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Kiekvieną antradienio popietę mes, Vilniaus kunigų semi-
narijos Propedeutinio kurso studentai, džiaugsmingai skubame 
į Markučių dienos veiklos centrą, kur mūsų nekantriai laukia šio 
centro lankytojai, jau suspėję tapti mūsų bičiuliais ir draugais.

Vieneri nuostabios draugystės metai prabėgo nepastebimai, 
todėl nutarėme gražiausias šios bičiulystės akimirkas įamžinti 
kompaktiniame diske.Tikimės, kad jis suteiks daug džiaugsmo 
centro lankytojams, darbuotojams ir tėveliams.

Kompaktinis diskas „Žingsnis po žingsnio“ – tai bendra 
mūsų kelionė, kurios pagrindinis bendrakeleivis buvo meilė. Ši 

Šių metų pirmojo žurnalo numerio straipsnyje „Informacijos kaupimo ir sklaidos centrai“  
dėl informacijos pateikėjo kaltės įsivėlė klaida. Kretingos dienos veiklos centro vadovė yra Stasė Rutkienė.  

Labai atsiprašome. 
Žurnalo rengėjai

„Žingsnis po žingsnio“

kelionė pareikalavo nemažai pastangų, nes siekiant užsibrėžto 
tikslo būtina įsiklausyti į kitų širdžių gaidas, kad suskambėtų 
nepaprasti akordai.

Nors kompaktinio disko įrašui buvo rengiamasi daugiau 
nei pora mėnesių, jo „gimimo diena“ laikome šių metų gegužės  
2-ąją. Nuo pat ryto neramus šurmulys bylojo apie tai, kad ši die-
na lankytojams – ypatinga. Muzikos studijoje būriavosi būsimos 
„žvaigždės“, vyko parengiamieji darbai. Ypač daug triūso teko 
įdėti muzikos studijos vadovei ir vienai projekto organizatorių 
bei kuratorių Jurgitai Steckaitei, su meile derinusiai atskirų šir-
delių gaidas.

Kompaktinį diską „Žingsnis po žingsnio“ sudaro šešios 
giesmės, trys muzikinės improvizacijos ir skaidrės, liudijan-
čios apie mūsų buvimą kartu. Jeigu ne centro lankytojai, šis 
kompaktinis diskas nebūtų išvydęs dienos šviesos. Todėl labai 
jiems dėkojame ir tikimės dar ne kartą drauge išsirengti į pras-
mingą kelią...

Vilniaus kunigų seminarijos Propedeutinio kurso studentai



12-13 psl.

18-19 psl.

23 psl. 

11 psl.

2-3 psl. Permainų turime siekti kryptingai 
Kurkime... filmus!

4-5 psl. Mums rašo  

6-7 psl. Hiperkineziniai sutrikimai (1)

8 psl. Įdarbinimo direktyva (4)

10-11 psl. Pasiimkite tai, kas jums priklauso!!! 
„Gera dirbti, kai esu pastebėta“

12-13 psl.  Mes turime teisę...

14-15 psl. Sutrikusio intelekto vaikas ir tėvų socialinis 
aktyvumas

16-17 psl. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo  
galimybės bei privalumai

18–19 psl. Laukti neverta – reikia kreiptis dabar 
Naujasis centras „Vilties akimirka“

20–21 psl. ENABLE. Škotija. Glasgou

22–23 psl.  Proto negalia ir informacinės technologijos – 
ar tai suderinama?  
Nelengvos integracijos pamokos 
Atstovavimas sau – kas tai?

24–25 psl.  Gražios muzikos šventės akimirkos 
Mūsų žiburiukas 
Tėvų ir specialistų partnerystė

M I e l I  S K a I T Y T o J a I ,

atsiprašome, kad antrasis „Vilties“ žurnalo numeris pasiekia Jus tik dabar. 
Šis vėlavimas turi pateisinamą priežastį –  

mes privalėjome rengti konkursą leidybos paslaugoms pirkti.

Žurnalo rengėjai

Turinys



– Neseniai įvyko „Vilties“ bendrijos 
asocijuotųjų narių visuotinis susirin-
kimas. Kokias pagrindines problemas 
jis atskleidė? Kaip mums sekasi žengti 
pasirinktu keliu?

– Dirbome tik vieną dieną, bet labai 
produktyviai. Kalbėjomės apie mūsų 
prioritetus, apie tai, ką nuveikėme įgyven-
dindami savo suvažiavime priimtas nuo-
statas praėjusiais metais ir, žinoma, apie 
padėtį vietose. Mūsų žmonės jau pradėjo 
suprasti, kokie svarbūs yra ryšiai su vie-
tos valdžia. Niekas atvažiavęs iš Vilniaus, 
Kauno ar Briuselio padėties per vieną die-
ną nepakeis. Jeigu nuolat tvirtiname, kad 
neįgalus žmogus ir jo šeima turi gauti pa-
galbą savo bendruomenėje, vadinasi, visų 
pirma reikia ieškoti bendros kalbos su vie-
tos politikais, specialistais, verslininkais 
ir pan. Be to, tai turi daryti patys tėvai. 
Gražus Kazlų Rūdos pavyzdys rodo, kad 
tai iš tiesų įmanoma. 

labai džiaugiuosi, kad nemažai nau-
jų mūsų organizacijos lyderių dirba pa-
kankamai profesionaliai. Jie ieško būdų 
užmegzti dialogą su politikais, domisi, 
kuo gyvena vietos savivaldybės, ir šis jų 
aktyvumas labai pasiteisina. Dar vienas 
puikus pavyzdys – sėkminga „Šiaulių 
rajono Vilties“ veikla. Net dvejus metus 
jos lyderiai derino savo poziciją su vietos 
valdžia, kol pagaliau buvo priimtas palan-
kus politinis sprendimas – šiame rajone 
bus steigiamas dienos užimtumo centras. 
Gražių pavyzdžių netrūksta, ir aš tikiuosi, 
kad jie taps akivaizdžiu įrodymu likusie-
siems, jog galima daug ką padaryti ir netu-
rint didelių pinigų. 

Suvalkija atsibudo, Dzūkijoje nestinga 
prasmingos veiklos, bet jos sostinė alytus 
dar „primigusi“. Tiesa, to negalima pasa-
kyti apie lazdijus ir Druskininkus. Žemai-
tija žengia profesionaliu keliu – steigia die-
nos centrus ir daugiausia dirba paslaugų 
kokybės srityje. aukštaitija dirba keliomis 
kryptimis: steigia naujas įstaigas ir skati-
na tėvų aktyvumą. Tėvai irgi jau suprato, 
kad nuo jų priklauso daug dalykų. Pa-
vyzdžiui, jeigu vietos lyderiai ne ką tevei-
kia, bet žmones tenkina toks darbas, mes 
negalime priversti jų „iš viršaus“ steigti 
grupinio gyvenimo namus ar šeimos para-

mos centrą. Visi svertai tėvų rankose.
– O ar buvo svarstoma visuotinia-

me susirinkime jau esamų paslaugų 
kokybė?

– Ypač daug diskusijų sukėlė dienos 
užimtumo centrų paslaugų kokybė. Suti-
kime, kad tai, kas tiko prieš dešimtmetį, 
šiandien mūsų jau visiškai nebetenkina. 
Pirmiausia per tuos metus pasikeitė mi-
nėtų centrų lankytojai. Mūsų jaunuoliai 
ateina iš ugdymo įstaigų, jie turi daug dau-
giau žinių, todėl ir jų poreikiai didesni. 
Mes susitarėme, kad susikviesime atskirai 
visų dienos užimtumo centrų specialistus 
ir kalbėsime apie tai, kaip suderinti jų lū-
kesčius ir lankytojų poreikius. 

Kalbėdami apie savo suaugusius sū-
nus ir dukras, mes pirmiausia turime pri-
siminti, kad reikia mokytis pripažinti nau-
jo laikmečio padiktuotą jų teisę rinktis. 
Mūsų vaikai gali gyventi taip, kaip nori 
ir sugeba. Vadinasi, ir mūsų organizacijos 
pozicija turi keistis. Mes jau pradėjome 
diskutuoti ne tiek apie neįgalius žmones, 
kiek su jais. labai tuo džiaugiuosi. Šiais 
metais ir mūsų seminarai, ir mokymai, ir 
susitikimai bus skirti dienos užimtumui, 
pagalbai šeimai, žmogaus teisėms. Mes 
mokysimės suteikti neįgaliems žmonėms 
kuo daugiau galimybių dalyvauti spren-
dimų priėmimo procese. Turime pasiekti, 
kad specialistai, tėvai ir neįgalieji dirbtų 
kartu. Jeigu mes iki šiol kalbėjome apie tė-
vus ir specialistus, tai pats metas įtraukti į 
aktyvią veiklą ir pačius neįgaliuosius.

– Bet ar pavyks tai padaryti, jeigu 
mus pasiekia dėl savo suaugusių ne-
įgalių vaikų likimo sunerimusių tėvų 
laiškai. Pavyzdžiui, iš Panevėžio mums 
rašo mama, auginanti du neįgalius 
sūnus, kuriems po dviejų metų teks at-
sisveikinti su ugdymo įstaiga. Kadangi 
Panevėžyje stinga tarnybų suaugusiems 
proto negalios asmenims, laiško autorė 
abejoja vietos valdžios sugebėjimu 
planuoti į priekį, o ir pačios „Vilties“ 
bendrijos strateginiu pajėgumu.

– Mūsų bendrija strateginį planą tikrai 
turi. o tai, kad valdininkų planavimas šiek 
tiek skiriasi nuo žmonių poreikių, nenuos-
tabu. Tai, apie ką rašo mama iš Panevėžio, 
nėra tik šio miesto problema. lygiai tokia 

pati, jeigu ne dar didesnė, yra ir Vilniuje. 
Šiais metais sostinėje mokyklą baigė 50 di-
delių specialiųjų poreikių turinčių jaunuo-
lių. o ką mes galime jiems pasiūlyti?

Vienas pagrindinių prioritetų mū-
sų organizacijos strategijoje yra dienos 
užimtumas arba paslaugos suaugusiems 
neįgaliems žmonėms. Mes jau trejus me-
tus vykdome savo įsipareigojimus, bet, 
tenka pripažinti, sekasi gana sunkiai. 
liūdna gauti panašių laiškų ir sutikti, 
kad kai kurie mūsų asocijuotieji nariai 
klaidingai mano, jog užtenka įkurti vie-
ną centrą ir... visos grandys sutvarkytos. 
Kodėl negalvojama, kad kiekvienais me-
tais vietose daugės suaugusių neįgalių 
žmonių, kuriems reikės paslaugų? Kiek 
vaikų šiuo metu mokosi specialiojo ugdy-
mo įstaigose? Kiek vaikų išeis iš jų šiais ir 
ateinančiais metais? Štai klausimai, į ku-
riuos reikia atsakyti jau šiandien, ir eiti 
derėtis su valdžia, kad vietose atsirastų 
pakankamas tinkamų dienos užimtumo 
paslaugų pasirinkimas.

Keletą metų buvo labai sunku susi-
kalbėti su politikais, nes visi jie lyg susi-
tarę tvirtindavo, kad šios paslaugos yra 
labai brangios ir valstybė neturi tam lėšų. 
Todėl tikrai verta padėkoti Socialinės rū-
pybos ir darbo ministerijai, kad rengiant 
naują Socialinių paslaugų katalogą bu-
vo numatyta 900 lt tikslinė dotacija per 
mėnesį kiekvienam sunkios negalios as-
meniui, kuris gaus užimtumo paslaugas 
savivaldybėje. Taigi finansinė našta savi-
valdybėms nuo kitų metų sausio 1 dienos 
akivaizdžiai sumažės. 

Savivaldybės savo ruožtu kompen-
suos išlaidas dienos užimtumo centrams. 
Jeigu savivaldybė yra įsteigusi dienos 
užimtumo centrą, kurį lanko 20 žmonių, 
o 10 iš jų turi sunkią negalią, nesunku 
suskaičiuoti, kiek atsiras papildomų lė-
šų. Tikiu, kad valstybė, prisimdama to-
kį atsakingą įsipareigojimą, atsakingai 
paskaičiavo savo pinigus. Kitas dalykas, 
ar savivaldybės sugebės vesti tą apskaitą, 
ar norės tai daryti, ar jos jau šiandien yra 
tiksliai apskaičiavusios, kiek lėšų gali ti-
kėtis iš valstybės biudžeto. 

Mūsų organizacijos įsipareigojimas – 
dirbti su aukščiausiomis valstybės institu-

Permainų turime siekti kryptingai
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cijomis, t.y. su Seimu ir Vyriausybe, kad 
būtų priimami tinkami politiniai sprendi-
mai. o mūsų asocijuotieji nariai vietose 
turi atidžiai įvertinti neįgaliųjų poreikius. 
Mes jiems padėsime planuoti išlaidas, 
rengti specialistų mokymus, bet vietos po-
litika ir poreikiai – pirmiausia jų rūpestis. 
Kartais labai liūdna, kad veikla vietose 
yra daugiau klubinio pobūdžio, o tikrojo 
atstovavimo sutrikusios raidos žmonėms 
nesugebama užtikrinti.

– O kokių konkrečių žingsnių 
galima būtų imtis vietose, kad padėtis 
keistųsi į gerąją pusę? 

– Reikėtų geriau perprasti savo savi-
valdybės darbo specifiką. Juk savivaldy-
bė turi biudžetą, apibrėžtą reglamentą 
ir negali dirbti „gaisrų gesinimo meto-
du“. Norint, kad ji priimtų vieną ar ki-
tą sprendimą, jai iš pradžių reikia laiku 
pateikti tinkamai parengtą medžiagą. 
Pavyzdžiui, dar šių metų sausį Neįgalių-
jų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos pradėjo 
vykdyti investicinį specialiųjų transpor-
to priemonių įsigijimo projektą, t.y. buvo 
priimtas sprendimas skirti specialiųjų 
transporto priemonių toms savivaldy-
bėms, kurios prisiims įsipareigojimus 
jas išlaikyti. Kitaip tariant, transporto 
priemonė bus duodama nevyriausybinei 
organizacijai, o savivaldybė iš savo biu-
džeto ją išlaikys. Mes taryboje apsvarstė-
me, kokiems asocijuotiesiems nariams to 
labiausiai reikėtų, dar sausį persiuntėme 
jiems visą dokumentaciją, o atsakymų tu-
rėjome sulaukti iki gegužės 31 d. Tačiau 
mūsų asocijuotieji nariai iš alytaus ir Ute-
nos taip ir nesugebėjo susitarti su vietos 
savivaldybe ir sutvarkyti reikiamų doku-
mentų. Tai rodo, kad vietose nebendrau-
jama su politikais profesionaliu derybi-
niu lygmeniu. 

Tokių pavyzdžių yra labai daug. Ką 
daryti? Matyt, vėl turėtume kalbėti apie 
tai, kokia yra pagrindinė „Vilties“ ben-
drijos misija. ar atstovausime neįgalie-
siems, skatindami vietos valdžią veikti 
jų labui, ar įsteigsime vieną kitą įstaigą 
ir laikysimės jų įsikibę, tesugebėdami 
teikti ribotas socialines paslaugas. Man 
regis, vietose reikia padėties išmanymo, 
lankstumo ir universalumo. Viena ver-
tus, turime būti „prižiūrėtojais“, kita ver-
tus, jeigu esame pakankamai pajėgūs, 
tai steikime vietose viešąsias įstaigas ir 
įsijunkime kartu su specialistais į sociali-
nių paslaugų rinką. 

Ten, kur organizacija nėra labai stipri, 
ji turėtų imtis jau minėto „prižiūrėtojo“ 
vaidmens, t.y. labai aktyviai ir profesiona-
liai dirbti su politikais. Nuolat informuo-
ti juos apie paslaugų poreikius, padėti 
planuoti jų apimtis. Juk neretai lyderiai 
patys nelabai žino, kokia yra tikroji padė-
tis. Nieko neduos vienkartinis nuėjimas į 
savivaldybę ir pasakymas – mums reikia. 
Viską prieš tai būtina „išguldyti“ ant po-
pieriaus remiantis įstatymais, reglamen-
tuojančiais neįgaliųjų padėtį. Svarbiausia 
yra žinoti, ko mes tikimės ateityje. Jeigu 
šiandien kryptingai pradėsime to siekti, 
tai po dviejų trejų metų mūsų lūkesčiai tik-
rai išsipildys.

– O kokius lūkesčius turėtume sieti 
su vasara?

– Vasarą atsiranda didelis poreikis da-
lyvauti socialinės psichoreabilitacijos pro-
gramoje, visiems drauge mokytis ir ilsėtis. 
Norinčiųjų tikrai yra labai daug. Tikiuosi, 
kad stovykloje turėsime laiko pasikalbėti, 
pasidalyti mintimis ir žiniomis. Norėčiau 
visiems palinkėti, kad net ir lyjant akyse 
šviestų saulė, kad širdyse netilptų šiluma. 
Tuomet sėkmingai sulauksime rudens ir 
atsidėsime per vasarą subrandintoms idė-
joms.

– Dėkui už pokalbį.
Kalbėjosi  

Janina Butkuvienė

KurKIME... fILMuS!
Skubame Jums pranešti,  

kad 2007 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais, Vilniuje vyks pirmasis 
Neįgaliųjų trumpametražinių filmų festivalis.  

Maloniai kviečiame dalyvauti.  
Tikimės, jog visi kartu galėsime dar labiau prisidėti prie neįgaliųjų 

integracijos į visuomenę plėtros, jų bendravimo įgūdžių  
ir kūrybiškumo ugdymo.  

Lauksime Jūsų, kad visi drauge galėtume patirti naujų įspūdžių, teigia-
mų emocijų, pasidalyti patirtimi ir gera nuotaika.

 
Užpildytas anketas, kurių pavyzdžius rasite  

„Vilties“ bendrijos interneto svetainėje  
www.viltis.lt,  
prašome siųsti  

el.paštu dcsviesa@takas.lt  
arba paprastu paštu  

Dienos centras  „Šviesa“, Baltasis skg. 3A, Vilnius   
iki 2006-08-31.

Tarptautinis projektas „Neįgaliųjų meninė raiška“ (Panevėžys)
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Mums rašo ● Mums rašo ● Mums rašo ● Mums rašo ●

Rėmėjų padovanota ekskursija

Koks gražus mažytis mūsų kraštas,
Kaip lašelis tyro gintaro...

Šakių rajono Gelgaudiškio specialioji mokykla įsikūrusi gražiame Sūduvos kam-
pelyje. Vaikai čia nuo pirmų dienų mato grožį, mokomi mylėti ir tausoti tai, ką su-
kūrė pati gamta. Mūsų moksleiviams patinka papildomo ugdymo būreliai. Visus 
metus gėlių priežiūros būreliui vadovavo vyr. auklėtoja Irena Gribienė. o vyr. auklė-
tojos elenos Mačiulaitienės vadovaujamo renginių būrelio nariai patys siūlė ir rengė 
įvairius renginius.

Pačius aktyviausius abiejų būrelių narius už visų mokslo metų gerus darbus ap-
dovanojome kelione į Vilnių. ekskursiją mielai finansavo rėmėjai, kurie panoro likti 
nepagarsinti. Pakeliui iš Gelgaudiškio į Vilnių aplankę visas įdomias vietas, paga-
liau atkakome į sostinę. Į Gedimino kalną pavyko pakilti keltuvu. Tai buvo nepakar-
tojamas jausmas. Pilies papėdėje aplankėme archikatedrą baziliką. Paskui vykome į 
lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, kur mūsų jau laukė buvę Gelgaudiškio 
vaikų namų auklėtiniai. Jie mielai sutiko aprodyti mums pastato vidų, sceną, pavai-
šino kava. Vėliau nudardėjome prie Belmonto krioklių. Įspūdžiai liete liejosi.

Dėkui buvusiems Gelgaudiškio vaikų namų auklėtiniams, šios mokyklos direk-
torės pavaduotojai G. Žilinskienei, pedagogams, padėjusiems išruošti vaikus į kelio-
nę, ir saugiai vežusiam vairuotojui. ačiū visiems už gerumą ir telaimina jus Dievas.

Elena Mačiulaitienė ir Irena Gribienė
Ekskursijos įkvėpėjos ir vadovės 

Projektas „Krašto garbė“

Dvi savaites Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos „Volungės“ lavinamosiose 
klasėse buvo vykdomas projektas „Krašto garbė“. Moksleiviai, turintys kompleksi-
nę negalią, sužinojo daug naujo apie savo kraštą.

