsti, suformulavo  
17 tolydžios plėtros uždavinių, kurių sprendimas gali pakeisti pasaulį. 
Pirmasis iš jų – visur įveikti visų formų skurdą.

krizei. Skurdas daugeliu atvejų tapo geresnio 
gyvenimo paieškų svetur priežastimi. Lietu
vos statistikos departamento duomenimis, 
1990–2011 metais iš šalies išvyko 615 tūkst. 
gyventojų (vidutiniškai kiekvienais metais 
po 30 tūkst.), o imigravo tik 116 tūkst. 

Lietuvoje skurdo lygiui išmatuoti nau
dojama vieninga Europos Sąjungos statisti
kos tarnybos „Eurostat“ metodika, kurios 
pagrindinis rodiklis – skurdo rizikos lygis. Šis 
rodiklis atspindi santykinį skurdą, atsklei
džiantį ekonominę nelygybę. Galima teigti, 
jog skurdo rizikos lygio rodiklis yra kriteri
jus, parodantis priemonių, taikomų kovo
jant su skurdu, veiksmingumą.

Europos Sąjungos statistikos tarnybos 
„Eurostat“ duomenimis, 2014 metais Lietu
voje skurdo rizikos lygis siekė 19,2 proc. 
Skurdo rizikos riba 2014 metais buvo lygi 
241 eurui per mėnesį vienam gyvenančiam 
asmeniui ir 506 eurams per mėnesį dviejų 
suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 me
tų šeimai. Taigi, 2014 metais apie 560 tūkst. 
šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizi
kos ribos.

2015 metais Lietuvoje skurdo rizikos ly
gis jau išaugo iki 22,3 proc. Tais metais 
skurdo rizikos riba vienam gyvenančiam as
meniui siekė 259 eurus per mėnesį, o dviejų 
suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 me
tų šeimai – 574 eurus per mėnesį.

Vertinant skurdo rizikos situaciją 2015 
metais iš 28 Europos Sąjungos šalių Lietuva 
atsidūrė 25 vietoje, blogesni tik Latvijos,

Šiemet JT organizacija ypač 
pabrėžė, kad skurde atsidūrę 
žmonės patiria pažeminimą ir 
atskirtį. Skurdas – nuolatinis 
ekonominių krizių ir visuomenės 
sunkmečių palydovas. Tai mūsų 
šalies gyventojai ypač skaudžiai 
pajuto 2008 metais, ištikus 
globalinei finansinei krizei.

Vertinant skurdo rizikos 
situaciją 2015 metais iš 28 
Europos Sąjungos šalių Lietuva 
atsidūrė 25 vietoje. O 2014 
metais ji užėmė 21 vietą.
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SIŪTI SEKASI PUIKIAI!

Rumunijos ir Serbijos rodikliai (2014 metais Lietuva užėmė 21 vie-
tą ir lenkė Bulgariją, Graikiją, Estiją, Ispaniją, Kroatiją, Latviją ir 
Portugaliją). 

Įsisenėjusi skurdo įveikimo problema rodo, viena vertus, reiški-
nio sudėtingumą, antra vertus, būtinybę ieškoti veiksmingesnių 
priemonių skurdui įveikti. Akivaizdu, jog į skurdo situaciją reikia 
žvelgti socialinę apsaugą suprantant ne siaurąja, bet plačiąja pras-
me, kaip apimančią ir švietimą, ir sveikatos apsaugą, ir kitas visuo-
menės veiklos sritis.

Neseniai mūsų šalyje įvykę rinkimai į Lietuvos Respublikos Sei-
mą suteikė pirmenybę Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos politi-
nėms nuostatoms. Tai liudija visuomenės nusivylimą nepakankamai 
efektyviu šalies socialinių problemų sprendimu. Kokią skurdo įveiki-
mo politiką siūlo minėta politinė jėga?