Kalbos dieną buvo sekamos ir inscenizuojamos lietuvių liaudies pasakos, mo-
komasi naujų skaičiuočių, dainelių, žaidimų. aktyviai šioje veikloje dalyvavo moks-
leiviai Romas Dobrovolskis, Mindaugas laikūnas ir arūnas Velička. Nekalbantys 
vaikai pagal gebėjimus imitavo pasakas judesiu, o likusieji pamėgdžiojo pasakų 
veikėjų kalbą. Ypač vaikams patiko jumoristinės skaičiuotės ir pasakos be galo. 

Menų dieną stengėmės suteikti moksleiviams progą išreikšti save. Vaikams la-
bai patiko spalvint mandalas, ieškoti užkoduotų prasmių ir skirtumų. Judesio ko-
rekcijos mokytojas Tomas Kulikauskas kartu su moksleiviais kūrė kompiuterinės 
grafikos darbus. 

Projektą vainikavo bendras renginys su Kuršėnų „Vilties“ dienos užimtumo 
centro jaunuoliais (vadovė Virginija Norvaišienė), moksleivių tėveliais bei „Tiesos 
žodžio“ bažnyčios atstovais, kurie įteikė vaikams samariečių suruoštas dovanėles.

Projekto rengėjai ir vykdytojai: specialiosios pedagogės erika Dilinskienė, Rita 
Kančiauskienė, Vanda Brikienė, pedagogių patarėjos liudmila Stučinskienė, Sigu-
tė Stonienė, Vida Bartaškienė, judesio korekcijos mokytojas Tomas Kulikauskas ir 
bendruomenės slaugytoja Danutė Gedaminskienė.

Erika Dilinskienė
Specialioji pedagogė-metodininkė

Labiausiai mus, mieli mūsų skaitytojai, džiugina jūsų laiškai, kurių 
mūsų pašte, laimei, niekada nestinga. Štai ir dabar nugulė mūsų stalus 
lakios ir šviesios mintys apie praėjusias prasmingas šventes – Moti-
nos, Tėvo bei Vaikų gynimo dienas, koncertus, parodas. Džiugu, kad 
dalijatės su mumis šviesiomis akimirkomis. Dėkui, kad patikite mums 
sunkias mintis bei problemas. Linkime, kad vasarai vis plačiau besi-
šypsant jų būtų kuo mažiau. Šiandien spausdiname laiškų pluoštelį, o 
jūs skraidinkite mums vis naujus...

Žurnalo rengėjai

Gėlės ant asfalto
Vaikų gynimo diena – tai simbolinė 

pavasario ir vasaros jungtuvių diena, kai 
visa aplinkui žydi, klega, gaudžia. Todėl 
akmenės dienos užimtumo lankytojai 
ir jų svečiai – Dabikinės specialiosios 
mokyklos moksleiviai nusprendė įamžinti 
šią dieną piešiniuose. ant asfalto pražydo 
gėlės, suspindo saulė, iškerojo medžiai. 

Jaudulio ir džiaugsmo užteko visiems, 
nes kartu piešė ir atvykę į šventę tėveliai. 
Piešinius filmavo kamera įamžino centro 
lankytojas lauras. o galop buvo išrinkti 
gražiausi piešiniai. 

„Sportas visiems“ – 
džiaugsmas visiems

Š.m. gegužės 30 d. akmenėje buvo 
surengta sporto šventė „Sportas visiems“. 
Šventės dalyvius ir žiūrovus pasveikino bei 
sėkmingų startų palinkėjo rajono vicemerė 
e. Meškienė. Šventėje dalyvavo akmenės 
rajono sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis” vaikai, jaunuoliai ir jų 
tėvai, Dabikinės specialiosios mokyklos 
ugdytinių komanda su kūno kultūros 
mokytoju G. Plepiu, Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės M. Savickienės būrelis ir kt.

Patyrėme naujų įspūdžių, teigiamų 
emocijų, pasidalijome patirtimi ir gera 
nuotaika. Juk ne kasdien pasitaiko proga 
sužaisti su šachmatų sporto meistru V. Iga-
riu ir šaškininku K. Gailevičiumi. Šventę 
šauniai vedė Sporto centro direktorius 
V. Jonušas. Ją net filmavo „Ventos” tele-
vizija. Dėkojame šventės organizatoriams 
už rūpestingumą ir nuoširdumą.

Dalė Mažėlienė
Akmenės rajono sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijos „Viltis“ tarybos 
pirmininkė

Šventės „Sportas visiems“ akimirkos
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Mums rašo ● Mums rašo ● Mums rašo ● Mums rašo ●
Širdies šventė

Mamyte, graži šventė atėjo į tavo širdį. Myli-
ma mamyte, džiaukis ta švente. aš nenoriu liū-
dinti tavęs, nenoriu, kad širdelė verktų. Gyveni-
mas bus laimingesnis ir linksmesnis. Nebeverk, 
prašau. Juokis, šokinėk, klegėk, krykštauk. 
Įsileisk muzikos garsus. Kambarys muzikoj 
paskęs... Šypsokis, mieloji tu mano, pailsėk 
nuo sunkių darbų ir pasiklausyk, kaip sveikina 
mylinti dukrelė, kokius gražius, prasmingus 
tau žodžius sukurs. Mano mylinti širdis tau pa-
sakys –Tu man esi vienintelė pasauly. Tu viena 
man esi Žemėje. Jeigu tavęs nebūtų, aš numir-
čiau. Kokia prasmė gyventi be Tavęs?..

Tu mintyse pakilk virš debesų, pagauk sva-
jonę, pažvelk su meile dukrelei į akis ir nusišyp-
sok maloniai. Dukrytė bučiuoja tavo veidelius. 
Tavo rankos švelnios, o bučiniai dar švelnesni. 
Tu – duona laukuose užaugusi. Tu – tėvynė ir 
gimtinė mano. Tu – lietuva, žemė ir dangus. 
Tu – laisvė mano ir gyvenimas. Ir saulutė man 
esi, tu skrendanti dainelė ir giesmė. Neužgesk, 
saulute mano. Nėra gražesnių žodžių už Mamu-
te, Mamyčiuk, Mamyte, Mama... aš tave supran-
tu iš pirmo žvilgsnio ir iš pusės žodžio. aš dary-
siu viską, ką liepsi, padėsiu viską tau daryt. 

Mamyte, tu žinai, kur man skauda, pastebi, 
kai man liūdna ir būnu nusiminus. Tu nuramini 
mano širdelę, paguodi mane, švelniai nubrauki 
mano graudžias ašaras, priglaudi prie mylin-
čios širdelės ir pažeri daugybę bučinių. 

aš kaip mažas vaikelis puolu į tavo glėbį, 
prisiglaudžiu ir pajuntu dievišką palaimą, nusi-
ramina mano siela ir širdelė sušyla. Greit pra-
bėgo nuostabi mano vaikystė. aš užaugau my-
linčioj šeimoj. Be mamytės ir tėvelio dar turiu 
gerų draugų...

Brangi mamyte, tu mane išleidi į mokyklė-
lę, palaimini, pamojuoji, kai įlipu į autobusiuką. 
eini į darbą, po to lauki manęs sugrįžtančios. 
aš puolu tau į glėbį. Tada valgom pietus. Tu 
juos su meile išverdi.

Tu švelni kaip pienės pūkas. Tu sukuri eilė-
raštukų, ir aš tave vadinu – „Mano poetė“. aš 
pirmoji skaitau tavo kūrybą. Man labai viskas 
patinka, o labiausiai – apie meilę. 

Mamyte, aš tave labai myliu. ačiū už naktis 
bemieges, už viską, ką išmokei: vaikščiot, kal-
bėt, skaityt, rašyt, nuskust bulves, išplaut grin-
dis, naikint piktžoles darže...

Prasidės vasaros gražumas. aš mažiau sirg-
siu, ir mes visi trys vėl keliausim po lietuvą. 
Man patinka mūsų šeimos ekskursijos. Smagu 
keliaut ir su draugais bei „Šakių Vilties“ vai-
kais. Kai man gera, aš važiuoju ir dainuoju. 
Man pritaria draugai, ypač Martynas, ir mums 
būna linksma.

Sveikinu su Mamytės diena ir linkiu sėk-
mės, kūrybos, geros nuotaikos, šilumos, meilės, 
sveikatos, stiprybės, svajonių išsipildymo ir su-
laukt šimto metų.

Tave sveikina mylinti dukrytė  
Eglė Karūnaitytė

Kas laukia mano vaikų?
Per šešiolika lietuvos nepriklausomybės metų pavyko pasiekti didelių poslin-

kių mažinant socialinę atskirtį tarp proto negalios žmonių ir visuomenės. Prie 
pozityvių pokyčių nemažai prisidėjo ir „Vilties“ bendrija. Tėvų idėjos, aktyvus 
permainų siekimas ir bendradarbiavimas su specialistais tiesė kelią į socialinę 
integraciją. Per tuos metus buvo parengta puiki teisinė bazė ir įkurta nemažai 
tarnybų, teikiančių socialines paslaugas ne tik sutrikusios raidos žmonėms, bet 
ir jų šeimos nariams.

Metams bėgant keitėsi organizacijos vadovai ir lyderiai vietose. Senieji pa-
vargo kovoti su nuolat daug žadančiais, bet mažai darančiais valdininkais. o 
naujieji, anot „Vilties“ tarybos pirmininkės D. Migaliovas, „primigo“, o gal ir 
visai užsnūdo. Drįstu taip kalbėti todėl, kad prieš 13 metų Panevėžyje sukur-
tas tarnybų tinklas proto negalios žmonėms šiandien nebepatenkina išaugusių 
poreikių, o inicijuoti naujų įstaigų kūrimą ar plėsti jau esamas nėra kam. Val-
dininkai eilinį kartą atsikalbinėja, motyvuodami jau ne tik lėšų, bet ir patalpų 
stygiumi, nors vietos dienraščiuose mirgėte mirga skelbimai apie nuomojamą 
arba parduodamą savivaldybei priklausantį nekilnojamą turtą.

o mūsų neįgalūs vaikai auga. Su nerimu ir baime laukiu dienos, kai mano 
sūnūs dvyniai, sulaukę 21 metų, privalės palikti vaikų abilitacinio ugdymo cen-
trą. Juk prieš 12 metų įsteigtas Panevėžio jaunimo darbo centas visiškai užpil-
dytas. Jį steigiant poreikis buvo 16-20 vietų. Šiandien centro lankytojų daugiau 
nei 30. Po vienu stogu glaudžiasi asmenys su vidutinėmis ir sunkiomis negalio-
mis – autistai, sergantieji epilepsija, turintieji cerebrinį paralyžių ir t.t. aišku, 
kai vienoje įstaigoje yra tiek daug įvairių poreikių turinčių neįgaliųjų, kenčia 
paslaugų kokybė. Bet neįgalieji vis tiek laimingi, o ir jų tėvai patenkinti. Tik 
spaudžia nerimas dėl to, ką reikės daryti toliau. Kur eis mano sūnūs po dviejų 
metų, jeigu tolesnė įstaigų plėtra nenumatyta?

Savivaldybės prioritetą teikia paslaugoms namuose. Juk naujajame Sociali-
nių paslaugų kataloge taip ir numatyta. Bet ar kas pagalvojo jį rengdamas, kad 
šios paslaugos suduos nemenką smūgį integracijai ir pačiai socialinių paslaugų 
sistemai? Neįgalusis vėl privalės sėdėti namuose su slaugytojais. Pavydžiu vil-
niečiams tėvams, kurių proto negalios vaikai jau gali rinktis paslaugas net pagal 
negalios lygį, pvz.: užimtumo centrus, darbo centrus, menų ir profesinio rengi-
mo mokyklas, paramos šeimai centrus ar grupinio gyvenimo namus. Tiesa, ir 
Panevėžyje buvo padaryta nemažai. Turime vaikų abilitacinio ugdymo centrą, 
jaunimo darbo centrą, paramos šeimai centrą, grupinio gyvenimo namus. Bet 
šiandien šis tinklas tenkina vos trečdalį neįgaliųjų poreikių. Vargu, ar strateginį 
planą turi valdininkai, o ir pati „Panevėžio Vilties“ bendrija.

esu pakankamai stipri ir noriu dirbti, bet ateitis verčia nerimauti. Kas laukia 
mano vaikų?

Alina Šakalienė 
Panevėžys

Gelgaudiškis

Kuršėnai
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zodai. Jau ankstyvoje vaikystėje išryškėja 
perdėtas ir sunkiai suvaldomas vaiko jud-
rumas. Toks vaikas gali be atvangos judė-
ti ir dieną, ir vakare, ir net naktį (nuolat 
vartytis lovoje). Gali pasireikšti ir žodinis 
(verbalinis) hiperaktyvumas, kai vaikas 
nuolat be paliovos šneka ir, atrodo, visai 
negirdi kitų. Tiriant aktyvumą nereikėtų 
pamiršti šios sąvokos sąlygiškumo, nes 
tai, kas vieniems yra norma, kitiems atro-
do patologija. Be to, įvairiose šalyse kul-
tūriniai ypatumai ir tolerancija augančio 
vaiko judrumui bei aktyvumui yra skirtin-
gi. Neretai panašaus aktyvumo vaikai skir-
tingose šeimose, skirtingoje mokyklinėje 
aplinkoje vertinami labai nevienodai. Svar-
bu objektyviai įvertinti vaiko aktyvumą 
ir palyginti jį su to paties amžiaus vaikų 
judrumo norma. 

Dėmesio trūkumas pasireiškia vaiko 
užmaršumu, išsiblaškymu, nesugebėjimu 
organizuoti ir planuoti savo veiklą, sunku-
mais sukaupti ir išlaikyti dėmesį. atrodo, 
kad dėmesio trūkumą turintys vaikai nesi-
klauso ar nepaiso to, kas jiems sakoma, jie 
yra nerūpestingi, jiems reikia dažnai karto-
ti nurodymus, jie sunkiai, dažnai paskuti-
niai, pradeda atlikti mokyklines užduotis 
klasėje ir pan.

Kas tai yra?
Vadovaujantis tarptautiniais diagnos-

tikos kriterijais, padidinto aktyvumo ir 
dėmesio koncentravimo sutrikimai yra 
priskiriami hiperkinezinių sutrikimų gru-
pei skyriuje apie elgesio ir emocijų sutriki-
mus, prasidedančius vaikystėje ir paaug-
lystėje (TlK-10, PSo, 1993). 

F90 Hiperkineziniai sutrikimai: F90.0 
aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, F90.1 
Hiperkinezinis elgesio sutrikimas, F. 90.8 
Kiti hiperkineziniai sutrikimai, F90.9 Ne-
patikslintas hiperkinezinis sutrikimas.

Hiperkinezinių sutrikimų pagrindiniai 
požymiai yra nuo mažens pasireiškiantis 
padidėjęs vaiko aktyvumas, nedėmesingu-
mas, impulsyvumas, savireguliacijos bei 
savikontrolės stoka. Šie simptomai gali pa-
sireikšti nevienodai. Kuo labiau padidėjęs 
vaiko aktyvumas ir impulsyvumas, tuo 
dažniau jam kyla psichosocialinės adap-
tacijos sunkumų, ypač vaikų kolektyve. 
Tai gali pasireikšti ir normalaus intelekto, 
ir raidos sutrikimų turintiems vaikams. 
Pirmieji sutrikimo požymiai turi pasireikš-
ti iki septynerių metų ir ne mažiau kaip 
dviejose skirtingose aplinkose (pvz., mo-
kykloje ir namuose). Dažniausiai vaiko 
dėmesio sutrikimus, perdėtą judrumą, 
impulsyvumą tėvai pastebi jau 2-3 metų 
amžiuje, tačiau diagnozė paprastai nusta-
toma sulaukus 5-7 metų, kai dėl esamų 
sutrikimų vaikui sunku būti kolektyve, 
struktūruotoje aplinkoje, mokytis. Ilgai-
niui padidėjusio judrumo simptomai su-
mažėja, tačiau dėmesio koncentravimo 
bei impulsyvumo sutrikimai išlieka. 

Požymiai
Padidėjęs aktyvumas, kurio pirmieji 

požymiai ryškėja jau ankstyvuoju vaiko 
raidos laikotarpiu, pasireiškia visais psi-
chologinės raidos etapais. Naujagimystė-
je kūdikiui būdingas nerimastingumas, 
sunkiai numaldomi ir dažni verksmo epi-

Skiriami trys svarbūs dėmesingumo 
etapai, ir svarbu suprasti, kuris jų vaikui 
yra sunkiausias: 
1. Gebėjimas iš aplinkos dirgiklių išskir-

ti tai, kas yra svarbiausia, ir sutelkti 
į tai dėmesį. Jeigu vaikas to nesugeba, 
atrodo, kad jis nenori dirbti, vis atsikal-
binėja, atidėlioja, visaip vengia imtis 
veiklos. Tuomet kyla pavojus, kad jis 
bus nepelnytai apibartas, baudžiamas, 
pašiepiamas arba apkalbinėjamas, kas 
vėliau sukels bendravimo su artimai-
siais sunkumų. 

2. Gebėjimas sukaupus dėmesį jį išlai-
kyti. Ypač tais atvejais, kai aplinkoje 
yra daug dirgiklių ir ne visada galima 
juos sumažinti. Kai kuriems vaikams 
sunkiai sekasi išlaikyti dėmesį ties 
pradėta veikla, nesiseka atsiriboti nuo 
pašalinių dirgiklių. Susikaupiama tik 
trumpam, o darbingumas mažėja. 

3. Gebėjimas nustoti telkti dėmesį į 
veiklą, kai ji baigta, ir pereiti prie 
kitos veiklos. Pereiti prie naujos veik-
los gali būti sunku tuomet, kai nesino-
ri baigti labai patinkančio užsiėmimo 
(pvz.: žiūrėti TV, žaisti su kompiute-
riu, piešti, žvejoti, megzti), ir tai vi-
siškai suprantama. Yra žmonių, kurie 

Hiperkineziniai sutrikimai (1) 
Šiame straipsnyje patyrusi specialistė apžvelgia labai aktualią temą – 
vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, t.y. vadinamųjų hiperkinezinių 
sutrikimų, pasireiškimą ir kompleksinio gydymo galimybes. 
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turi nuolat po kelis kartus patikrinti, 
ar tikrai viskas gerai, kol baigia veik-
lą, arba vis prisimena, ką darė, grįžta 
pažiūrėti, vis šneka apie tai ir pan. 
Kartais tai išvirsta į nesibaigiančius, 
nereikalingus ritualus arba apsunki-
na bendravimą su aplinkiniais. 

Dėmesio sukaupimo ir išlaikymo 
sutrikimai dažniausiai pasireiškia dviem 
formom:
1. Išoriškai pasireiškiantis išsiblašky-

mas (angl. external distractibility). Vai-
kams sunku atskirti esminius vaizdi-
nius ir garsinius aplinkos dirgiklius 
nuo neesminių. Tuomet jie girdi ir 
(arba) mato viską, kas vyksta aplin-
kui. Tai jiems kliudo išlaikyti dėmesį 
ir dirbti, ypač klasėje. Yra vaikų, kurie 
nepakelia triukšmingos, daug įvairių 
dirgiklių turinčios aplinkos (didelių 
parduotuvių, diskotekų, masinių ren-
ginių, koncertų, cirko ir pan.). Tokioje 
aplinkoje jie tampa irzlūs, dirglūs, rė-
kia, verkia, dangstosi ausis, nori išeiti. 
Yra vaikų, kurie gali susikaupti ir ruoš-
ti pamokas tik įsijungę muziką. Mano-
ma, jog muzikos fonas, prie kurio jie 
pripranta ir nebekreipia į jį dėmesio, 
padeda „negirdėti“ begalės smulkių 
namų aplinkos garsų, kurie labai truk-
do susikaupti. 

2. Vidinis išsiblaškymas (angl. internal 
distractibility). labiau būdingas pa-
augliams ir suaugusiesiems nei vai-
kams. Tai pasireiškia kaip užsisvajoji-
mas arba „sapnavimas“ dienos metu. 
Tokių dalykų pasitaiko kiekvienam, 
tačiau jei taip nutinka labai dažnai 
ar nuolatos, visose vietose ir kliudo 
kasdienei veiklai, tuomet tai jau lai-
koma sutrikimu. Vidinis išsiblašky-
mas gali pasireikšti ir kaip minčių 
šokinėjimas. Tai kliudo aplinkiniams 
ir sukelia daug nepatogumų pačiam 
žmogui. Kiekvieno asmens galvoje 
vienu metu kyla daug minčių, tačiau 
jos permąstomos ir kreipiamas dė-
mesys į svarbiausias tuo metu. Tie, 
kurių mintys šokinėja, nesugeba nuo-
sekliai išskirti svarbiausių iš visų tuo 
metu į galvą atėjusių minčių. Todėl 
jų komentarai dažnai būna nerišlūs. 
Pašnekovams juos sunku suprasti, o 
tai labai vargina. Tokie vaikai ir pa-
augliai dažnai pradeda naują veiklą 
nebaigę anksčiau pradėtos, vėl per-
eina prie kitos ir pan. Jų gyvenimas 
pilnas pradėtų ir nebaigtų darbų.

Impulsyvumas apibūdinamas kaip 
nesugebėjimas sustoti arba sunkumai su-
stoti ir pagalvoti prieš ką nors sakant ar 
veikiant. Impulsyvus vaikas dažnai atsa-
ko į klausimą dar nebaigus jo užduoti, ne-
nustygsta laukdamas savo eilės, dažnai įsi-
terpia, trukdo, įkyri kitiems. Tokie vaikai 
paprastai pirma veikia, paskui pagalvoja, 
todėl dažnai pakliūna į nelaimingus atsiti-
kimus, patiria traumų ir pan.

Sutrikimų pasekmės
Impulsyvumas, perdėtas ir sunkiai 

suvaldomas judrumas, dėmesio sukau-
pimo ir išlaikymo sutrikimai sunkina 
vaiko santykius su tėvais, bendraam-
žiais, mokytojais ir kitais aplinkiniais. 
Tai sudaro padidėjusios rizikos sąlygas 
formuotis antriniams požymiams – agre-
sijai, destruktyvumui, žemai savivertei, 
mokymosi, bendravimo ir socializacijos 
sunkumams. Perdėtai aktyviems, impul-
syviems, dėmesio sukaupimo ir išlaikymo 
sutrikimų turintiems vaikams kyla daug 
psichosocialinės adaptacijos sunkumų 
darželyje, namuose, o ypač – mokykloje. 
Vaikų psichiatrų klinikiniame darbe tai 
yra viena sunkiausių pacientų grupių. Šie 
sutrikimai – lėtiniai, išliekantys ir suau-
gus. Jeigu vaikai laiku negauna tinkamos 
pagalbos, prisideda antriniai emocijų ir 
elgesio sutrikimai, gerokai apsunkinantys 
adaptaciją visuomenėje. 

laiku neįvertinus susidariusios padė-
ties, kyla pavojus, kad dėl tėvų bei mo-
kytojų nesupratimo šie vaikai gali patirti 
emocinę bei fizinę prievartą. Jiems būdin-
gas nepasitikėjimas savimi ir savo jėgo-
mis, menka savivertė, dažni konfliktai ir 
sutrikę santykiai šeimoje, nepasitikėjimas 
kitais žmonėmis, pyktis ant aplinkinių, 
kurie dažnai bara ir baudžia, sunkiai su-
valdomi pykčio bei agresijos protrūkiai. 
Tokie vaikai jaučiasi nesuprasti, neįver-
tinti, atstumti, nuolat patiria nesėkmių, 
dažnai pešasi su bendraamžiais, jiems sun-
ku adaptuotis klasėje, mokykloje; ilgainiui 
jie „išmoksta“ laukti ir tikėtis neigiamos 
aplinkinių reakcijos, tampa „blogiečiais“ 
arba klasės juokdariais. Dėl antrinių emo-
cijų, nuotaikos sutrikimų, negaunant tin-
kamos pagalbos ir stokojant aplinkinių 
kantrybės bei supratimo, ilgainiui atsiran-
da elgesio, socializacijos sutrikimų, didėja 
pavojus vartoti svaigalus.

Kaip padėti?
Hiperkinezinių sutrikimų gydymas 

susideda iš psichosocialinių intervencijų 
ir medikamentinio gydymo. Reikėtų pa-
analizuoti, ar išsiblaškymo, impulsyvu-
mo, dėmesingumo problemos pasireiškė 
jau seniai, kada jos atsirado, kas įtakojo(-a) 
pagerėjimus bei pablogėjimus, kokios gali 
būti priežastys ir pan. Skirtingose situacijo-
se pagalba ir vaikams, ir suaugusiesiems 
galėtų būti labai įvairi bei individuali. 

Dėmesio trūkumas, impulsyvumas ir 
hiperaktyvumas, kai jie yra labai stipriai 
išreikšti ir gerokai apsunkina vaiko adap-
taciją kolektyve, gali būti gydomi vaistais. 
Sutrikus elgesiui, mokymuisi, socialiniam 
bendravimui, turi būti taikomos psicho-
socialinės, struktūruotos aplinkos bei psi-
choedukacinės intervencijos, nukreiptos 
į šeimą, mokyklą ir patį vaiką. Vizualiai 
struktūruotos dienotvarkės ir užduočių 
pateikimo principai, kognityvinė terapija 
taikomi siekiant išmokyti vaikus kontro-
liuoti impulsyvumą, valdyti savo elgesį, 
ugdyti savikontrolę bei savireguliaciją, 
keisti netinkamą elgesį, užbaigti skirtas 
užduotis. Rekomenduojama skirti prieš-
alerginę dietą, riboti televizoriaus žiūrė-
jimą, naudojimąsi kompiuteriu, vengti 
agresyvių, bauginančių, vaiko susierzini-
mą didinančių aplinkos dirgiklių. Šiems 
vaikams labai reikalingas intensyvus ir sis-
temingas fizinis krūvis, tinkama užklasinė 
veikla, subalansuota dienotvarkė. 

Ką daryti, kad pamokas ir visas mo-
kyklines užduotis hiperkinezinių sutriki-
mų turintiems vaikams pavyktų paruošti 
greitai ir gerai? Reikėtų juos mokyti gyven-
ti, atlikti įvairias užduotis susikaupiant 
trupiau nei tai daro kiti bendraamžiai, 
leisti dažniau pajudėti, pasimankštinti. 
Jokie barimai ir raginimai nepadės jiems 
susikaupti ilgesniam laikui. Dėmesingu-
mo sutrikimų turintys vaikai turi išmokti 
grąžinti vis nukrypstantį savo dėmesį į 
pradėtą veiklą ir tęsti ją toliau.

Parengė  
Sigita Lesinskienė

Vaikų ir paauglių psichiatrė,  
psichoterapeutė

Vilniaus universiteto Medicinos  
fakulteto Psichiatrijos klinikos docentė,

VUVL Vaiko raidos centro  
Vaikų psichiatrijos skyriaus vedėja
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Persekiojimas. Įdarbinimo arba Užim-
tumo pagrindų direktyva siekia uždrausti 
diskriminaciją įvairiausiomis priemonė-
mis, įskaitant draudimą persekioti. Di-
rektyvos 11 straipsnyje konkrečiai regla-
mentuota, kad valstybės narės privalo į 
valstybines teisės sistemas įdiegti tokias 
priemones, kurios yra būtinos, jog darbuo-
tojai būtų apsaugoti nuo atleidimo iš dar-
bo ar kitokio priešiško darbdavio elgesio 
reaguojant į skundą arba į teisminius pro-
cesinius veiksmus, skirtus vienodų sąlygų 
taikymo principo laikymuisi užtikrinti. 

Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad 
visi, kurie priešinasi direktyvoje draudžia-
mai diskriminacijai, būtų apsaugoti, nes 
persekiojimas pasireiškia tada, kai darbda-
vys pradeda persekioti darbuotoją, kuris 
mėgino pasinaudoti savo teisėmis, numa-
tytomis direktyvoje. 

Visų pirma svarbu išsiaiškinti, kada as-
muo turi pagrindo teigti, kad jis buvo per-
sekiojamas. Būtinos sąlygos yra priešiškas 
elgesys arba atleidimas iš darbo ir asmens 
pasipriešinimas diskriminacijai. Yra įvai-
rių pasipriešinimo būdų:
•	 asmuo pateikia skundą ar bylinėjasi 

teisme dėl darbdavio diskriminacijos, 
o darbdavys nusprendžia dėl šios prie-
žasties jį atleisti iš darbo arba su juo 
pradeda elgtis priešiškai;

•	 darbuotojas padeda kitam darbuotojui 
byloje dėl diskriminacijos, duodamas 
parodymus, ir vėliau toks darbuotojas 
yra atleidžiamas iš darbo arba su juo 
pradedama elgtis priešiškai;

•	 darbuotojas pareiškia darbdaviui, kad 
jo veiksmai yra diskriminuojantys ir jų 
derėtų atsisakyti, o vėliau toks asmuo 
yra atleidžiamas iš darbo arba su juo 
pradedama elgtis priešiškai.
Taigi direktyvoje numatytas reikalavi-

mas, kad darbuotojas, kuris pateikia skun-

dą, arba kitas darbuotojas, kuris padeda 
diskriminuojamam darbe asmeniui, netu-
ri būti persekiojamas, t.y. jis negali būti 
atleistas iš darbo arba su juo negali būti 
elgiamasi priešiškai. 

Dėl atleidimo iš darbo viskas aišku – 
asmuo negali būti atleidžiamas dėl to, kad 
priešinosi diskriminacijai. Priešiškas elge-
sys gali pasireikšti įvairiau – atsisakymas 
paaukštinti pareigose, darbo sąlygų, truk-
mės ar pareigų pakeitimas, priedo nemo-
kėjimas už gerą darbą, prastas darbuotojo 
darbo įvertinimas ir pan.

Direktyvoje reglamentuotas draudimas 
persekioti leidžia asmenims, kurie priešina-
si diskriminacijai, būti apsaugotiems. Prie-
šingu atveju, iškiltų didelių abejonių dėl 
pačios direktyvos veiksmingumo.

Neįgaliesiems tinkamos darbo sąly-
gos. Direktyva numato labai svarbias nuo-
statas dėl teisių į tinkamas darbo sąlygas, 
siekiant skatinti įvairias negalias turinčių 
asmenų galimybes dirbti ir mokytis. Bū-
tent direktyvos 5 straipsnis numato, kad 
„siekiant garantuoti, kad neįgaliųjų atžvil-
giu būtų laikomasi vienodų sąlygų taiky-
mo principo, jiems sudaromos tinkamos 
darbo sąlygos. Tai reiškia, kad prireikus 
konkrečiu atveju darbdaviai imasi tinka-
mų priemonių, kad neįgaliajam būtų su-
darytos sąlygos gauti darbą, dirbti, kilti 
tarnyboje arba mokytis, nebent dėl tokių 
priemonių būtų neproporcingai apsun-
kinamos darbdavio pareigos. Pareigos 
nėra apsunkinamos, jei jam pakankamai 
atlyginama konkrečios valstybės narės 
neįgalumo politikos srityje numatytomis 
priemonėmis“.

Taigi darbdavys turi neabejotiną pa-
reigą suteikti neįgaliajam tinkamas darbo 
sąlygas. Tačiau iš darbdavio reikalaujama 
suteikti tinkamas sąlygas tik būtiniau-
sioms darbinėms funkcijoms atlikti, t.y. 

pagrindinėms, svarbiausioms pareigoms, 
o ne neesminėms arba papildomoms funk-
cijoms. Nereikalaujama, kad darbdavys 
įdarbintų, paaukštintų ar paliktų darbo 
vietoje neįgalųjį, kuris yra nekompeten-
tingas, nesugeba ar negali atlikti būti-
niausių darbinių funkcijų. Tačiau jei dėl 
savo negalios neįgalusis negali atlikti tik 
vienos neesminės darbinės funkcijos, tai 
nereiškia, kad jis negali užimti konkrečių 
pareigų. Norėdamas sužinoti, ar neįgalus 
asmuo gali atlikti būtiniausias pareigas, 
darbdavys kiekvienu konkrečiu atveju tu-
ri įvertinti, kurios darbinės funkcijos yra 
būtiniausios. Tam reikalinga pareiginė in-
strukcija, kurioje būtų detaliai išvardytos 
konkrečios darbuotojo pareigos.

Darbdavys turi imtis atitinkamų prie-
monių tinkamoms darbo sąlygoms sudary-
ti. Pavyzdžiui, jis gali neįgaliam darbuoto-
jui pritaikyti ne tik patalpas ar įrengimus, 
bet ir nustatyti darbotvarkę, perskirstyti 
darbines užduotis, organizuoti mokymą, 
pakeisti testavimo ar vertinimo tvarką, 
suteikti skaitytojo ar vertėjo paslaugas ir 
pan. Paminėtina, kad darbdavys turi tai-
kyti tinkamas priemones ir prieš priimda-
mas neįgalųjį į darbą.

Tinkamų darbo sąlygų suteikimas yra 
darbdavio pareiga, tačiau ji nėra neribota. 
Direktyva numato apribojimus, kad reika-
lavimas suteikti tinkamas darbo sąlygas 
netaptų neproporcinga ir nepakeliama 
našta darbdaviui. Norint nustatyti, kas 
yra nepakeliama ir neproporcinga našta, 
reikia atsižvelgti į šias aplinkybes: finansi-
nes ir kitas susijusias sąnaudas, organiza-
cijos dydį ir finansinius išteklius bei gali-
mybę gauti valstybės finansavimą ar kitos 
rūšies pagalbą. 

Tinkamų darbo sąlygų suteikimas yra 
laikomas vienu pagrindinių dalykų griau-
nant stereotipines nuostatas, dėl kurių ne-
įgaliesiems asmenims sudaromos ribotos 
galimybės. Tokiu būdu siekiama priversti 
darbdavius atsisakyti savo išankstinių 
nuostatų apie negalią, pagrindinį dėmesį 
skiriant atskirų asmenų galimybėms.

Lina Mališauskaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Tol jie gyvens,
Kol atmintis budės.
Ir nieks neužgesins
Jų spindinčios žvaigždės. 

Įdarbinimo direktyva (4)
Trečiajame ciklo straipsnyje aptarėme tokias svarbias sąvokas, kaip 
„netiesioginė diskriminacija“, „priekabiavimas“ bei „nurodymas diskri-
minuoti“. Šiame straipsnyje plačiau panagrinėsime, kas yra priekabia-
vimas, bei pristatysime neįgaliems žmonėms itin svarbią sąvoką – „tin-
kamos darbo sąlygos“.

Bendrijos ,,Šiaulių rajono Viltis“ nariai ir dienos 
užimtumo grupės draugai bei vadovė gedi dėl 

Jolantos Kondrotaitės ir Mariaus Vaičiulio mirties  
ir nuoširdžiai užjaučia jų artimuosius.
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Persekiojimas
Įdarbinimo direktyva draudžia 
persekiojimą.

Darbuotojus reikia apsaugoti nuo 
atleidimo iš darbo.

Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo 
priešiško darbdavio elgesio.

Visiems darbuotojams reikia taikyti 
vienodas sąlygas.

Darbuotojai negali būti persekiojami 
dėl skundimosi.

Darbuotojai turi teisę paduoti 
skundą.

kaiP PasiPriešinti 
Persekiojimui?
Pateikti skundą ar kreiptis į teismą 
dėl atleidimo.

Padėti kitam darbuotojui, su kuriuo 
elgiamasi priešiškai.

Pasakyti darbdaviui, kad jo veiksmai 
yra diskriminuojantys.

kuo Pasireiškia  
Priešiškas  
elgesys?
•	 Atsisakymu paaukštinti pareigose.

•	 Darbo sąlygų pabloginimu.

•	 Mažesniu atlyginimu.

NeįGalieSiemS tiNKamoS 
daRbo SąlyGoS

Darbdavio pareiga suteikti 
neįgaliajam tinkamas darbo sąlygas.
Neįgalusis turi sugebėti atlikti darbą.
Darbdavys turi įvertinti, ką neįgalusis 
gali dirbti.
Darbdavio pareiga pateikti 
neįgaliajam darbo aprašymą.
Neįgaliajam reikia pritaikyti darbo 
vietą.
Neįgaliajam turi būti sudaryta patogi 
dienotvarkė.
Neįgalųjį reikia mokyti gerai atlikti 
darbą.
Neįgaliajam turi būti suteiktos  
vertėjo ar asistento paslaugos.
Tinkamų priemonių turi būti imtasi 
dar prieš priimant į darbą.

PeR dideliS daRbdavio 
aPSuNKiNimaS

Tinkamų darbo sąlygų suteikimas  
neturi per daug apsunkinti 
darbdavio.

Darbdavio apsunkinimas priklauso 
nuo turimų finansų ir išlaidų.

Organizacijos dydis irgi yra svarbus 
veiksnys.

Darbdavys gali prašyti valstybės ar 
rėmėjų paramos.
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Pagal šiuo metu galiojantį lR Valstybi-
nių šalpos išmokų įstatymo 15 str. (2005-
05-19 Nr. X-210, Vilnius) teisę gauti šalpos 
kompensaciją turi: 

	 tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 
1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė na-
muose vaikus invalidus arba vaikus, 
pripažintus I ar II grupės invalidais 
nuo vaikystės arba tapusius I ar II gru-
pės invalidais iki 18 metų; 
	 motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. 

pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir iš-
augino juos iki 8 metų.

Išmokos dydis: šalpos kompensacija 
yra 1,5 bazinės pensijos dydžio (šiuo metu 
tai 1,5x200=300 Lt). 

Išmokos mokėjimo ypatumai: 
	 šalpos kompensacijos nurodytiems 

asmenims skiriamos ir mokamos, 
kai jiems sukanka amžius, penkiais 
metais mažesnis už senatvės pensijos 
amžių (t.y. moterys turi būti sukaku-
sios 55 metus, o vyrai – 57 metus ir 6 
mėnesius), arba kai jie pripažįstami 
nedarbingais ar iš dalies darbingais 
asmenimis, netekusiais 60 proc. ir dau-
giau darbingumo; 
	 šalpos kompensacijos mokamos nepai-

sant to, ar asmuo gauna valstybinę so-
cialinio draudimo našlių pensiją. 

reikia turėti šiuos dokumentus: 
	 prašymą (pildomas socialinių išmokų 

skyriuje); 
	 lietuvos Respublikos piliečio pasą, as-

mens tapatybės kortelę arba leidimą 
nuolat gyventi lietuvos Respublikoje; 
	 vaikų gimimo liudijimus arba vaiko 

(įvaikio) invalido gimimo liudijimą; 
	 vaikų arba vaiko (įvaikio) invalido 

pasus, asmens tapatybės korteles ar-
ba leidimus nuolat gyventi lietuvos 
Respublikoje (santuokų, ištuokų liudi-
jimus, jei pasikeitusios vaikų arba vai-
ko (įvaikio) invalido pavardės); 

	 neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos ir (ar) Gydytojų konsulta-
cinės komisijos išduotas pažymas, 
patvirtinančias, kiek laiko namuose 
slaugytas asmuo buvo neįgalus, t.y. 
jam buvo nustatytas specialusis nuola-
tinės slaugos ar nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 
1 d. vaikas invalidas, I ar II grupės in-
validas nuo vaikystės arba I ar II gru-
pės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, 
arba visiškos negalios invalidas); 
	 asmens gyvenamosios vietos savival-

dybės vaiko teisių apsaugos tarnybos 
pranešimą, kad vaikai nebuvo apgy-
vendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi 
kūdikių namuose arba kitose stacio-
nariose globos, auklėjimo ar slaugos 
įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta 
tvarka motinai nebuvo apribota tė-
vų valdžia (atimtos motinystės ar 
vaikų auklėjimo teisės arba motinai 
motinystės teisės nebuvo apribotos); 
	 pažymą, išduotą Valstybinio socia-

linio draudimo fondo (Sodros) apie 
paskirtas ir mokamas valstybines 
socialinio draudimo, nukentėjusių 
asmenų, mokslininkų valstybines 
pensijas, kompensaciją už ypatingas 
darbo sąlygas ir šių išmokų dydžius 
arba pažymą, kad nurodytos pensijos 
ir (ar) kompensacija nėra paskirtos ir 
(ar) mokamos; 
	 neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultaci-
nės komisijos išduotas pažymas (jeigu 
asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. 
liepos 1 d., pensiją mokančiai įstaigai 
Valstybinės medicininės socialinės eks-
pertizės komisijos išduotą invalidumo 
pažymėjimą); 
	 banko rekvizitus ir atsiskaitomosios 

sąskaitos numerį. 
Dėl šalpos kompensacijos skyrimo 

prašome kreiptis pagal deklaruotą ar re-
gistruotą gyvenamąją vietą į seniūnijose 
dirbančius Socialinių išmokų skyriaus dar-
buotojus.