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos programa „Darni Lietuva“ skelbia, 
jog skurdo ir regioninės atskirties įveikimas turi tapti prioritetiniu 
naujosios vyriausybės uždaviniu didinant atlyginimus, užtikrinant 
deramą socialinės apsaugos lygį, siekiant sumažinti didelį skirtumą 
tarp šalies gyventojų pajamų. Tačiau verta atkreipti dėmesį į kai ku-
riuos programinius aspektus, atskleidžiančius požiūrį į demokrati-
jos veikimą visuomenėje: orientaciją į savivaldą, regioną, žmonių 
įsitraukimą į profesinių sąjungų ir asociacijų veiklą, paskatas per fi-
nansinius mechanizmus įgalinti ir skatinti nevyriausybines organi-
zacijas vykdyti kultūrinę, socialinę ir sportinę veiklas, ketinimą di-
dinti finansavimo prieinamumą ne tik valstybės ar savivaldybių or-
ganizacijoms, bet taip pat kultūrinių ir socialinių paslaugų teikėjams 
iš nevyriausybinio sektoriaus.

Minėtų programinių nuostatų įgyvendinimas – aktyvesnis nevy-
riausybinio sektoriaus dalyvavimas, funkcijų delegavimas bendruo-
menės iniciatyvoms, pagalba minėtų funkcijų vykdymui (ypač jei 
bus prisimenamas subsidiarumo principas, reikalaujantis neprisiim-
ti veiklos aukštesniu valdymo lygmeniu, jei ją gali atlikti žemesnio 
valdymo lygmens institucija), gali gerokai prisidėti prie socialinės 
ekonomikos sektoriaus įtakos šalies gyvenime augimo, ugdyti ben-
druomenės brandumą. 

Neseniai Lietuvoje paviešinto Mičigano valstybiniame universi-
tete atlikto 63 pasaulio šalis apėmusi tyrimo rezultatų duomenimis, 
mūsų šalis yra mažiausiai empatiška. Tai reiškia, jog bendruomenės 
nariai, gyvenantys šalia, nesiekia įsijausti į kito žmogaus padėtį, pro-
blemas, o tai užkerta kelią efektyviam pagalbos teikimui, netelkia 
bendruomenės. Žvilgsnis į socialinę apsaugą pro „bendruomenišku-
mo akinius“ suteikia viltį, jog ji gali būti suvokiama kaip investicija į 
asmenį ir tikslingai veikiančios aktyvios bendruomenės ugdymą.

Susitelkusi bendruomenė, žinanti savo tikslus, suvokianti savo 
veiksmus, siekiant konkrečių rezultatų, yra galinga jėga. Aktyvus 
bendruomenės – nevyriausybinių organizacijų, kitų socialinės ekono-
mikos dalyvių – įsitraukimas į socialinės apsaugos, suvokiamos kaip 
socialinė investicija, kūrimą gali suteikti naują postūmį tobulinant į 
asmens gerovę orientuotą mūsų šalies socialinės apsaugos sistemą. 

ANGELĖ DANUTĖ ČEPĖNAITĖ
Socialinių mokslų daktarė 

Neseniai Lietuvoje paviešinto Mičigano 
valstybiniame universitete atlikto 63 pasaulio šalis 
apėmusio tyrimo rezultatų duomenimis, mūsų šalis 
yra mažiausiai empatiška. Tai reiškia, jog 
bendruomenės nariai, gyvenantys šalia, nesiekia 
įsijausti į kito žmogaus padėtį.

Seniesiems metams baigiantis kaip visada laikas pagalvoti apie žurnalo „Viltis“ prenumeratą ateinantiesiems. 
O jie išties ypatingi, nes pradėsime dvidešimtuosius leidimo metus. Taip, 1997-aisiais pasirodė pirmasis žurnalo 
„Viltis“ numeris! Kad sutrikusio intelekto vaikai ir suaugusieji turėtų prieigą prie informacijos ir saviraiškos 
galimybę. Kad jų tėvai ir globėjai kuo daugiau sužinotų apie negalią, neįgaliųjų įgalinimą, teises, pareigas, jiems 
priklausiančias lengvatas. Kad specialistai dalytųsi gerąja patirtimi ir padėtų tėvams ir globėjams naudingais 
patarimais. Kad plačioji visuomenė turėtų galimybę geriau pažinti ir empatiškiau vertinti neįgaliuosius.
Štai kiek daug gali vienas leidinys! Tad kviečiame pasirūpinti, kad jis ir 2017-asiais atrastų kelią į neįgaliųjų 
namus, jų ugdymo ir globos įstaigas ir organizacijas, socialinės politikos formavimo institucijas.

KURŠĖNŲ DIENOS CENTRO

DĖMESIO! PRASIDEDA ŽURNALO „VILTIS“ 
DVIDEŠIMTIEJI LEIDIMO METAI IR 
PRENUMERATA 2017-IESIEMS!!!