Išmokų skyriaus darbuotojai patikrins 
Jūsų pateiktus dokumentus. Svarbiausia, 
kad pagal pateiktas medicinines pažymas 
matytųsi, kad jūsų vaikas iki 1995 m. sau-
sio 1 d. dešimt metų buvo neįgalus ir buvo 
slaugomas namuose, t.y. nebuvo atiduotas 
į stacionarią globos įstaigą. 

Būtina pažymėti, kad vaikų invalidų 
slaugos namuose laikas skaičiuojamas 
nebūtinai tik nuo tos dienos, kai juos in-
validais pripažino atitinkama institucija. 
Tai nustatyta lR Vyriausybės nutarime 
„Dėl lietuvos Respublikos Vyriausybės 
200� m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 3�6 
„Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo 
ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pa-
keitimo“ (2005 m. liepos 1 d. Nr. 757) 8 
skirsnyje 70 punkte. 

anksčiau tėvai visais įmanomais bū-
dais stengdavosi išvengti arba nukelti 
proto negalios invalido statuso nustaty-
mą savo vaikams, nes tokiu atveju jiems 
nebūdavo leidžiama lankyti mokymo, 
ugdymo ir lavinimo įstaigų. Kartais 
invalidumo nustatymas strigdavo dėl 
tam tikrų institucijų darbo trūkumų ir 
pan. Jeigu skaičiuojant dešimties metų 
slaugymo namuose terminą jums pri-
trūksta tam tiko laikotarpio, nors jūsų 
vaiko sveikatos būklė atitiko invalido 
statusą dar anksčiau (tai matyti iš jūsų 
vaiko ligos istorijos) negu invalidumą 
pripažino atitinkama institucija, tai: 

	 kreipkitės į savo gydytoją, kad šis išra-
šytų pažymą apie vaiko negalią;
	 pažymoje būtinai turi būti įrašas  

„Vaikas atitinka invalido statusą nuo 
……(data)“;
	 pažymą turi patvirtinti medicini-
nės įstaigos  Gydytojų  konsultaci-
nė  komisija.
Šią galimybę garantuoja 2005 m. rug-

pjūčio 29 d. raštas (10,6-22)-SD-1056�, skir-
tas lietuvos Respublikos savivaldybėms. 
Šis raštas suteikia teisę socialinių išmokų 
skyriams priimti tokią pažymą kaip do-
kumentą, patvirtinantį vaiko invalidumo 
statusą anksčiau nei tai nustatė atitinkama 
institucija.

Jeigu jums kiltų klausimų, skambinki-
te „Vilties“ bendrijos teisininkams  
tel.(8~5) 261 52 23 arba Socialinės paramos 
centro specialistams nemokamu  
tel. 8 800 22230. Daugiau informacijos apie 
socialines išmokas galite rasti tinklapyje 

www.spcentras.lt 

Sandra Pačinaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Pasiimkite tai,  
kas jums priklauso!!!
Paskutiniu metu „Vilties“ bendrijos teisininkai gauna nemažai 
klausimų apie valstybės teikiamą finansinę paramą tėvams, ilgus 
metus auginantiems ir slaugantiems neįgalius vaikus. Nerimą kelia tai, 
jog dėl informacijos stokos daugelis tėvų nepasinaudoja galimybe gauti 
tam tikrų piniginių išmokų. Dėl šios priežasties reikėtų aptarti vienos 
iš šalpos išmokų – šalpos kompensacijos – gavimo sąlygas.
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anglijoje supratau, ką reiškia 
žodžiai KoMaNDa, PaGaRBa ir 
KoNFIDeNCIalUMaS tiesiogiai dir-
bant su žmonėmis, turinčiais negalią. 
Kiekvienas pradedantis darbuotojas pir-
miausia turi lankyti būtiniausius kursus 
ir tinkamai pasirengti būsimam darbui. 
Tiesa, patys anglai panašų darbą dirba 
tik tuomet, kai jau nebeturi kitos išeities. 
Todėl anglijoje neįgaliaisiais daugiausia 
rūpinasi lietuviai, lenkai, slovakai, afri-
kiečiai... Darbuotojų visada trūksta. Per-
sonalas nuolat keičiasi, nes darbas tikrai 
sunkus ir reikalavimai dideli.

aš dirbu privačiai kompanijai priklau-
sančiuose namuose, kuriuose gyvena 5 ne-
įgalieji nuo 2� iki 26 metų. Ši kompanija 
rūpinasi neįgaliais žmonėmis, kuriems su-
kanka 20 metų. Tada jie persikelia gyventi 
į vadinamuosius savus namus, nes papras-
tai dauguma tokio amžiaus įgalių jaunuo-
lių pradeda gyventi savarankiškai. 

Visi neįgalieji turi po atskirą kambarį. 
Kambario spalvą, baldus, muzikos įran-
gą ir kitus reikalingus daiktus parenka 
jų tėvai arba patys neįgalieji, jei jie gali 
rinktis. Mano aptarnaujami lankytojai 

turi stiprų protinį atsilikimą arba cereb-
rinį paralyžių, juos labai dažnai ištinka 
epilepsijos priepuoliai. Be to, 3 iš jų yra 
agresyvūs. Būtent su tokios negalios žmo-
nėmis ir norėjau dirbti. Kiti lietuviai, ku-
rie sėkmingai įveikė konkursą kartu su 
manim, dirba gerokai lengvesnį darbą, 
nes jų prižiūrimi lankytojai patys sugeba 
apsitarnauti. 

Kartą per mėnesį darbuotojams ren-
giami susirinkimai. Komandoje yra 12 
žmonių. Socialiniai darbuotojai tiesiogiai 
nedirba su neįgaliaisiais. Jie dirba biure 
ir tikrina, kaip vykdomi planai bei pildo-
ma dokumentacija, t.y. atlieka auditą, ir 
gauna už tai labai didelį atlyginimą. o 
mes, tiesiogiai dirbantys su neįgaliaisiais, 
esame jų padėjėjai. aš priklausau 5 dar-
buotojams, kurie yra visiškai atsakingi už 
savo lankytojus (angl. keyworker). Mums 
sudarytos profesinės karjeros galimybės. 
Kompanija mus siunčia į kursus, kuriuo-
se semiamės naujų idėjų. Kiekvienas tu-
rime vadinamąjį kompetencijos portfelį, 
t.y. kaupiame sertifikatus ir paraiškas 
naujiems kursams. Taip galima pakilti iki 
vadybininko pareigų. 

Kiekvieną mėnesį mus kuruojanti va-
dybininkė skiria po valandą kiekvienam 
darbuotojui išsikalbėti. Pokalbio metu 
aiškinamės, kaip jaučiamės komandoje, 
kokių žinių ir pokyčių mums reikėtų. Ko-
mandinis darbas skatina padėti ir patarti 
vieni kitiems, o ne žlugdyti ir žeminti ko-
legą, jei jam trūksta dalykinių žinių. Juk 
darbe įtampa tikrai didelė, nes lankytojų 
epilepsijos ir agresijos priepuoliai kartoja-
si po keletą kartų per dieną. 

atėjusi į darbą paprastai prižiūriu tik 
vieną lankytoją. Su juo važiuoju į basei-
ną, laisvalaikio centrą, šokių ar muzikos 
pamoką, klubą, barą, kėgelbaną ir pan. 
lankytojas visada gali pasirinkti, ką nori 
valgyti, kokios muzikos klausytis ir t.t. 
Nors mūsų namuose gyvenantys lankyto-
jai negali kalbėti, bet pajėgia parodyti, ko 
nori. o mes jiems tik padedame, esame 
svečiai jų namuose. 

Mes palaikome labai glaudžius ryšius 
su tėvais, socialiniais darbuotojais, seselė-
mis, daktarais, psichiatrais, ortopedais ir 
kitais specialistais. Visa komanda dirba 
efektyviai. Rengiame planus pusmečiui, 
pildome daug dokumentų. Savo pamai-
nos pabaigoje rašome, ką lankytojas val-
gė, gėrė, kiek kartų, ar tuštinosi, kokia 
buvo nuotaika, kokie ir kada priepuoliai 
jį ištiko ir pan.

lankytojas ir jo poreikiai yra gerbiami. 
Kompanijos taisyklės griežtai draudžia 
diskriminaciją. Kiekvienas turi lygias tei-
ses rinktis. Negalinčiųjų to padaryti norus 
mes stengiamės nujausti visokiais būdais. 
Kiekvienas lankytojas turi atskirą bylą, ku-
rioje yra surašyta absoliučiai viskas apie jo 
sveikatą, veiklą ir rizikos veiksnius. Kiek-
vienas naujas darbuotojas turi atidžiai 
perskaityti ir pasirašyti byloje esančius 
dokumentus, patvirtindamas, kad viską 
suprato ir vykdys visus reikalavimus. 

Jau kita savaitę vyksiu su savo lanky-
toja atostogauti prie jūros. Ji apmokės ir 
mano kelionės išlaidas. Kur beeitume, 
lankytojų pinigus visada turime mes, ir 
jie viską apmoka. Mums tereikia rinkti vi-
sus čekius ir nepiktnaudžiauti galimybe 
leisti lankytojo pinigus.

Gera dirbti, kai esu pastebėta ir įver-
tinta. Niekada tokio dėmesio nesulaukiau 
lietuvoje, o čia, anglijoje, atrodo, papras-
čiausia idėja visus nustebina. Sulaukiu tė-
vų palaikymo ir vadybininkai su manimi 
labai gražiai bendrauja.

Linkėjimai visiems!

Gitana Šakėnaitė

„Gera dirbti,  
kai esu pastebėta“

Didžiausias Lidso miesto laisvalaikio centras, kuriame mes lankomės kartą per savaitę

Kur bebūčiau, visada savo širdies kertelėje nešioju brangiausius atsimi-
nimus apie Vilniuje įsikūrusio Markučių dienos veiklos centro lanky-
tojus. Šis centras – pirmoji mano darbo vieta ir didžiausia praktika. 
Tačiau kai pajutau, kad tai, ką galiu duoti lankytojams, jau atidaviau 
ir kad stinga žinių, dirbant su žmonėmis, turinčiais cerebrinį paralyžių, 
išvykau į Angliją. 
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Mes turime teisę...
Ir tau, ir man vienodai šviečia saulė.
Ir man, ir tau toks mėlynas dangus.
Ir reikalingi mes visam pasauliui,
Be mūsų jis tikrai mažesnis bus.

Šiais poetės Dalios Teišerskytės žo-
džiais š.m. birželio 1 d. Technologijos 
bibliotekos kieme prasidėjo renginys, 
skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai 
„Mes turime teisę...“, kurio pagrindiniai 
organizatoriai ir dalyviai – Vilniaus ne-
įgalių vaikų ugdymo centro „Viltis“ ben-
druomenė: moksleiviai, jų tėvai, artimieji 
ir pedagogai. Renginyje meninės raiškos 
priemonėmis buvo patvirtintos vaiko tei-
sės: mokytis, žaisti, pažinti pasaulį, iš-
reikšti save ir kurti, draugauti, mylėti ir 
būti mylimiems. 

Renginyje dalyvavo mokyklos drau-
gai – „Bičiulių“ klubo nariai, Palaiminto-
jo Jurgio Matulaičio parapijos jaunimas, 
Vilniaus Jėzuitų, Žemynos, Karoliniškių, 
V. Kačalovo gimnazijų, Veprių vidurinės 
mokyklos moksleiviai, Mykolo Riomerio 
universiteto studentai ir svečiai.

Vaikų ugdymo centro „Viltis“ direk-
torė augienė Vilūnienė pasisakė apie 
TeISĘ MoKYTIS, turėti saugią, šviesią ir 
šiltą mokyklą. Buvo sugiedotas mokyklos 
himnas „Duok man savo ranką“. Mykolo 
Riomerio universiteto Socialinės politikos 
fakulteto dekanė leta Dromantienė kalbė-
jo apie neįgalių vaikų teisę būti ugdomais, 
aukštojo mokslo ir praktikos institucijų 
bendradarbiavimo svarbą.

apie šventės prasmingumą kalbėjo 
renginio rėmėjai – lietuvos technikos bib-
liotekos direktorius Kazimieras Mackevi-
čius, lR Seimo atstovas algirdas Kazlaus-
kas, Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“ tarybos narė daktarė 
laima Mikulėnaitė.

12 2006/2

Šventės



TeISĘ TURĖTI DRaUGŲ patvirtino 
„Bičiulių“ klubo narys tėvas antanas 
Saulaitis, sakydamas, jog draugai reikalin
gi tam, kad pasidalytų tuo ką turi, išgirstų 
kito širdį, paguostų ją. Martynui su Jur-
gita iš „Bičiulių“ klubo atliekant dainą 
„Būkim draugais“, buvo išridentas „bi-
čiulystės kamuolys“, kuris, apkeliavęs 
šventės dalyvių ratą, simboliškai iš ma-
žo tapo didžiuliu.

Ugdymo centro dailės pedagogai aud-
ronė Brazauskaitė ir Marius Strolia teigė, 
jog MeS TURIMe TeISĘ IŠReIKŠTI SaVe. 
Viso renginio metu vyko tapybos akcija – 
didžiulėse drobėse vaikai galėjo spalvomis 
išreikšti savo teises ir tokiu būdu patvirtin-
ti Vaiko teisių deklaraciją.  

MeS TURIMe TeISĘ KURTI – teigė 
ugdymo centro „Viltis“ moksleivė Riman-
tė Rindzevičiūtė, pristačiusi pirmąją sa-
vo poezijos knygelę. Pasisakė Rimantės 
mokytoja, išmokiusi ją pažinti raideles, 
jaunosios poetės eiles skaitė Muzikos aka-

tikras, kad keistas pasaulio grožis randasi 
iš tyro džiaugsmo“. Plevendami didžiu-
liais spalvotais parašiutais vaikai išreiškė 
TeISĘ ŽaISTI!

Ten, kur didelė meilė, ten visuomet 
esama stebuklų. Kartu su Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio parapijos jaunimu vi-
zualine miniatiūra buvo pavaizduota 
meilė, tirpdanti ledo kalną, tokiu būdu 
perteikiant visų TeISĘ MYlĖTI IR BŪTI 
MYlYMIeMS. o ugdymo centro „Viltis“ 
moksleivė Jūratė kartu su mama ir tėčiu 
atnešė į rato vidurį ir visiems padovanojo 
didelę ir sklidiną meilės širdį...

Dėkingumas atveria gyvenimo pil-
natvę. Jis paverčia neigimą teigimu, chao-
są – tvarka, painiavą – aiškumu. Paprastas 
maistas virsta šventiniu valgiu, pastatas – 
jaukiais namais, svetimas žmogus – drau-
gu. Dėkingumas suteikia prasmę praei-
čiai, atneša santarvę šiandienai ir sukuria 
rytdienos viziją.

Vaikų ugdymo centro „Viltis“ ben-
druomenė dėkojo visiems atsilankiusiems 
šventėje ir padovanojusiems savo laiką, o 
ypač – renginio rėmėjams:

LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKAI;
MYKOLO RIOMERIO UNIVERSITETO 
SOCIALINĖS POLITIKOS FAKULTETO 

SOCIALINIO DARBO KATEDRAI;
VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ 

DIREKCIJAI;  
MUZIEJUI „BEATRIČĖS NAMAI“;
„VILTIES“ IR  „VILNIAUS VILTIES“  

BENDRIJOMS;
PONUI ALGIRDUI KAZLAUSKUI;

UAB „DANSTEMA“;
SPORTO KLUBUI „ALFA“.

Renginio dalyviai ir svečiai dar ilgai 
nesiskirstė, apsilankė mokyklos dailės ir 
keramikos būrelių lankytojų darbų paro-
doje, kuri visą birželį buvo eksponuojama 
Technikos bibliotekos pirmajame aukšte, 
vaišinosi ir klausėsi jaunųjų bičiulių atlie-
kamų dainų.

Tądien, birželio 1-ąją, pro ūkanotus de-
besis netikėtai suspindusi ir visą šventės 
laiką švietusi Saulė tarsi norėjo visiems pa-
tvirtinti TeISĘ BŪTI laIMINGaIS!

Jautrė R. Šinkūnienė
Socialinių mokslų daktarė,  

Mykolo Riomerio universiteto Socialinės 
politikos fakulteto docentė,  

Vilniaus vaikų ugdymo centro „Viltis“ 
muzikos mokytoja metodininkė

demijos studentė, o dovanodama knyge-
les ir jose pasirašydama, keletą žodžių su 
mamos pagalba tarė pati autorė. 

Kiekvienas turi teisę atskleisti žvaigž-
džių paslaptis, nuplaukti į nežinomas že-
mes ar atverti naują rojų žmogaus dvasiai. 
Pasipuošę europos Sąjungos atributika, 
vėliavomis ir balionais su europos Sąjun-
gos šalių narių pavadinimais vaikai sakė: 
MeS TURIMe TeISĘ PaŽINTI PaSaUlĮ 
IR KelIaUTI. Šią teisę patvirtino renginy-
je dalyvavę svečiai iš europos komisijos 
atstovybės.

Šiais metais lietuvai sekėsi dalyvauti 
eurovizijos konkurse, tačiau ne visi žino-
jo, kad ne tik lT UNITeD, bet ir lietuvos 
vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro sutri-
kusio intelekto jaunuolių Spalvų orkest-
ro grupė (vadovai Romualdas ir Valerija 
Brūzgai) pirmą kartą dalyvavo neįgaliųjų 
europos dainų festivalyje 2005 ir su daina 
„Mes mylim džiazą“ laimėjo �-ąją vietą. 
Kolegas eurovizininkus pasveikino ir gau-
siai autografus dalino renginyje dalyva-
vęs grupės lT UNITeD narys Marijonas 
Mikutavičius. 

Šventėje girdėjome  grupės „arbata“, 
džiazo vokalisto Jurgio Brūzgos atlieka-
mas dainas.

Renginio vedėjas aktorius Ramūnas 
abukevičius sakė: „Netikiu, kad paslap-
tingoji visata sukasi apie kančios ašį, esu 

Rimantė Rindzevičiūtė su savo artimaisiais ir draugais
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Kas yra socialinis  
aktyvumas? 

Žmogus negyvena visiškai vienas. Jį 
supa šeima, artimieji, draugai, kaimynai, 
bendradarbiai, pažįstami. Vieniems jų 
širdingai išsipasakojame, o su kitais pa-
kalbame apie orą, ar tik pasisveikiname, 
kitaip tariant, su visais palaikome sociali-
nius ryšius. Žmonės, su kuriais dažniau 
ar rečiau bendraujame, sudaro mūsų 
socialinį tinklą. Vieni žmonės turi platų 
socialinį tinklą, kitų jis – siauras. Kiek-
vienas atliekame ir kelis socialinius vaid-
menis: esame vyras ar žmona, mama ar 
tėtis, dirbame kažkokiose pareigose, da-
lyvaujame saviveikloje ar organizacijos 
veikloje, politiniame gyvenime, lankome 
kultūrinius renginius, dalyvaujame savo 
vaikų mokyklos renginiuose arba esame 
savanoriai ir padedame kitiems ... Dalyva-
vimas įvairiose veiklose ir sudaro mūsų 
socialinį aktyvumą.

Mokslinėje literatūroje socialinis ak-
tyvumas suprantamas kaip žmogiškosios 
veiklos formų visuma, orientuota įvai-
riems iškylantiems uždaviniams spręsti 
(Bagdanavičius, 2005). Mūsų aktyvumą 
lemia įgimtos savybės, vidiniai motyvai 
ir aplinka.

Žmonijos istorija įrodė, jog šeimų, au-
ginančių sutrikusio intelekto vaikus, gy-
venimo kokybė priklauso nuo visuome-
nėje vyraujančio požiūrio į neįgaliuosius. 
Keičiantis visuomenės požiūriui, keičiasi 
ir neįgaliųjų bei jų šeimų gyvenimas. Ben-
druomenė gali padėti sukurti vienodas 
sąlygas visiems bet kurios veiklos daly-
viams tik suprasdama savo narių porei-
kius ir problemas. 

ar tėvai, auginantys sutrikusio inte-
lekto vaiką, turi galimybę gyventi visa-

vertį gyvenimą, atlikti įvairius socialinius 
vaidmenis? ar jie gali būti socialiai akty-
vūs, kaip ir tėvai, auginantys sveikus vai-
kus? Norint išsiaiškinti dabartinę tėvų, 
auginančių sutrikusio intelekto vaikus, 
padėtį buvo atlikta apklausa. Jūsų dėme-
siui pateikiama tėvų, dalyvavusių apklau-
soje, nuomonė. 

apklausoje dalyvavusių 
tėvų demografiniai  
duomenys

2005 metų gruodį atliktos apklausos 
tikslas – įvertinti veiksnius, turinčius 
įtakos tėvų, auginančių sutrikusio inte-
lekto vaikus, socialiniam aktyvumui. 
apklausa buvo atliekama Vilniaus mies-
to ir Radviliškio rajono savivaldybėse. 
Buvo apklaustos dvi tėvų grupės: tėvai, 
auginantys 7-12 metų sutrikusio intelek-
to vaikus, ir tėvai, auginantys tokio pat 
amžiaus sveikus vaikus. Pastarųjų nuo-
monės reikėjo tam, kad būtų galima paly-
ginti atsakymų rezultatus. 

abiejose grupėse buvo daugiausia 
31–�0 metų amžiaus tėvų. Į kausimus dau-

giausia atsakinėjo mamos. Iš apklausos re-
zultatų paaiškėjo, kad abiejų grupių tėvų 
išsilavinimas panašus, išskyrus tai, kad 
daugiau sveikų vaikų tėvų yra įgiję aukštą-
jį ir aukštesnįjį išsilavinimą. Visų tėvų šei-
myninė padėtis beveik nesiskiria – daugu-
ma gyvena santuokoje. Du trečdaliai tėvų, 
auginančių sutrikusio intelekto vaikus, 
teigia, jog jų šeimoje yra du ir daugiau vai-
kų. Panašiai nurodo ir sveikų vaikų tėvai. 
Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių 
sutrikusio intelekto vaikų tėvų augina sun-
kios negalios vaiką.

tėvų socialinio aktyvumo 
apraiškos

Dalyvavimas priimant sprendimus 
dėl savo vaiko ugdymo yra viena iš tėvų, 
auginančių sutrikusio intelekto vaikus, so-
cialinio aktyvumo apraiškų. Tėvų įsitrau-
kimas į sutrikusio intelekto vaiko ugdymo 
procesą yra būtinas, nes dauguma sutriku-
sio intelekto vaikų lietuvoje gyvena savo 
šeimose (Sutrikusio intelekto asmenų tei-
sės. ataskaita, 2005). Dalis tėvų aktyviai 
ieško vaikų ugdymo organizavimo tobu-
linimo būdų ir realią specialiųjų poreikių 
vaikų integraciją skatinančių sprendimų. 
Sutrikusio intelekto vaikų tėvai gali pasi-
rinkti mokymo įstaigą savo vaikui. Jie turi 
teisę dalyvauti parenkant vaikui ugdymo 
programą ir formą. Deja, integracijos pro-
ceso teikiamas galimybes jie vis dar verti-
na kaip „paslaugą“, bet ne kaip teisę. 

atliekant apklausą buvo siekiama su-
žinoti, ar tėvai bendradarbiauja su savo 
vaiko ugdymo įstaigos specialistais. Di-
džioji dalis tėvų patvirtino, kad domisi 
savo vaikų ugdymu ir dalyvauja įstaigų 
renginiuose kaip stebėtojai. Nedaug tėvų 
teigia, kad jie kartu su savo vaikais būna 
renginių dalyviai. Dar mažesnė dalis tėvų 
patys organizuoja renginius. Panašiai atsa-
kė ir sveikų vaikų tėvai. 

Savanorystė – tai dar viena socialinio 
aktyvumo apraiška, kurioje dalyvauja 

Sutrikusio intelekto vaikas  
ir tėvų socialinis aktyvumas

Vienodos sąlygos sudaromos, kai:
•	 visi visuomenės nariai gali priklausyti bendruomenei ir būti jos priimti;
•	 visi visuomenės nariai palaiko nuolatinius įvairius socialinius santykius 

ir gali draugauti;
•	 šeima, specialistai ir bendruomenė yra bendros veiklos partneriai;
•	 ir neįgalieji, ir įgalieji turi vieną „mokyklą visiems“;
•	 maksimaliai užtikrinamos žmogaus teisės;
•	 kiekvienas neįgalusis, lygiai kaip ir įgalusis, geba integruotis ir padeda 

integruotis kitiems;
•	 visi visuomenės nariai turi galimybę atlikti įvairius socialinius ir profesi-

nius vaidmenis;
•	 kiekvienas visuomenės narys kuo mažiau priklauso nuo kitų žmonių (Ruš-

kus, 2002).
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tėvai, auginantys sutrikusio intelekto vai-
kus. apklausos rezultatai parodė, kad 
tėvai, auginantys sutrikusio intelekto vai-
kus, du kartus dažniau dirbo savanoriais 
negu sveikų vaikų tėvai. Tėvai, auginan-
tys sutrikusio intelekto vaikus, pasižymi 
pilietiškumu: dalyvauja bendruomenės 
veikloje, teikia pagalbą kitiems. Sveikų vai-
kų tėvai šioje srityje yra mažiau aktyvūs.

Sutrikusio intelekto vaikų tėvai daly-
vauja ir visuomeninių organizacijų veiklo-
je. Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavu-
sių sutrikusio intelekto vaikų tėvų nurodė, 
kad jie yra „Vilties“ bendrijos nariai, ir treč-
dalis iš jų teigė, kad ši bendrija skatina jų 
socialinį aktyvumą.

atlikdami apklausą prašėme abiejų 
grupių tėvų nurodyti, kiek laiko jie skiria 
įvairioms veikloms. Pasirodė, kad ir vieni, 
ir kiti daugiausia laiko skiria bendravi-
mui su artimaisiais, darbui ir pagalbai ki-
tiems. Tik sveikų vaikų tėvai pirmą vietą 
skiria darbui, o sutrikusio intelekto vaikų 
tėvai – bendravimui su artimaisiais. Savo 
pomėgių tenkinimui ir bendravimui su pa-
našaus likimo šeimomis abiejų grupių tė-
vai skiria ketvirtą bei penktą vietas. Toliau 
tėvų nuomonės išsiskiria: tėvai, auginan-
tys sutrikusio intelekto vaikus, kelionėms, 
kultūrinei veiklai ir mokymuisi skiria 
šeštą, septintą ir aštuntą vietas, o sveikus 
vaikus auginantys tėvai mokymuisi skiria 
šeštą, kelionėms – septintą, o kultūrinei 
veiklai – aštuntą vietas. Sveikų vaikų tėvai 
sportui, kūrybai, religiniams renginiams 
ir visuomeninei, politinei veiklai skiria de-
vintą- dvyliktą vietas, o sutrikusio intelek-
to vaikų tėvai religiniams renginiams ski-
ria devintą vietą, visuomeninei, politinei 
veiklai – dešimtą, sportui – vienuoliktą, o 
kūrybai – dvyliktą (paskutinę) vietą. Iš at-
sakymų matome, kad abiejų grupių tėvų 
nuomonės apie savo laiko paskirstymą ski-
riasi nežymiai. Visi tėvai daugiausia laiko 
skiria šeimai ir darbui. 

Profesinė veikla –  
socialinio aktyvumo  
pagrindas

Vaiko gimimas turi įtakos tėvų, ypač 
mamų, profesinei karjerai. Tėvų, dalyva-
vusių apklausoje, atsakymai parodė, ko-
kią didelę įtaką tėvų profesinei karjerai 
turėjo ir sveiko, ir sutrikusio intelekto 
vaiko gimimas.

labai nedidelė dalis abiejų grupių tė-
vų teigia, kad, gimus vaikui, įsidarbino 
aukštesnėse pareigose. Du trečdaliai tėvų, 
kuriems gimė sveikas vaikas, pažymi, kad 
vaiko gimimas neturėjo įtakos jų profesi-
nei karjerai, tačiau tik vienas trečdalis tė-
vų, kuriems gimė sutrikusio intelekto vai-

kas, nurodo tą patį. Keturis kartus daugiau 
sutrikusio intelekto vaikų tėvų pažymėjo, 
kad turėjo pradėti dirbti ne visą darbo die-
ną arba žemesnės kvalifikacijos pareigose. 
Gimus sutrikusio intelekto vaikui iš darbo 
turėjo išeiti tris kartus daugiau tėvų negu 
gimus sveikam vaikui.

Šiuo metu daugiau nei pusė apklauso-
je dalyvavusių tėvų, auginančių sutriku-
sio intelekto vaikus, turi nuolatinį darbą. 
Nedidelė dalis kitų dirba laikinai, mokosi 
ar yra smulkūs verslininkai. Nemaža dalis 
mamų įvardija save namų šeimininkėmis, 
penktadalis visų apklaustųjų teigia esantys 
bedarbiai. o kaip klostosi tėvų, auginančių 
sveikus vaikus, profesinės karjera? Pasiro-
do, jų padėtis yra geresnė: nuolatinį darbą 
turi keturi penktadaliai apklaustųjų, be to, 
daugiau jų verčiasi smulkiuoju verslu bei 
šiuo metu mokosi, gerokai mažesnis yra 
ir bedarbių, namų šeimininkių bei laikinai 
dirbančiųjų skaičius.  

Skiriasi ir užimamos pareigos: sveikus 
vaikus auginantys tėvai du kartus daž-
niau užima vadovaujančias pareigas bei 
dirba specialistais negu tėvai, auginantys 
sutrikusio intelekto vaikus. 

Tėvų buvo paprašyta įvertinti savo 
socialinį aktyvumą. Socialiai aktyviais sa-
ve laiko truputį daugiau nei pusė tėvų, 
auginančių sutrikusio intelekto vaikus, ir 
du trečdaliai sveikų vaikų tėvų. Save akty-
viais laiko tėvai, turintys nuolatinį darbą ir 
dirbantys visą darbo dieną. Ir atvirkščiai, 
didelė dalis tėvų, dirbančių ne visą darbo 
dieną, namų šeimininkių ir bedarbių laiko 
save socialiai neaktyviais.

akivaizdu, jog abiejų apklausos gru-
pių tėvai savo socialinį aktyvumą sieja 
būtent su darbine veikla. Todėl norint 
sustiprinti tėvų, auginančių sutrikusio in-
telekto vaiką, socialinį aktyvumą, reikia 
sudaryti jiems galimybę dirbti. Kitaip ta-
riant, jiems reikalinga parama ir teigiami 
socialiniai, teisiniai bei ekonominiai sti-
mulai, kurie padėtų laiku sugrįžti į nor-
malią profesinę veiklą.

Kas paskatintų tėvų  
socialinį aktyvumą?

apklausos metu abiejų grupių tėvus 
prašėme nurodyti veiksnius, kurie paska-
tintų juos būti socialiai aktyviais. Tėvai 
išsirinko šiuos:
•	 galimybė vaiką palikti profesionaliai 

priežiūrai dienos metu;
•	 lankomosios priežiūros paslaugų teiki-

mo namuose galimybė;
•	 vaiko priežiūra šeštadieninėse grupėse;
•	 informacija apie veiklos įvairovę vi-

suomeninėse organizacijose;
•	 kvietimai dalyvauti visuomeninių or-

ganizacijų veikloje.

lyginant sutrikusio intelekto vaikų 
tėvų ir sveikų vaikų tėvų atsakymus, ne-
sunku pastebėti, kad labiausiai skiriasi 
galimybės palikti vaiką kitų priežiūrai 
ribotam laikui vertinimas. Didesnė sutri-
kusio intelekto vaikų tėvų dalis pageidau-
tų prižiūrėdami vaiką pasinaudoti kitų 
paslaugomis. 

Į anketą kaip vienas iš tėvų sociali-
nį aktyvumą skatinančių veiksnių buvo 
įtraukta ir galimybė atiduoti vaiką į užda-
rą globos instituciją. Tačiau šios galimybės 
nepasirinko nė vienas iš 222 apklausoje 
dalyvavusių tėvų. 

abiejų tėvų grupių socialinį aktyvu-
mą paskatintų informacija apie visuomeni-
nes organizacijas ir kvietimas dalyvauti jų 
veikloje. Taigi visuomeninės organizacijos 
dar neišnaudojo visų galimybių suakty-
vinti bendruomenės narius.

Be to, abiejų grupių tėvai nurodė, kad 
jų socialinį aktyvumą paskatintų didesnė 
valstybės finansinė parama ir galimybė da-
lyvauti veiklose kartu su savo vaikais. Iš 
šių atsakymų galima daryti prielaidą, kad 
valstybės finansinė parama, nežiūrint į 
visus teigiamus pokyčius, yra nepakanka-
ma. labai reikalingos būtų trumpalaikės 
vaikų priežiūros paslaugos įvairių visuo-
meninių renginių vietose. Trūksta ir tokių 
visuomeninių renginių, kuriuose tėvai 
galėtų dalyvauti kartu su vaikais. Visa tai 
ne tik riboja tėvų socialinį aktyvumą, bet 
ir sudaro prielaidas jų atskirčiai. aktyvi 
visuomeninių organizacijų, ypač „Vilties“ 
bendrijos, veikla skatina šeimas, auginan-
čias sutrikusio intelekto vaikus, dalyvau-
ti visuomenės gyvenime. Tačiau siekiant 
vienodų sąlygų visiems, būtinos sutelktos 
profesionalių socialinių darbuotojų, val-
džios institucijų ir visų visuomenės narių 
pastangos. Svarbiausia įgyvendinti vieną 
pagrindinių žmogaus teisių – teisę į dar-
bą. Tėvai, auginantys sutrikusio intelekto 
vaiką, profesinę veiklą vertina kaip svar-
biausią socialinio aktyvumo formą. Tėvų 
pasirinkti veiksniai, kurie, jų manymu, pa-
skatintų jų socialinį aktyvumą – galimybė 
vaiką palikti profesionaliai priežiūrai die-
nos metu; lankomosios priežiūros paslau-
gų teikimo namuose galimybė; vaiko prie-
žiūra šeštadieninėse grupėse – byloja apie 
tai, kad tėvams, auginantiems sutrikusio 
intelekto vaikus, būtina sukurti palankias 
sąlygas dirbti.

Irena Augulienė
VšĮ „Vilties akimirka“ Šeimos paramos 
centro socialinė pedagogė, VPU SKI So-

cialinės pedagogikos katedros socialinio 
darbo magistrantė
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mokomės būti drauge
Šeimos ir specialistų susitikimas daž-

niausiai prasideda nuo „mini“ susirinki-
mo, nes jo tikslas – išsiaiškinti ir aptarti 
vaiko poreikius, tėvų norus, susipažinti su 
grupe, jos veiklomis bei pedagogais ir pa-
dėti tėvams atrasti geriausią sprendimą. 

Norėdami geriau pažinti ir įvertinti 
vaiką, aptariame su tėvais šiuos vaiko rai-
dos ypatumus:
•	 Kaip vaikas elgiasi, t.y. kaip reaguo-

ja į įvairias situacijas, kokia nuotaika 
jam būdingiausia, ar ji dažnai keičiasi 
ir kuo tai pasireiškia. Reakcija į drau-
dimus, kai netenkinami vaiko reikala-
vimai. Reakcija į nepažįstamus vaikus 
ir suaugusiuosius. Reakcija į džiaugs-
mingus įvykius: audringai ar pasyviai 
reaguoja, ar bando su kuo nors pasida-
lyti džiaugsmu ir pan.

•	 Kaip vaikas bendrauja, t.y. ar jis pri-
sileidžia suaugusiuosius ir vaikus, ar 
užmezga žvilgsnio kontaktą, ar lei-
džiasi liečiamas. Jei leidžiasi imamas 
ant rankų – ar būna įsitempęs, ar pats 
siekia artimesnio kontakto. Svarbus ir 
vaiko bendravimas su nepažįstamais 
žmonėmis: ar lengvai atsiskiria nuo 
mamos, kaip reaguoja į kalbinimą, 
kvietimą žaisti, dalyvauti veikloje. 
Koks bendravimo būdas vaikui priei-
namas – kalba, žvilgsnis, gestai, mimi-
ka ir pan.

•	 Kaip vaikas žaidžia, t.y. ar turi namie 
mėgstamą žaislą, kaip pasirenka žais-
lus, kaip juos ima, ką su žaislais veikia. 
ar atlieka su žaislais stereotipinius 
judesius, ar tyrinėja juos, ar stengiasi 
išgauti garsą, ar mėto, ar žino daikto 
paskirtį. ar žaidimo metu vaikas būna 
susikaupęs, ar išsiblaškęs.

•	 Kaip vaikas kalba, t.y. ar jis turi susi-
kūręs „savo“ kalbą, ar kalbasi tik su 
savimi, ar kalba, kai žaidžia. Kokia 
yra vaiko kalba – ar jis nuolat kartoja 
tuos pačius garsažodžius bei žodžius, 
ar šūkčioja nesuprantamus garsus, ar 
kalba neadekvačiai situacijai, ar nekal-
ba, jeigu nenori. Kaip kalba – garsiai, 
tyliai, greitai ir pan.

•	 Kokie poveikio būdai vaikui efekty-
viausi, t.y. kaip nuraminti agresyvų 
vaiko elgesį, pyktį, ašaras. Kokie žaislai 
ar būdai padeda jam nusiraminti, ar rei-
kia ignoruoti jo netinkamą elgesį.
Ypač svarbu nuo pat pradžių įtraukti 

šeimos narius į ugdymo procesą. Dažnai 
mes įtraukimą suprantame kaip infor-
macijos teikimą tėvams. Tai mes darome 
įvairiais būdais. Tačiau keitimasis informa-
cija (skelbimų lentos, telefono skambučiai, 
informaciniai laiškai, individualūs pokal-
biai, žinutės elektroniniu paštu) ne visada 
leidžia perprasti šeimos poreikius bei inte-
resus. Todėl skatiname tėvus dalyvauti vi-
sose veiklose, kurios yra jų vaiko ugdymo 
dalis, t.y. lankytis ugdymo aptarimuose 
ir diskusijose. Bendradarbiavimas – tai ir 
bendrai priimami sprendimai, ir bendras 
jų įgyvendinimas. 

Vienas svarbiausių bendradarbiavi-
mo principų – atrasti tėvų ir specialistų 
sąlyčio taškų ir mokytis vieniems iš kitų. 
Bendradarbiavimas su šeima yra sudėtin-
gas procesas, kadangi ne tik specialistai 
įtraukia šeimas, bet ir šeimos gali skatin-
ti specialistus bendradarbiauti. Taigi nuo 
pat pradžių sudarydami vaikams saugias 
ugdymosi sąlygas savo įstaigoje, mes tuo 
pačiu sudarome sąlygas tėvams ateiti pas 
mus, stebėti mūsų veiklas, dalyvauti jose, 
patarinėti, kalbėtis ir aptarinėti. Vadinasi, 

Tėvų ir pedagogų  
bendradarbiavimo galimybės  
bei privalumai

Specialiojo ugdymo sistemos pokyčiai reikalauja naujų darbo būdų ne tik su vaikais, bet ir su jų šeimomis. 
Dauguma šeimų rūpinasi savo vaikais, nori jiems padėti ir siekia bendradarbiauti su specialistais. Didžioji 
dalis specialistų irgi nori įtraukti šeimas į vaikų ugdymą. Bet tai yra sudėtingas procesas, kurį šiandien ir 
aptarsime. Sunkumų gali kilti ir dėl specialistų, ir dėl šeimų. Specialistai gali tikėti šeimos partneryste, bet 
sunkiai rasti būdų, kaip įtraukti vieną ar kitą šeimą į sistemingą procesą. Ypač tai svarbu, kai į ugdymo 
instituciją ateina naujų vaikų. Šis periodas yra sudėtingas ir mažam vaikui, kuris iki tol dažniausiai augo 
namuose, ir tėvams, ir mums, pedagogams. Todėl šiam adaptaciniam periodui skiriame ypatingą dėmesį, nes 
kokia bus pradžia (sėkminga ar nesėkminga), tokie gali būti ir vaiko santykiai su aplinka bei kitais žmonė-
mis; kokie bus ugdymo rezultatai, toks bus ir tėvų požiūris į mūsų įstaigą.
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sprendžiant visus klausimus dėl vaiko tė-
vai irgi yra komandos nariai, nes geriau-
siai pažįsta savo vaiką. 