KURŠĖNŲ DIENOS CENTROKURŠĖNŲ DIENOS CENTRO

ŠVENTĖS AKIMIRKOS

Žurnalas „Viltis“ yra ketvirtinis. Jį galima prenumeruoti vienerių metų laikotarpiui. 
Prenumeratos (keturių žurnalo numerių) kaina – 2 eurai ir 32 euro centai.

Gerbiamieji „Vilties“ bendrijos asocijuotųjų narių tarybų pirmininkai, jums reikia kaip paprastai užpildyti akcinės 
bendrovės „Lietuvos paštas“ reikalaujamą specialiąją formą naudojantis Excel programa ir 

kartu su banko išrašu apie apmokėjimą atsiųsti elektroniniu paštu (janinabut@viltis.lt).
Gerbiamieji mūsų žurnalo skaitytojai, jeigu norite sulaukti žurnalo ir ateinančiais metais, atsiųskite mums 
elektroniniu (janinabut@viltis.lt) arba paprastu paštu (Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius) laišką su nurodytu 

prenumeratoriaus vardu, pavarde, pašto kodu, adresu ir banko išrašu apie apmokėjimą. 
Pinigus už prenumeratą reikia pervesti į Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ 

AB SEB Vilniaus banko sąskaitą LT68 7044 0600 0126 2396 mokėjimo paskirtyje nurodant, 
kad tai yra žurnalo „Viltis“ 2017 metų prenumerata, taip pat prenumeratoriaus vardą ir pavardę.

Laiškų su prenumeratorių adresais, specialiųjų formų ir banko išrašų apie 
prenumeratos apmokėjimą lauksime iki 2017 metų kovo 14 dienos.

Prašome nevėluoti!!!
ŽURNALO RENGĖJAI

PRASIDEDA ŽURNALO „VILTIS“ 

PRIEŠ DEVYNERIUS METUS ELEKTRĖNŲ 
ŠEIMOS NAMŲ PARAMOS ŠEIMAI 
TARNYBOS LANKYTOJAI PRADĖJO MOKYTIS SIŪTI.

IR KASKART JIEMS SEKĖSI VIS GERIAU.

PIRMIAUSIA JIE DYGSNIAVO SKIAUTES.

TADA IŠ TŲ SKIAUČIŲ DĖLIOJO GAMTOS VAIZDUS.

ŠIS UŽSIĖMIMAS JIEMS PATIKO.

KITAIS METAIS ELEKTRĖNIŠKIAI NUSPRENDĖ 
PASISIŪTI LININES PRIJUOSTES IR SKARELES.

PRIJUOSTĖS PASIRODĖ LABAI GRAŽIOS.

JOS LABAI PATIKO PARAMOS ŠEIMAI TARNYBOS 
SVEČIAMS.

PANAŠIOS PRIJUOSTĖS PANORO NET SEIMO NARĖ 
DANGUTĖ MIKUTIENĖ.

SĖKMĖS PASKATINTI JAUNI SIUVĖJAI GILINO ŽINIAS.

JIE SIUVO KUPRINES, KREPŠIUS, SKIAUTINIUS.

ŠĮ PAVASARĮ SURENGĖ SAVO DARBŲ PARODĄ 
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOJE.

JAUNUOLIŲ SUGEBĖJIMAI LABAI SKIRTINGI.

SIŪTI PUIKIAI SEKASI NE TIK MERGINOMS, BET IR 
VAIKINAMS.

MERGINOS PIEŠIA ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ MODELIUS 
POPIERINĖMS LĖLĖMS.

VAIKINAI PASIUVO UŽVALKALIUKUS PAGALVĖMS.

UŽVALKALIUKAIS LABAI DŽIAUGĖSI JŲ NAMIŠKIAI.
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ORI MOKINYSTĖ – 14 P.

DĖMESIO! PRASIDEDA ŽURNALO „VILTIS“ 
DVIDEŠIMTIEJI LEIDIMO METAI IR 
PRENUMERATA 2017-IESIEMS! – 4 VIRŠ.

ŠĮ RUDENĮ VILNIUJE NEĮGALIEJI PASIEKĖ 
NAUJĄ REKORDĄ.

JIE SUVĖRĖ ILGIAUSIĄ LIETUVOJE LAPŲ PYNĘ.

PYNĖ IŠĖJO ILGESNĖ NEI VIENO ŠIMTO METRŲ.