Pastebėjau, kad paprastai tėvai ir spe-
cialistai tarsi bijo vieni kitų. Vieni tėvai yra 
įsitikinę, kad bendraujant turi dominuoti 
specialistų nuomonė. Kiti mano, kad pir-
miausia jie turi išsakyti savo nuomonę  
apie vaiką, tačiau moka išklausyti ir kitų 
nuomonių. Trečioji tėvų grupė, nors spe-
cialistų ir klausosi, yra linkusi susidaryti 
savo nuomonę, kuri laikui bėgant retai kei-
čiasi. Nepriklausomai nuo to, ar šeimos 
yra linkusios lengvai priimti paramą ir 
pagalbą, ar nelinkusios bendrauti ir ben-
dradarbiauti, ar net priešiškos, specialistai 
privalo siekti įtraukti šeimas į vaiko raidos 
ir pasiekimų vertinimo, veiklos planavi-
mo bei individualios programos vykdy-
mo procesus. Tik žinodami ir pažindami 
tėvus, galime padėti jiems ir patiems sau 
atrasti optimalų sprendimą.

Jau trejus metus dirbu ugdymo centro 
ikimokyklinės „elfų“ grupės, kurią lanko 
3-5 metų vaikai, spec. pedagoge-logope-
de. Visi mažyliai pas mus atėjo iš namų, 
t.y. iš labai saugios ir uždaros aplinkos. 
Kiekvieno vaiko, o ir šeimos lūkesčiai bu-
vo skirtingi, tačiau jas vienijo susirūpini-
mas dėl to, ar vaikas pritaps prie mūsų ir 
ar mes su juo susidraugausime. Taigi nuo 
pat pradžių turėjome spręsti daugybę įvai-
rių klausimų, susijusių su vaikų sveikata, 
ugdymo(si) galimybėmis ir pan. Kelias į 
kiekvieną šeimą buvo individualus, reika-
lavo įvairių sprendimo būdų. Kiekvienam 
vaikui, o tuo pačiu ir jo šeimai, reikėjo tam 
tikro adaptacinio laikotarpio, per kurį bu-
vo galima įvertinti, sužinoti, pamatyti, ką 
veikia vaikas mūsų įstaigoje, kaip jis jau-
čiasi, kokių sunkumų jam iškyla ir kaip 
juos galima išspręsti. Vieniems šis laiko-

tarpis buvo ilgesnis, kitiems – trumpesnis, 
priklausomai nuo paties vaiko, jo šeimos 
ir nuo mūsų bendro supratimo bei darbo.

Tuo metu kartu su priešmokykline 
„Skruzdėlyčių“ grupe parengėme „Ben-
dravimo, ugdymosi ir bendradarbiavimo 
plėtros“ projektą, kuriame numatėme 
suburti abiejų grupių vaikų tėvelių ben-
druomenę, įtraukti šeimos narius į dis-
kusijų klubą, kartu dalyvauti veiklose, 
organizuoti bendras šventes ir išvykas. 
Per dvejus projekto įgyvendinimo metus 
įvyko daugybė renginių: „Mažosios vely-
kėlės“, sporto šventės, kalėdiniai spektak-
liai, mamyčių dienos šventės, popietiniai 
žaidimai, mamyčių rankdarbių parodėlė, 
išvykos į gamtą su tėvelių parūpintomis 
kaukėmis ir pan. Tokiu būdu tėvai geriau 
pažino vieni kitus ir net susidraugavo. 
labai smagu buvo stebėti pačių mamų, tė-
velių, net senelių norą padėti rengtis šven-
tei. Toks bendravimas suteikė galimybę 
dalytis nuomonėmis ir suartėti. Tuo pačiu 
pasikeitė ir šeimos santykis su įstaiga, nes 
tėvai jau buvo ne stebėtojai, bet aktyvūs 
komandos nariai. Taigi bendradarbiavimas 
nėra lengvas dalykas. Bendraujant su šeimo-
mis svarbu pažinti ne tik tėvus, bet ir save, 
kaip specialistą. Žinoti, kad bendraujant 
visuomet reikalingas lankstumas. Bendravi
mo turime išmokti, kadangi gyvenime tenka 
susidurti su situacijomis, kai ne viskas klosto
si taip, kaip norime.

Negalima vadinti bendradarbiavimu 
tokių situacijų, kai:
●	 specialistai patys įvertina ir nuspren-

džia, ko ir kiek mokyti vaiką, ir tik ta-
da pasiūlo tėvams bendradarbiauti;

●	 specialistai parodo tėvams, kaip ugdy-
ti tam tikrus įgūdžius, tačiau nepaaiš-
kina, kam tai reikalinga;

●	 tėvams nesudaromos galimybės ben-
drauti ir bendradarbiauti tarpusavyje.
apibendrinant, galima teigti, kad spe-

cialistų pareiga – padėti tėvams tapti kom-
petentingiems, t.y. įgaliotiems ugdyti savo 
vaiką. Vienas svarbiausių bendradarbia-
vimo principų – suprasti, ką ir kiek tėvai 
bei specialistai turi bendra ir kiek jie turi 
mokytis vieni iš kitų. Individualaus susi-
tikimo tikslas – padėti tėvams ir patiems 
sau rasti optimalų sprendimą. Tėvų pasi-
tenkinimas specialistų pagalba yra vienas 
svarbiausių vertinimo veiksnių.

„Kai šnekame apie ugdymą, prisimin-
kime šias dvi nelengvas tiesas:
●  nesvarbu, kiek darytum, tau vis atro-

do negana;
●  tai, kad padaryti tegali nedaug, nepa-

teisina nieko nedarymo“. 
(Susana ohanian)

Elona Tijunonienė
Ikimokyklinės „Elfų“ grupės  

spec. pedagogė-logopedė
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Pagaliau –  
artėjantis startas!

Birželio viduryje buvo paskelbti res-
publikinio tyrimo (atliko UaB „Raciona-
lus sprendimas“) rezultatai apie sociali-
nes paslaugas neįgaliesiems teikiančias 
institucijas, organizacijas ir įstaigas. ofi-
cialaus pristatymo Vilniaus universitete 
metu paaiškėjo, kad į išplatintas anketas 
atsakė apie 80 proc. SD apskaitytų įstaigų 
skaičiaus, t.y. pavyko apklausti 272 įstai-
gas. Mokslininkų grupės vardu apie šiuos 
ir kitus svarbius duomenis kalbėjęs sociali-
nių mokslų dr., doc. Romas lazutka džiau-
gėsi, kad pagaliau sukaupta informacija 
apie trūkstamas socialines paslaugas ir ga-
limybę jas įdiegti. Kartu jis apgailestavo, 
kad į apklausos anketas atsakė tik tos or-
ganizacijos, kurios ateityje tikisi pagalbos 
praplėsti savo veiklą. 

Tyrimo metu paaiškėjo, kad ma-
žiausiai įstaigų, teikiančių socialines pa-
slaugas, yra Tauragės ir Marijampolės 
apskrityse, kad lietuvoje neįgaliesiems 
labiausiai trūksta psichologinių/psicho-
terapinių paslaugų, savigalbos grupių, 
globos pinigų ir vertimo į gestų kalbą. 
Populiariausios šiandien yra informavi-
mo, bendravimo, konsultavimo, tarpi-
ninkavimo bei atstovavimo paslaugos. 

Didžiausią socialinių paslaugų įvairovės 
stoką skirtingoms klientų grupėms nuro-
dė Kauno, Šiaulių ir Panevėžio įstaigos. 

Tuo tarpu projekto atstovė, mokslų 
daktarė Renata Mikulėnienė pabrėžė, kad 
klysta galvojantieji, jog neįgaliųjų artimie-
ji negalės praktiškai pasinaudoti tyrimo 
medžiaga. atvirkščiai – išplėstinė infor-
macija apie socialinių paslaugų įvairovę ir 
prieinamumą, tiesiogiai susijusi su darbo 
paieškos ir įsidarbinimo galimybėmis, pa-
galiau taps jiems prieinama: kiekvienoje 
socialinių paslaugų įstaigoje bus kompiu-
teriai, kuriais galės naudotis čia atėję asme-
nys. ateityje pradėsiančioje veikti interne-
to svetainėje www.socinfo.lt bus tiksliai 
nurodyta, kur darbo valandomis galima 
palikti neįgalius šeimos narius, kokias 
socialines paslaugas teikia savivaldybių 
socialinių paslaugų ir paramos centrai, ap-
skričių globos namai, nevyriausybinės bei 
kitos organizacijos, kur jų ieškoti ir kt.

Kartu su partneriais
Praėjusiame „Vilties“ numeryje pla-

čiau papasakojome apie Vystymo ben-
drijos eQUal projektą „Per technologi-
jas – žinojimo ir darbo link!“ ir jo I-ąjį 
etapą. artimiausiu laiku pradės veikti 
savigalbos grupės neįgaliuosius slaugan-
tiems žmonėms, toliau bus rengiami spe-
cialistai, stiprinamos jų žinios, remiantis 
tarptautine patirtimi ieškoma lanksčių 
ir efektyvių veiklos metodikų. Vystymo 
bendrija „Per technologijas – žinojimo 
ir darbo link!“ yra pasirašiusi tarptauti-
nio bendradarbiavimo sutartį su partne-
riais iš lenkijos, Čekijos, Portugalijos ir 
Prancūzijos. Kaip paaiškino Socialinių 
paslaugų priežiūros departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
vyriausioji specialistė, europos bendrijų 
iniciatyvos eQUal projekto „Per techno-

logijas – žinojimo ir darbo link!“ koordi-
natorė eglė Valeikaitė, jie pasirinkti dėl 
siekių panašumo. Šiuo metu dirbama ties 
trimis pagrindiniais tarptautiniais pro-
duktais, kurie naudingi slaugantiesiems 
neįgalųjį, socialiniams darbuotojams, 
psichologams bei kitiems susijusiems 
asmenims. Tai metodologiniai vadovai 
savigalbos grupių moderatoriams (kaip 
veiksmingai organizuoti savigalbos gru-
pes slaugantiems neįgaliuosius asmenis 
bei dėl šių įsipareigojimų negalintiems 
dirbti), įmonių vadovams (apie būdus 
taikyti lanksčias darbo formas neįgaliuo-
sius slaugantiems artimiesiems) ir proble-
mų dėl žmogiškųjų resursų turinčioms 
socialines paslaugas teikiančioms institu-
cijoms (kaip į savo veiklą įtraukti savano-
rių ir kurti savanorių tinklą). 

Praverkite duris...
Kaip teigia viena projekto „Per tech-

nologijas – žinojimo ir darbo link!“ ko-
ordinatorių Sigita Survilaitė, svarbus as-
pektas, kurį turėtų žinoti dirbti norintys 
artimieji: jie turi veikti! „Reikia ne tik tu-
rėti noro dirbti, bet ir susivokti, ar nori 
tobulėti pasirinktoje srityje ar įgyti naują, 
prieinamesnę profesiją; kokios – kelių va-
landų ar visos darbo dienos – nori ir pan., 
o jau paskui pradėti darbo paiešką“, – aiš-
kino specialistė. Jau dabar kvalifikuota 
psichologų ir socialinių darbuotojų pagal-
ba artimiesiems teikiama Vilniuje, Kau-
ne, Klaipėdoje ir elektrėnuose. ateityje, 
jeigu jiems bus sunku apsispręsti, bus 
kuriamos savigalbos grupės.

ateikite nors pirmą kartą!
„Vilties“ bendrijos socialinė darbuo-

toja Birutė Šapolienė įsitikinusi, jog šis 
eQUal projektas labai reikalingas nema-
žai daliai mamų, kurios iki šiol negali ar 

Laukti neverta – reikia kreiptis dabar
Žengiame dar vieną Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projekto „Per technologijas – žinojimo ir darbo 
link!“ antrojo etapo žingsnį: atliktas išsamus tyrimas apie Lietuvoje socialines paslaugas neįgaliesiems 
teikiančias institucijas, organizacijas ir įstaigas, vyksta socialinių darbuotojų ir psichologų pasirengimas sa-
vigalbos grupių veiklai. Tačiau jau dabar norintys integruotis į darbo rinką tėveliai psichologinę ir metodinę 
pagalbą randa keturiuose Lietuvos miestuose...

R. Lazutka R. Mikulėnienė

PRoJeKTĄ ReMIa
lIeTUVoS ReSPUBlIKa

PRoJeKTĄ IŠ DalIeS FINaNSUoJa
eURoPoS SĄJUNGa

europos socialinis fondas
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nemoka susirasti darbo. Tarkim, kol dar 
nėra oficialių savigalbos grupių ir nepra-
dėjo veikti speciali internetinė svetainė, 
galima pasinaudoti „Vilties“ bendrijos 
išleistu lankstinuku su Vilniaus mokyk-
lų, užimtumo centrų ir kitų socialines pa-
slaugas teikiančių įstaigų neįgaliesiems 
sąrašu. Pagal jį radusios kur palikti vaiką, 
atsiradusį laisvą laiką mamos gali skirti pa-
sirengimui dirbti. 

aktyvi terapinės grupės lankytoja, 
puiki specialistų pagalbininkė, auginanti 
vienuolikos metų neįgalų sūnų autistą Je-
katerina Skurko (beje, sėkmingai dirbanti 
darželio auklėtoja) įsitikinusi, kad mamos 
turi kuo skubiau atsisakyti uždaro gyveni-
mo būdo. „Vilties“ bendrijoje jau antrus 
metus veikia kelios konsultacinės (mamų 
terapinė ir tėvų paramos) grupės, kurios 
artimiausiu metu peraugs į savigalbos 
grupes. Į terapinę grupę kartą per savaitę 
susirinkusios mamos ne tik bendrauja ir 
sprendžia problemas, bet ir imasi bendros 
veiklos. Tai lyg savotiška atsipalaidavimo 
psichoterapija. Pasak socialinės darbuoto-
jos Gitanos Kuzmaitės, paramos grupėse 
perduodama informacija, einanti iš lūpų 
į lūpas, yra gerokai veiksmingesnė ir įtai-
gesnė negu teikiama specialisto. Ji skatina 
pasinaudoti likimo draugės patarimu, kad 
vėliau netektų gailėtis dėl neveiklumo... 

tėvai verčiami slapukauti
Neįgalųjį slaugantys artimieji, žinoda-

mi, kad lietuvoje darbdaviai paprastai ne-
toleruoja nedarbingumo lapelių, baimina-

si dėl įsidarbinimo sunkumų ir yra linkę 
tai nuslėpti. Todėl projekto „Per technolo-
gijas – žinojimo ir darbo link!” partneriai 
sieks atkreipti darbdavių dėmesį į lanks-
čių darbo formų galimybes.

trūksta paslaugų  
ir informacijos

Neįgalųjį slaugantiems artimiesiems 
iki šiol dar labai trūksta kai kurių sociali-
nių paslaugų. Pavyzdžiui, norint dirbti 
pamaininį darbą (tokį lengviau susirasti), 
nėra kur ar su kuo vaiko palikti vakare. 
Štai kodėl kartais mamos nusprendžia ir 
toliau likti namuose. opus yra ir neįgalių 
vaikų laisvalaikio organizavimas, atosto-
gų, vasaros užimtumas. Dėl to nukenčia tė-
vų ryžtas ieškotis darbo. Šiuo atveju vėlgi 
vilčių teikia pagal projekto „Per technolo-
gijas – žinojimo ir darbo link!“ programą 
baigiama kurti interneto svetainė 

www.socinfo.lt .

Keturios sienos –  
ne kliūtis

Vykdant projektą „Per technologi-
jas – žinojimo ir darbo link!“ yra labai 
svarbi neįgaliuosius slaugančiųjų nuo-
monė – pastabos, pageidavimai bei pa-
siūlymai. „labai norime, kad ši nauja 
tarptautinė patirtis bei geros praktikos 
pavyzdžiai būtų naudingi, – sakė projek-
to koordinatorė eglė Valeikaitė. – Siekia-
me, kad savigalbos grupių metodo taiky-
mas padėtų neįgaliuosius slaugantiems 

Jau šių metų rugsėjį Vilniuje (Kalvari-
jų g.1�3) duris atvers naujasis socialinių 
paslaugų centras sutrikusio intelekto 
žmonėms ir jų šeimoms. Šiuo metu bai-
giami pastato vidaus rekonstrukcijos 
darbai. Naujajame centre veiks specialio-
jo transporto, neįgaliųjų dienos globos 
ir šeimos paramos tarnybos. Be to, bus 
galima tartis dėl paslaugų teikimo na-
muose. Specialiesiems neįgalių žmonių 
poreikiams bus pritaikyti kambariai, ko-
ridoriai, sanitariniai mazgai, keltuvas. 
Jau bebaigiami įrengti užimtumo, dienos 
globos ir poilsio kambariai sutrikusio in-
telekto lankytojams bei konsultacijų ir 
savigalbos grupių užsiėmimų kambariai 
neįgaliųjų tėvams. Kokybiškai ir efekty-
viai centro veiklai užtikrinti bus įsigyta 
reikiamos įrangos ir priemonių. 

Naujajame centre teikiamų sociali-
nių paslaugų paketą sudarys šios prie-

Vilniuje: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas  
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  
Vytenio g. 6-310, LT-03113 Vilnius,  
tel./faks. (8~5) 213 83 22,  
interneto svetainė www.sppd.lt 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 
„Viltis“, Kaštonų g. 2/14-17, LT-01107 Vilnius,  
tel. (8~5) 261 52 23, faks. (8~5) 261 08 20,  
interneto svetainė www.viltis.lt

Klaipėdoje: B. Į. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras,  
Liepų g. 15, LT-92138 Klaipėda,  
tel. (8~46) 31 11 85,  
faks. (8~46) 48 66 78,  
interneto svetainė www.klaipeda.lt/parama

Elektrėnuose: Elektrėnų savivaldybės slaugos  
ir socialinių paslaugų centras,  
Taikos g. 6B, LT–26115 Elektrėnai,  
tel./ faks. (8~528) 39 690,  
interneto svetainė www.elektrenai.lt

Kaune: Kauno apskrities moterų krizių centras,  
J. Juozapavičiaus g. 77, LT-45264 Kaunas ACP,  
tel./faks. (8~37) 34 0027,  
interneto svetainė www.kamkc.lt

artimiesiems sustiprėti psichologiškai ir 
morališkai. Ir tikimės, kad per specialis-
tų konsultacijas savigalbos grupėse jie 
įgaus pasitikėjimo savimi ir labiau pasi-
rengs grįžti į darbo rinką“. 

Sonata Ramanauskienė
Žurnalistė

Visus, kurie negali dirbti dėl to, kad na-
muose prižiūri neįgalų vaiką, suaugusįjį 
ar savimi pasirūpinti negalintį pagyvenu-
sį žmogų, kviečiame kreiptis šiais projek-
to partnerių adresais:

monės: individualių poreikių įvertini-
mas, socializacijos plano sudarymas, 
kasdieninių gyvenimo įgūdžių formavi-
mas, bendravimo įgūdžių lavinimas, so-
cialinių įgūdžių ugdymas, užimtumo ir 
darbo terapija, meno terapija, socialinis 
darbas ir pan.

Sutrikusio intelekto šeimų nariams 
bus teikiamos šios paslaugos: psichologi-
nės pagalbos (krizių įveikimas), sociali-
nių įgūdžių ugdymo, savigalbos grupių, 
socialinio ir teisinio konsultavimo, infor-
mavimo, savanorių pagalbos ir kt. 

Specialiojo transporto paslaugos ap-
ims sutrikusio intelekto asmenų pavėžė-
jimą į globos/užimtumo/ugdymo įstaigas 
ir iš jų. Ši paslauga ypač reikalinga kom-
pleksinę negalią turintiems asmenims, 
negalintiems naudotis visuomeniniu 
transportu. Ji suteiks paslaugų vartotojų 
šeimos nariams galimybę dirbti. 

Dienos užimtumo centras bus atvi-
ras sunkios negalios žmonėms nuo 7 iki 
19 val. Šiame centre dirbs socialiniai dar-
buotojai, ergoterapeutai, slaugytojai ir 
kineziterapeutai. Šiuo metu priimamos 
pageidaujančiųjų lankyti centrą „Vilties 
akimirka“ paraiškos, konsultuojamasi 
su tėvais (globėjais), vykdoma socialinių 
darbuotojų atranka užimtumui organi-
zuoti ir socialinėms paslaugoms teikti. 
Darbuotojai supažindinami su darbo 
specifika, jiems rengiami teoriniai se-
minarai ir praktiniai mokymai, sudari-
nėjami socialinio darbo parengiamųjų 
veiksmų planai. 

Su nekantrumu laukiame Jūsų, mie-
li lankytojai, naujajame dienos užimtu-
mo centre „Vilties akimirka“.

Jūratė Matulaitienė
VšĮ „Vilties akimirka“ direktorė

Naujasis centras „Vilties akimirka“
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truputis istorijos
195� metais Škotijoje įsikūrė tėvų, 

auginančių proto negalios vaikus, organi-
zacija. Ši organizacija siekė, kad neįgalūs 
vaikai nepakliūtų į pensionatus ar psichi-
nes ligonines, būtų ugdomi ir sugrįžtų į 
visuomenę. Pirmiausia patys tėvai ėmėsi 
organizuoti dienos užimtumą.

1969 metais buvo pradėta uždarinėti 
didžiuosius pensionatus.

1975 metais įsigaliojo įstatymas dėl 
įstaigų tinklo kūrimo, ir visą atsakomybę 
už jų išlaikymą prisiėmė valstybė, nes vi-
suomeninė organizacija jau nebepajėgė to 
padaryti.

1993 metais organizacija pasivadino 
eNaBle. Jos veikla apėmė proto negalios 
žmones visoje Škotijoje. atsirado vis dau-
giau savanorių – neįgaliųjų artimųjų, kai-
mynų, klasės draugų…

2006 metų gruodį bus uždaryti pas-
kutiniai 8 pensionatai, kuriuose gyvena 
600 proto negalios žmonių. Taigi val-
džios nuostatos atitinka tėvų ir neįgalių-
jų lūkesčius. 

Kaip atrodo dabartis
Šiandien Škotijoje proto negalios žmo-

nės gyvena grupiniuose gyvenimo na-
muose, atskiruose butuose arba su tėvais. 
Patys neįgalieji renkasi, kur ir kaip jiems 
gyventi. Vyresnio amžiaus neįgaliesiems 
suteikiamas prieglobstis senelių namuose. 
Visiems neįgaliesiems teikiama visokerio-
pa socialinė pagalba. Jie gauna neįgalumo 
pensiją, socialinės paramos pensiją, lėšų iš 
Pagalbos žmogui fondo ir Nepriklausomo 
gyvenimo fondo. Nustatomas darbingu-
mo lygis. Socialinių paslaugų darbuoto-
jai suskaičiuoja, ko neįgaliajam reikia. 
Išsiaiškinama, kokios yra jo paties galimy-
bės, kuo gali padėti artimieji, ką jam gali 
pasiūlyti eNaBle. Įvertinus visus šiuos 
veiksnius, planuojami konkrečios pagal-
bos mastai.

Škotijoje išlaidos neįgaliųjų, ypač 
turinčių sunkią negalią, poreikiams ten-
kinti didėja. Jos siekia 18 000 svarų per 

metus. Prieš 5 metus įvestas vadinamasis 
paslaugų paketas pasiteisino labiau negu 
paslaugų pinigai. Tai reiškia, kad neįga-
lusis savo nuožiūra gali pasinaudoti jam 
skirtomis �0 val. socialinių paslaugų ka-
da panorėjęs – dieną, vakare ar savaitga-
liais. Be to, kas savaitę jis gauna �00 svarų 
iš Nepriklausomo gyvenimo fondo. Už 
šiuos pinigus jis gali užsisakyti papildo-
mų paslaugų. 

Socialinių paslaugų teikimo modelis 
yra labai lankstus. Jis numato net maitini-
mo pinigus (pvz., specialaus maisto ruoši-
mas restorane), kelionpinigius (pvz., važia-
vimui taksi). Gimus neįgaliam vaikui, ir 
jam, ir šeimai teikiama visapusė pagalba. 
Socialinė darbuotoja gali atvykti į namus 
ir prižiūrėti vaikutį naktimis, kad mama 
pailsėtų. Nuo 3 metų vaikui skiriama ne-
įgalumo pašalpa. Ikimokyklinės įstaigos, 
specialūs centrai vykdo vaikų ugdymą, 
derindami ugdymo programas su tėvais 
ir specialistų komanda. Paprastai vienas 
specialistas dirba su vienu vaiku. 

Ugdymo įstaigose ir namuose yra 
labai daug įvairios kompensacinės tech-
nikos, atitinkančios konkretaus vaiko 
poreikius. Pamestinukų vaikų nėra, nes 
labai efektyviai dirba įvaikinimo tarny-
bos ir suteikiamos tvirtos socialinės ga-
rantijos šeimai. Be to, suformuotas labai 
pozityvus moralinis požiūris. Neįgaliuo-
sius stengiamasi išmokyti savitvarkos, 
socialinio bendravimo, darbinių ir kitų 
įgūdžių. Pagal tai, ką neįgalusis gali ir 
nori dirbti, yra ieškomas darbdavys ir 
su juo derinamos darbo sąlygos. Pritai-
koma darbo vieta, mokamas nustatytas 
atlyginimas, neįgaliajam padeda asisten-
tas. Pagal gaunamą atlyginimą sumažina-
mos socialinės išmokos, bet invalidumo 
pinigams tai įtakos neturi. Dažniausiai 
neįgalieji dirba sutrumpintą darbo die-
ną. Jiems suteikiamas užimtumas, vyksta 
reali integracija ir socializacija. Todėl jie 
nepatiria atskirties ir jaučiasi visaverčiais 
žmonėmis. o valstybei nereikia rūpintis 
didelėmis specialiosiomis institucijomis 
ir jų išlaikymo problemomis.

Pagrindinis eNaBle organizacijos 
darbas – duomenų ir informacijos kaupi-
mas. Pagal tai rengiami nauji įstatymai 
ir derinami su Vyriausybe, kad proto 
negalios asmenų gyvenimas taptų dar 
kokybiškesniu. eNaBle teisininkai 
kontroliuoja, kaip taikomi neįgaliuosius 
liečiantys įstatymai, teikia pasiūlymus 
jų tobulinimui, atstovauja teismuose ne-
įgaliųjų teisėms. Be to, jie moko neįga-
liuosius naudotis įstatymais, informuoja 
visuomenę apie neįgaliųjų teises ir dirba 
prevencinį darbą, kad įstatymai nebūtų 
pažeidinėjami ir kad būtų garantuota 
neįgaliojo asmens teisinė apsauga bet ko-
kiose gyvenimo situacijose. labai rūpi-
namasi tuo, kad neįgalieji nebūtų diskri-
minuojami. Proto negalios asmenys visą 
gyvenimą prilyginami vaikams, todėl 
įstatymiškai įteisintas jų gynimas bet ko-
kioje situacijoje, ypač teismuose. Patyręs 
smurtą neįgalusis niekada nebus apklau-
siamas skriaudėjo ar jam nemielų asme-
nų akivaizdoje. Parodymus teismui jis 
gali duoti namuose, net nerodydamas sa-
vo veido (parodymai įrašomi į video juos-
tą). Nuo 2000 metų įsigaliojo įstatymas 
„Dėl globėjo pasirinkimo“. Pirmiausia 
pats neįgalusis priima sprendimą, nepai-
sant to, ar jis veiksnus, iš dalies veiksnus 
ar neveiksnus. Pagal šį įstatymą norintis 
būti globėju asmuo turi teisme papasa-
koti, kaip vykdys globą. Griežtai nusta-
tomos jo teisės ir pareigos atsižvelgiant 
į globojamojo teises ir galimybes. Globa 
skiriama 3 metams. Valstybinė globėjų 
priežiūros tarnyba kontroliuoja globė-
jus. Jeigu ji nustato bet kokį pažeidimą, 
teismas svarsto globėjo pakeitimo klausi-
mą. Dažniausiai globėjais būna giminės, 
šeimos draugai, kaimynai.

ugdymo(si) galimybės
eNaBle parengė projektą, kurio tiks-

las – pristatyti neįgaliesiems įstatymus, 
reglamentuojančius proto negalios asme-
nų mokymą. Tai svarbu norint pasiekti, 
kad darbdaviai nediskriminuotų neįgalių-
jų ir negalėtų išstumti jų iš darbo rinkos. 

ENABLE. Škotija. Glasgou 
2006 metų balandžio 24-30 dienomis šeši „Vilties“ bendrijos tarybos  
nariai svečiavosi giminingoje organizacijoje ENABLE (Škotija,  
Glasgou). Kelionės tikslas – socialinės politikos plėtojimas,  
naudojantis Europos Sąjungos patirtimi. Apie tai, kas pamatyta,  
ko išmokta, skaitykite šiame rašinyje.
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Dienos užimtumo centrai Škotijoje va-
dinami dienos galimybių centrais. Į juos 
neįgaliuosius dažniausiai atveža taksi. 
Centrui išlaikyti savo transporto priemo-
nę ir vairuotojo etatą yra per brangu – pi-
giau sudaryti sutartis su taksi firmomis. 
Mes apžiūrėjome dienos galimybių cen-
trą, kurį lanko apie �0 asmenų (nuo 18 iki 
70 metų). Centro patalpos labai nedidelės. 
Jose mūsų apsilankymo dieną buvo likę 6 
darbuotojai ir 5 neįgalieji. Visi kiti neįga-
lieji darbuotojų lydimi lankėsi kėgelbane, 
kirpykloje, parke, muziejuje ir pan. Beje, 
Škotijoje nėra žodžio neįgalusis. Bet kokio 
amžiaus proto negalios asmuo vadinamas 
asmeniu su mokymosi sutrikimu. 

Mokyklinio amžiaus neįgalūs vaikai 
turi galimybę mokytis specialiosiose įstai-
gose arba būti integruoti į bendrojo lavi-
nimo mokyklas. Pagal Švietimo įstatymą 
kiekvienas vaikas turi būti mokomas ir 
gauti kuo kokybiškesnį išsilavinimą, ati-
tinkantį jo galimybes. Tėvams suteikiama 
teisė rinktis ugdymo įstaigą. 2-5 metų vai-
kai lanko ikimokyklines įstaigas, 5-12 me-
tų – pradinę mokyklą, 12-18 metų (o proto 
negalios jaunuoliai iki 19 metų) – pagrin-
dinę mokyklą. Nuo 2000 metų įsigaliojo 
įstatymas, kad visi vaikai būtų mokomi ir 
pagal sanglaudos planą. Tai buvo iššūkis 
ne tik mokyklų personalui, bet ir įgalių vai-
kų tėvams bei patiems vaikams. 

Šiuo metu visi pritaria sanglaudos 
principams, bet praktiškai juos taikyti 
sunku, nes specialiosiose įstaigose su-
kaupta daugiau žmogiškųjų išteklių, 
patirties, ten saugesnė aplinka ir pan. In-
tegracija į bendrojo lavinimo sistemą dar 
nelabai sėkminga: iš proto negalios vaikų 
šaipomasi, tyčiojamasi… Todėl neįgalių 
vaikų tėvai kelia klausimą – ko jų vaikai 
su proto negalia gali išmokti būdami tarp 
sveikų bendraamžių.

Įstatymai nereglamentuoja prievarti-
nės integracijos. Kol dėl to vyksta politinis 
ginčas, tėvams paliktas pasirinkimas – ar-
ba specialiojo ugdymo įstaiga, arba ben-
drojo lavinimo mokykla. Dideliuose mies-
tuose prie naujų mokyklų statomi atskiri 
korpusai specialiųjų poreikių vaikams. 
labai sunkios negalios vaikai lanko specia-
liojo ugdymo centrus. Visos ugdymo įstai-
gos aprūpintos visomis reikalingomis ug-
dymo priemonėmis. Maistas, transportas, 
socialinės paslaugos ir kt. – nemokamos. 

Neįgaliųjų įdarbinimas
Kai neįgaliajam sukanka 15 metų, mo-

kykloje pradedama svarstyti, ką jis veiks 
toliau. atsižvelgiant į vaiko norus ieško-
ma darbdavio, kuris susipažįsta su vaiku, 
palengva pratina jį prie būsimos darbo 

vietos, stengiasi surasti jam asistentą ir 
t.t. labai glaudūs ryšiai užsimezgę tarp 
mokyklos ir įdarbinimo biržos. Nuo 2000 
metų veikia darbo suradimo ir įdarbinimo 
centrai, kurie kartu su darbo birža, mokyk-
la ar koledžu vykdo individualios darbo 
vietos parinkimo neįgaliajam programą. 

eNaBle organizacija kartu su dar-
bo suradimo ir įdarbinimo centrais yra 
parengusi metodinę medžiagą apie profi-
liuotą darbą. Tai padeda neįgaliesiems ap-
sispręsti, ko jie nori gyvenime. Į CD diską 
įrašyta informacija apie sėkmingus įdarbi-
nimo atvejus akivaizdžiai parodo neįgalie-
siems, darbdaviams ir tėvams, ką ir kaip 
galima daryti. Šios pažintinės medžiagos 
tekstas yra labai supaprastintas, kad ne-
įgaliesiems būtų aišku, apie ką kalbama. 
Pasirodo, ne žmogų reikia keisti, bet aplin-
ką, kad ji taptų palanki neįgaliesiems… 
Pastarųjų darbinės veiklos esmė – dirbti 
ne tam, kad įgytum specialybę (nors tai 
pasiteisina nežymios proto negalios atve-
ju), bet tam, kad suprastum darbo svarbą 
gyvenime. Pagal įstatymus savivaldybės 
yra įpareigotos organizuoti neįgalių žmo-
nių įdarbinimą. Tačiau norint garantuoti 
darbo vietas būtina atsižvelgti į tokius 
veiksnius kaip negalios sunkumas, darbo 
rinkos poreikiai ir darbdavių galimybės.

atstovavimo  
sau programa

Šios programos tikslas – siekti, kad 
kiekvienas neįgalusis būtų išgirstas ir su-
prastas. Nuo 2003 metų šioje programoje 
dirba specialistų komanda. Be to, įsteigtas 
specialus fondas prie Vyriausybės, kuris 
remia šią programą. Stengiamasi dirbti su 
vaikais nuo 12 iki 19 metų. Juk labai svar-
bu, kad jie sugebėtų pateikti savo požiūrį 
svarstant jų ateities perspektyvas. Profesi-
jos, būsto pasirinkimas, savo teisių ir parei-
gų supratimas – tai vis kertiniai integraci-
jos akmenys. Tiesa, tam tikrai visuomenės 
daliai dar nelengvai sekasi pripažinti, kad 
neįgalieji yra tokie patys piliečiai. Pvz., 
valdžia skeptiškai žiūri į neįgaliųjų balsa-
vimo teisę… Tačiau šioje programoje dir-
ba daug savanorių. o fondą remia pats 
princas Čarlzas.

Stasė Giedrienė
„Vilties“ bendrijos tarybos narė,  

„Telšių vilties“ bendrijos  
tarybos pirmininkė

Gyvenimas – tai didelis stebuklas,
Kurį suvokt ne visada gali.
Kas kartą tenka sau mažiau palikti.
Save kitam – lyg skolą dalini.

E. Selelionis

Šiemet sukanka 10 metų,  
kaip bendrijai  

„Plungės Viltis“  
sėkmingai vadovauja  

mūsų visų mylima  
pirmininkė  

 

Romualda  
Šimkuvienė 

Visų neįgaliųjų ir jų tėvelių vardu  
norime kuo nuoširdžiausiai 
pasveikinti mielą Romualdą  
su gražia pirmininkavimo 

sukaktimi ir padėkoti už veiklumą,  
išradingumą, ištvermę,  
kantrybę, kūrybiškumą  

bei palinkėti sėkmės,  
neišsenkančios energijos  

ir vilties!

Būkime kartu  
dar daug metų!

Bendrijos „Plungės Viltis“ nariai
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ar reikia neįgaliesiems  
informacinių  
technologijų?

Nuo pat projekto pradžios galvoje 
nuolat kirbėjo klausimas – ar informaci-
nės technologijos ir negalia, būtent inte-
lekto sutrikimai, yra suderinami dalykai. 
atrodytų, šis klausimas kiek kvepia dis-
kriminacija, bet nemaža dalis visuomenės 
pripratę „neįgaliukus“ matyti teatro sce-
noje, o jų darbo rezultatus – keramikos ir 
dailės darbuose. Nejaugi tik tam ir betinka 
šie žmonės – linksminti kitus? Meninių ge-
bėjimų ugdymas ir saviraiška per įvairias 
meno formas, be abejo, yra labai sveikin-
tinas dalykas. Ir ne tik žmonėms su nega-
lia, bet ir mums, įgaliesiems, dažniausiai 
didžiąją dalį savo laisvalaikio praleidžian-
tiems prie televizoriaus ekrano. Kartais 
pagalvoju, kad raidos sutrikimų turintis 
asmuo yra sveikesnis už mane būtent šiuo 
atžvilgiu… Taigi, grįžtant prie temos, ar 
suderinami šie du dalykai – informacinės 
technologijos ir proto negalia? o gal teisin-
giau būtų paklausti, ar proto negalią turin-
tiems asmenims jų reikia?

Iš to, ką pavyko sužinoti apie padėtį 
lietuvoje, galima spręsti, kad informaci-
nės technologijos su proto negalią turin-
čiais asmenimis yra retai siejamos. Bent 
jau į ugdymo programas kompiuterinio 
raštingumo pamokos nėra įtraukiamos. 
Dažniausiai jos tampa viena iš neįgaliųjų 
laisvalaikio leidimo formų (daugiausia 
darbuotojų iniciatyva). o jei darbuotojai 
nepasiūlo, apie tai retai kada pagalvoja-
ma. Prie viso to prisideda ir tinkamos 
technikos trūkumas bei ribotos finansinės 
galimybės. Be to, gilesnę proto negalią tu-
rintiems asmenims neretai reikalinga ir 
pritaikyta programinė įranga. Kita vertus, 
darbas šioje srityje vyksta. Bet kam to rei-
kia? Kiek mūsų valstybės pareigūnų, mo-
kyklų ir įstaigų vadovų bei darbuotojų ar 
tiesiog žmonių galvoja, kad informacinių 
technologijų vaidmens neįgaliųjų moky-
mesi ir gyvenime tema yra svarbi? ar šito 
reikia? 

aš manau, kad reikia. Viena svarbiau-
sių priežasčių yra ta, kad informacinės 

technologijos ir paslaugų kompiuteriza-
vimas – vienos esminių šiuolaikinės vi-
suomenės bruožų. Galbūt galime sakyti, 
kad proto negalios žmonėms niekada ne-
prireiks panašių paslaugų arba ne viskas 
bus kompiuterizuota, bet, kaip pastebėjo 
vienas minėto projekto partnerių atstovų, 
Kevinas osmondas iš europos iniciatyvų 
fondo, naudojimasis informacinėmis tech-
nologijomis, mokėjimas rasti informaciją 
ir tokiu būdu įgyjami tam tikri įgūdžiai 
didina neįgaliųjų nepriklausomybę. Taigi 
galima kalbėti ir apie tai, kad tuo pačiu jie 
labiau integruojasi į visuomenę. 

užsienio partnerių  
programos neįgaliesiems

K. osmondo specializacija – multisen-
sorinių ugdymo programų kūrimas. Jo 
atstovaujamas fondas kuria programas 
kurtiems, akliems ir autizmo sindromą 
turintiems asmenims. Viena tokių progra-
mų vadinasi „Valdyk savo emocijas“ (an-
gl. Manage your emotions). Šios programos 
paskirtis – išmokyti autizmo ir asperge-
rio sindromą turinčius asmenis tinkamai 
reaguoti į aplinkos pasikeitimus. Kaip 
žinome, šiuos sutrikimus turintiems as-
menims yra labai svarbu struktūra ir pa-
stovi aplinka. Pasikeitimai ar trukdžiai 
juos ilgam išveda iš pusiausvyros, nes 
jiems sunku priimti situaciją, prie kurios 
jie nėra pripratę. Vienas pavyzdžių – situ-
acija su vėluojančiu autobusu. Programa 
moko susitaikyti su tuo, kad autobusas 
gali pavėluoti, kad tai yra normalu. 

Kitas įdomus atradimas – Navigabile 
programa, kuri buvo sukurta bendraujant 
kelioms Italijos organizacijoms. Šios pro-
gramos kūrimo projekte dalyvavo Italijos 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
Dauno sindromą turinčių asmenų aso-
ciacija, kelios informacinių technologijų 
kompanijos ir ITC projekto partneris – eu-
ro-Net organizacija, skatinanti tarptautinį 
jaunimo ir suaugusiųjų bendradarbiavi-
mą, mainus ir vykdanti įvairius patirties 
sklaidos projektus. Minėta programa su-
teikia galimybę skirtingos proto negalios 
asmenims naudotis internetu: rašyti žinu-

tes, laiškus ir pan. Iš pradžių neįgalusis už-
siregistruoja, įvesdamas duomenis, kokiu 
būdu norėtų gauti informaciją: tik raštu, 
raštu ir garsu, paveikslėliais ir pan. 