LAPŲ PYNĘ VĖRĖ TRIJŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ 
LANKYTOJAI.

IŠ UGDYMO CENTRO „AIDAS“.

IŠ VAIKŲ IR JAUNIMO PENSIONO.

IŠ LOPŠELIO DARŽELIO „LAKŠTINGALA“.

LAPUS NEĮGALIEJI PRADĖJO VERTI KLASĖSE IR 
GRUPĖSE.

NES LAUKE LIJO LIETUS.

ŠIUO UŽSIĖMIMU VISI LABAI DŽIAUGĖSI.

EDVARDUI LABAI PATIKO MĖTYTI LAPUS Į VIRŠŲ.

RAPOLAS IŠ JŲ BANDĖ PADARYTI LIETŲ.

AURELIJUS SU TOMU DŽIAUGĖSI, KAD LAPŲ 
LABAI DAUG.

KAI LAPŲ PYNĖ BUVO BAIGTA,
JĄ APŽIŪRĖJO NEPRIKLAUSOMI VERTINTOJAI.

JIE PADĖJO UŽREGISTRUOTI NAUJĄ REKORDĄ.

REKORDU PASIDŽIAUGTI ATVYKO 
DAUG ŽURNALISTŲ.

SMAGU VISIEMS DRAUGIŠKAI DIRBTI.

DRAUGE DIRBANT PASIEKIAMA GERŲ REZULTATŲ.

Šio rekordo siekė didžiulis būrys linksmai nusiteikusių Vil-
niaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“, Vilniaus miesto vaikų ir 
jaunimo pensiono, taip pat Vilniaus lopšelio darželio „Lakštinga-
la“ auklėtinių kartu su pedagogais ir socialiniais darbuotojais. 
Visos trys Lakštingalų gatvės ugdymo įstaigos, kurias lanko skir-
tingų galių ir gebėjimų vaikai, suvienijo jėgas, įkvėptos gražių 
margaspalvių rudeninių lapų gausos.

Verti juos ugdytiniai pradėjo dar klasėse ir grupėse, nes sa-
vaitė pasitaikė lietinga. Ir tai jiems suteikė labai daug džiaugs-
mo: juk ne kiekvieną dieną išvysi tvarkingose patalpose didžiulę 
šūsnį vienas už kitą gražesnių lapų. O ir užduotis atitiko visų 
projekto dalyvių gebėjimus, tad suteikė daug malonumo ir tei-
giamų emocijų. 

ILGIAUSIA RUDENINIŲ LAPŲ PYNĖ

Šios idėjos sumanytoja – Vilniaus specialiojo ugdymo centro 
„Aidas“ pedagogė Audronė Navickienė jau kelerius metus puose-
lėjo mintį suvienyti bendrai veiklai kaimynines ugdymo įstaigas. 
O projekto koordinatorė Laima Leonavičienė į renginį pakvietė 
nepriklausomus vertintojus: Vilniaus miesto logopedų ir specia-
liųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkę Almą Bidvienę, Vil-
niaus miesto Antakalnio seniūną Algimantą Vaitkų ir radijo lai-
dos „Vakaro žvaigždelė“ redaktorę Daivą Bauerienę, kurie parašė 
liudijimus „Factum“ agentūrai. Sugužėjo į renginį ir būrys žurna-
listų. Ilgiausios rudeninių lapų pynės, o ir trijų ugdymo įstaigų 
draugystės įamžinti. Juk draugystė daro stebuklus!

LAIMA LEONAVIČIENĖ
Vilniaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“ logopedė 

metodininkė
AUDRONĖ NAVICKIENĖ

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė 

Gražų šių metų spalio 14 dienos rytą Vilniuje, 
Lakštingalų gatvėje, šalia specialiojo ugdymo 
centro „Aidas“ buvo suverta vieno šimto vieno 
metro ir šešiasdešimties centimetrų ilgio lapų 
pynė. Taip gimė naujas Lietuvos rekordas...

ILGIAUSIAILGIAUSIA
RUDENINIŲ

LAPŲLAPŲPYNĖ

linkime neįprastų susitikimų, 

keičiančių Jus ir Jūsų pasaulį!linkime neįprastų susitikimų, 
linkime neįprastų susitikimų, 2017-taisiais

ILGIAUSIA RUDENINIŲ LAPŲ PYNĖ