Dar vieną programą pristatė Bulga-
rijos partneriai iš organizacijos John Ata
nasov. Tai mokymo programa, kurios 
paskirtis – supažindinti neįgaliuosius su 
kompiuteriu, jo dalimis, veikimo principu 
ir pan. Mokymas vyksta užrašant tekstą ir 
perskaitant jį balsu; tai programa daugiau 
skirta „pelės“ įvaldymui. 

lietuvos patirtis
Kalbant apie padėtį lietuvoje, ko ge-

ro, didžiausią informacinių technologijų 
panaudojimo neįgaliųjų ugdymui patirtį 
turinti įstaiga yra Vilniuje įsikūręs ugdy-
mo centras „Viltis“. Šio centro kompiute-
rių klasės įranga yra pritaikyta neįgalių-
jų reikmėms (didesnės raidės, specialios 
„pelės“, klaviatūros ir pan.), kad centro 
lankytojai galėtų naudotis teikiamomis pa-
slaugomis ir įsijungtų į mokymo procesą. 
Rezultatą jau galime matyti: 2006 m. bir-
želį buvo išleistas vienos šio centro lanky-
tojos poezijos rinkinys, kurį sudarančias 
eiles mergina pati surinko kompiuteriu. 
Kituose centruose neįgalieji mokomi kom-
piuterinio raštingumo įgūdžių ir tokiu bū-
du prisideda prie centro veiklos plėtojimo, 
pvz., renka tekstus centro laikraščiui, kvie-
timams ir pan. Be to, įvairios programos 
ir kompiuteriniai žaidimai padeda lavinti 
kitus įgūdžius, pvz.: sensorinius, priežas-
ties-pasekmės atpažinimo ir pan.

Be abejo, visada reikia turėti omenyje 
ir individualius skirtumus. Vieni jų pri-
klauso nuo negalios laipsnio, kiti – nuo 
asmenybės ypatumų, treti – nuo aplinkos 
sąlygų ir t.t. Jeigu mes norime žmogų, tu-
rintį intelekto sutrikimą, matyti visaverčiu 
visuomenės nariu, reikia, kad jis mokėtų 
naudotis ir naudotųsi tomis pačiomis pa-
slaugomis kaip ir kiti žmonės. Gal ne taip 
kaip mes, galbūt kitų padedamas, bet vis 
dėlto jam turėtų būti suteikta ši galimybė. 
Kaip atstovavimo sau programos koor-
dinatorė netgi galėčiau pasakyti, kad tai 
suteikia neįgaliesiems puikių saviraiškos 
galimybių ir leidžia palaikyti ryšį su ki-
tuose miestuose gyvenančiais draugais. 
Negalia neturėtų tapti kliūtimi įsisavinti 
naujas technologijas, turint omenyje ir tai, 
kad pasaulio praktikoje yra nemažai pro-
gramų, pritaikytų neįgaliųjų švietimui. 
Tikėkimės, kad projektas „Informacinės 
technologijos ir komunikacijos – vartai į 
ateitį neįgaliesiems” ne tik padės mums 
apibendrinti geriausias turimas praktikas, 
bet ir pasiekti puikių rezultatų lengvinant 
informacinių technologijų „subtilybių“ 
prieinamumą neįgaliesiems.

Kristina Vrubliauskaitė
Projektų vadybininkė

Proto negalia ir  
informacinės technologijos – 
ar tai suderinama? 

Kovo 3-8 dienomis Potenzoje (Italija) vyko antrasis 
projekto „Informacinės technologijos ir komunikaci-
jos – vartai į ateitį neįgaliesiems“ partnerių susiti-
kimas, kurio metu diskutavome apie informacinių 
technologijų panaudojimą fizinės ir proto negalios 
žmonių formaliam bei neformaliam ugdymui. 
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Sunkiausia keisti požiūrį 
„Dar prieš keletą metų rajono savi-

valdybės tarybos nariams atrodė praban-
ga steigti socialinių paslaugų centrus 
Gargžduose ir Priekulėje, – pripažino 
tarybos narys, Klaipėdos (miesto ir rajo-
no) darbo biržos direktorius a. adomai-
tis. – Dabar matome, kad tos paslaugos 
buvo labai reikalingos. Taigi mūsų veiks-
mus lemia požiūris“.

Nors nežymaus protinio atsilikimo 
vaikus integruoti į bendrojo lavinimo 
mokyklą įpareigoja įstatymai, tačiau Švie-
timo skyriaus vyriausiosios specialistės 
I. Barbšienės manymu, problemų kyla to-
dėl, kad pedagogai nebuvo rengti dirbti 
su neįgaliaisiais, o dabartiniai paaugliai 
nuo vaikystės šalia savęs nematė neįgalių 

bendraamžių. Iš čia kai kurių pedagogų 
išankstinė nuostata, kad tokio vaiko ugdy-
mas yra beprasmis. Be to, mokyklose dar 
trūksta logopedų, specialiųjų pedagogų, 
psichologų. Jie galėtų daugiau padėti da-
lykų mokytojams, kuriems išties sunku 
dirbti ir su visa klase, ir dar individualiai 
su negalią turinčiu moksleiviu.

link pažinimo
Veiviržėnų gimnazijos specialioji pe-

dagogė S. Gliožienė teigė, jog reikia dau-
giau dėmesio skirti sveikųjų integracijai į 
neįgaliųjų bendruomenę. „Mokiniai neži-
no, kaip elgtis su neįgaliu bendraamžiu, 
nepažįsta jo vidinio pasaulio ir tik todėl 
dažnai atsiriboja nuo jo. Supažindinant 
sveikuosius su neįgaliojo pasauliu galima 

Nelengvos  
integracijos pamokos
Nors neįgaliųjų integracijos į sveikųjų bendruomenę pamokos sunkios, 
tačiau kartu išmokstamos lengviau. Todėl „Gargždų Viltis“ su vietos 
savivaldybės Socialinės paramos skyriumi prie apskritojo stalo pa-
kvietė rajono vadovus, pedagogus, socialinius darbuotojus, medikus 
bei grupę neįgaliųjų globėjų. Diskusijos tema buvo „Neįgalusis – pilna-
teisis bendruomenės narys? Teorija ir praktika“.

Š.m. balandžio 2�-25 dienomis daly-
vavau seminare „atstovavimas sau – kas 
tai?“. Jis vyko Utenoje. Kartu važiavo ma-
no draugė Solveiga ir dvi socialinės dar-
buotojos iš Panevėžio jaunuolių dienos 
centro – Nomeda ir ligita. Kiti dalyviai 
buvo iš įvairių lietuvos miestų. atrodo, 
kad iš viso buvo 13 žmonių.

Gyvenau viename kambaryje su Solvei-
ga, o netoliese gyveno ir mūsų auklėtojos. 
Daugiausia kalbėjo ir dirbo tik neįgalieji, 

Atstovavimas sau – kas tai?

keisti požiūrį. Pastebėjau, kad mokiniai 
jau kitaip elgiasi nei pirmą kartą mokyklo-
je pamatę neįgalų bendraamžį. Jų požiūris 
kinta į gera“, – sakė S. Gliožienė. 

Gargždų muzikos mokyklos direkto-
riaus pavaduotoja D. Ruškytė pastebėjo, 
jog neįgaliuosius reikia įtraukti į sporto, 
kultūros renginius, minėjimus ir šventes. 
„Jie turi būti scenoje, jie turi būti stadio-
nuose. Pagalbos neįgalieji laukia iš jau-
nimo organizacijų – juk jiems irgi reikia 
diskotekų, parodų, pramogų“, – kalbėjo 
D. Ruškytė. 

Kas riboja galimybes 
Gargždų ugdymo centro „Naminu-

kas“ direktorė B. Kasparavičienė, pratęs-
dama I. Barbšienės mintį, pastebėjo, jog 
neįgaliųjų integracija turi būti protinga. 
„Mes padarėme viską, ką galėjome. Ne 
visus neįgaliuosius šiandien pajėgiame in-
tegruoti, nes tam nesame pasirengę. Mes 
negalime integruoti vaiko su sunkiais vys-
tymosi sutrikimais. Deja, tokiam vaikui 
nėra galimybių ugdytis nei pas mus, nei 
dienos centruose“. 

Tai viena iš spręstinų problemų. Ki-
ta – 16-18 metų jaunuolių ugdymas, nes 
socialinių paslaugų centrai priima suau-
gusiuosius nuo 18 metų. lankomosios 
priežiūros tarnybos direktorė J. Jasevičie-
nė, papasakojusi, kaip sekasi teikti lanko-
mąją priežiūrą �3 neįgaliems žmonėms, 
apgailestavo, kad probleminės šeimos abe-
jingos savo neįgaliems vaikams. Tokiems 
jokia integracija nerūpi.

Neįgaliųjų mamos kalbėjo apie, jų 
manymu, skaudžiausias problemas. Jos 
norėtų, kad daugiau dėmesio būtų skiria-
ma aplinkos pritaikymui, pageidautų lai-
kinosios priežiūros arba „auklės į namus“ 
paslaugos, kad bent trumpai galėtų pailsė-
ti pačios. Reikėtų labai sunkią negalią tu-
rinčiųjų klasės ir šeimos namų, kuriuose 
galėtų gyventi artimųjų netekę neįgalieji. 
Ir, žinoma, tolerancijos neįgaliajam, jo po-
reikiams bei suvokimo, kad jis – bendruo-
menės narys, turintis teisę jaustis oriai.

tarp jų ir aš. Šalia jų buvo asistentai, jeigu 
reikėdavo pagalbos, tai jie ir padėdavo.

Man patiko tie mokymai, nes sužino-
jau ne tik apie tai, kaip atstovauti sau, 
bet ir apie neįgaliųjų teises bei pareigas. 
Dabar žinau, kokie yra 5 atstovavimo sau 
žingsniai, pvz.: kalbėjimas, klausymasis, 
dalijimasis žiniomis ir t.t.

atrodo, kad tai, ką aš sužinojau ir iš-
mokau, galėsiu pritaikyti savo savarankiš-
kame gyvenime.

Per pertraukėles grįždavome į savo 
kambarį – pailsėti, pagalvoti ir atsipūsti. 
Paskui ir vėl rinkdavomės į mokymus. 
Vakare būdavo daug laisvo laiko, tai vaikš-
čiojome po Uteną. Man ji patiko. Prieš 
išvažiuodama aš savarankiškai autobusų 
stoties kasoje nusipirkau bilietą! Ir tuo la-
bai džiaugiuosi!

Daiva Riliškytė
„Panevėžio vilties“ bendrijos tarybos 

narė, Panevėžio JDC lankytoja 
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2006 m. spalio 19 d. Simens arenoje 
vyks renginys „Būkime kartu“, kuriame 
bus pagerbti labiausiai nusipelnę neįga-
lieji. Bendrija „Utenos Viltis“ mano, kad 
Metų neįgaliųjų nominacijos nusipelno 
Simonas Turlys. Tad susipažinkite.

Būna dienų lyg tyčia: liūdnų ir links-
mų, lietingų ir saulėtų. Kaip tik tokia 
linksma ir saulėta diena buvo gegužės 
10-oji, kai vienuoliktą kartą į Ukmergės 
specialiąją mokyklą sugužėjo dainos ir 
šokio mylėtojai bei puoselėtojai. Ši nuosta-
bi bendravimo šventė suteikė specialiųjų 
poreikių vaikams galimybę atskleisti savo 
muzikinius gebėjimus, tapti svarbiems ir 
žinomiems, kopti į sceną, girdėti audrin-
gus žiūrovų plojimus, o svarbiausia – būti 
įvertintiems.

Tradicinėje muzikos šventėje ne viene-
rius metus dalyvauja gražus būrys tikrų 
bendraminčių ir draugų iš Panevėžio, Kė-
dainių, linkaučių ir aulelių specialiųjų 
mokyklų. Mūsų bičiulis ir nuostabusis 
„Spalvų orkestras“, vadovaujamas Valeri-
jos bei Romualdo Brūzgų.

Šį pavasarį mūsų šventėje savo pro-
gramėlę pristatė puikus ansamblis iš Pa-
nevėžio specialiosios mokyklos (vadovė 
Rolanda Stumbrienė), skambias dainas 
ir gražų šokį dovanojo Vilniaus Verkių 
specialioji mokykla (vadovai o. Diskant 
ir M. odnopol). linksmai ir nuotaikingai 
visus nuteikė Panevėžio raj. vaikų globos 
namų auklėtinių pasirodymas (vadovė Ž. 
Malinauskienė). Šeimininkai, kaip ir de-
ra, pasirodė koncerto pabaigoje (vadovė 
R. Krištaponienė). Dvi šokių grupės sceno-
je tiesiog švytėjo (vadovė V. Dzigelienė). 

Puikia šventės dalyvių nuotaika ir 
vadovų entuziazmu džiaugėsi Vilniaus 
apskrities viršininko administracijos So-
cialinių reikalų, švietimo ir kultūros de-
partamento skyriaus vyriausiasis specia-
listas R. leskevičius. Mokyklos direktorė 
e. Šemetienė šventės dalyvius apdovano-
jo padėkos raštais ir saldžiomis dovano-
mis. Šventės pabaigoje garsiai ir darniai 
skambėjo bendra daina. Kiek džiaugsmo 
ir įspūdžių patyrė visi susirinkę į diskote-
ką. Juk taip smagu šaunių draugų būryje!

Smagu, kad gražią tradiciją vainikuoja 
puikūs rezultatai ir kad turime nuolatinių 
šios šventės rėmėjų: UaB „Ukmergės duo-
na“, IKI prekybos centras ir UaB „Palink“. 
Dėkui jiems.

Valerija Dzigelienė
Ukmergės specialiosios mokyklos 

mokytoja

Simonas gimė 1991 m. birželio 10 d. 
Utenoje. Jau antraisiais gyvenimo metais 
pradėjo reikštis netipiškas, keistas elge-
sys, sukėlęs artimiesiems didelį nerimą 
ir skausmą. Simukas nekalbėjo, neatsi-
liepdavo šaukiamas, nepalaikė žvilgsnio 
kontakto, vengė bendravimo, mieliau 
rinkosi vienatvę. Teko kreiptis į medikus, 
lankytis Vaiko raidos centre, Santariškių 
klinikose, kol pagaliau buvo nustatyta 
diagnozė – autizmas. 

Iširus tėvų šeimai, Simuką pradėjo 
globoti seneliai. 1996 m. vaikas pradėjo 
lankyti Utenos mokyklą-darželį „Gande-
lis“. Sunku jam buvo prisitaikyti prie pa-
sikeitusios aplinkos ir įvairių permainų. 
Tačiau šiame darželyje Simukas sutiko 
labai gerų žmonių – specialistų, kuriais 
jis pradėjo pasitikėti ir kurie paskatino jį 
žengti pirmuosius žingsnelius į pažinimą. 
Simukas pradėjo kalbėti, žaisti, domėtis 
muzikos ritmu, neįprastais judesiais, pra-
dėjo ryškėti jo muzikiniai gabumai.

2001 m. Simonas pradėjo lankyti 
Utenos muzikos mokyklą. Mokyklos 
direktoriaus arūno Katino padrąsintas 
susipažino su mokytoja Irena Jovaišiene. 
Ši, nepabūgusi Simuko negalios, pradėjo 
jį mokyti groti akordeonu pagal specia-

liąją programą. 2002 m. įvyko pirmasis 
berniuko koncertas. Nuo to laiko du kar-
tus per metus rengiamas Simuko solinis 
koncertas.

2003 m. gegužę Simonas dalyvavo 
Baisiogaloje vykusiame konkurse „Šir-
dies daina“, kuriame laimėjo prizinę 
vietą ir buvo apdovanotas padėkos raštu. 
Tais pačiais metais Utenos muzikos mo-
kykloje jis pradėjo mokytis groti fortepi-
jonu pas mokytoją Zitą lukošiūnienę, o 
200� m. – vargonais. 

2005 m. rudenį Simukas dalyvavo 
Vilniaus vaikų ir jaunimo centro sureng-
tame konkurse „aš ir tu – mes kartu“ ir 
jaunųjų neįgalių muzikos atlikėjų festi-
valyje „Perliukai“. Jis tapo laureatu. o 
parengė jį šiems konkursams jo geroji 
mokytoja Irena Jovaišienė. 

lydimas nuolatinio brangiausių 
žmonių – senelių, specialistų, mokyto-
jų – rūpesčio, Simukas vis geriau pa-
žįsta gyvenimą ir įžvelgia šviesiąsias 
jo puses. Manome, kad jis yra nemažai 
pasiekęs muzikos srityje ir tikrai vertas 
pagerbimo.

Aldona Vėbrienė
„Utenos Vilties“ bendrijos tarybos 

pirmininkė 

Mūsų žiburiukas

Gražios muzikos šventės akimirkos
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Kas turėtų  
imtis iniciatyvos

labai džiaugiuosi, kad ši tema atsira-
do žurnalo puslapiuose, nes neretai pati 
apie ją galvoju. Mat esu išmėginusi abi 
partnerystės puses: kadais dirbau peda-
goginį darbą ir integruotoje, ir specialioje 
mokykloje, dabar auginu neįgalų berniu-
ką. Be to, teko dar būti ir tarpininke, kai 
vedžiau tėvų savigalbos grupes ir kartu 
bendravau su pedagogais.

Mano manymu, partnerystę inicijuo-
jantis ir palaikantis vaidmuo pirmiausia 
turi tekti specialistams. Būtent jie turi 
kviesti į dalykinius arba šventinius susi-
tikimus įstaigoje, skatinti susėsti prie sta-
lo, aptarti vaiko ugdymo programą. Paga-
liau labai svarbus dalykas – išgirsti tėvus. 
Galima nieko nesakyti, nepatarinėti, bet 
labai svarbu pajusti, kodėl tėvas nenori at-
eiti į mokyklą, kodėl atėjęs nežiūri į akis, 
kodėl jo veide niekad nepastebėjai bent 
šypsnio, kodėl jis visą laiką tyli arba įky-
riai bendrauja, kodėl jis sutrinka, kai jam 
ką nors pasakai, arba būna įtarus, kodėl 
jis visuomet nepatenkintas arba nuolat 
neša dovanėles... atsakymus į šiuos klau-
simus kartais turime pamatyti, kartais 
suprasti, o kartais atrasti, prisėdę aptar-
ti labai saugioje – ir giliai girdinčioje, ir 
vien suprantančioje – aplinkoje. Tas tėvų 
nuolatinio vidinio nerimo, iš daugybės 
įtampų ir sukrėtimų atsiradusios patir-
ties, kartais užsitęsusios depresijos arba 
nuolatinio nuovargio supratimas, būtent 
vien supratimas, labai padeda objekty-
viai vertinti padėtį. 

darbo su tėvais  
planavimas

Darbas su tėvais, manau, turi būti 
lygiai taip pat metodiškai suplanuotas, 
kaip ir darbas su vaikais: kada vyks ben-
dri tėvų ir specialistų susirinkimai, skirti 
vaikų ugdymo ir gyvenimo mokykloje 
planavimui, kada vyks tų planų rezulta-
tų aptarimas, pagaliau, kada bus susėda-
ma su tėvais prie pusmečio programos 
planavimo, o kada prie tos programos 
įvertinimo ir naujos planavimo. 

Kaip būtų smagu prieš vasaros atos-
togas gauti paties vaiko su mokytoju pa-
rengtą aplanką su vaiko iškeverzotomis 
raidėmis, skaičiais ir figūromis, kuris per 
vasarą primintų mokinukui, ko jis mokė-
si. o tėvams tektų pareiga kartą kitą drau-
ge su vaiku tokį segtuvą perversti. Pats 
puikiausias ryšių su tėvais ir visa šeima 
užmezgimo bei planavimo būdas – tai ap-

silankymas namuose. Žinoma, tam reikia 
laiko, bet iš savo patirties galiu pasakyti, 
kad niekad taip gerai nepažinau šeimos, 
nesupratau, kuo ji gyvena, ir kodėl yra 
taip, kaip yra, nei įėjusi į tą šeimą. Pasto-
vus bendravimo su tėvais ritmas labai pa-
dėtų juos „prisijaukinti“, įtraukti į klasės 
ar mokyklos bendruomenės kūrimą, įpa-
reigotų prisiimti atsakomybę. 

individualaus ugdymo 
programos sudarymas

Kaip mama apie šią programą nutuo-
kiu tik todėl, kad esu ją pati sudarinėju-
si būdama pedagoge, bet nežinau, ar 
ką galėčiau apie ją pasakyti, jei būčiau 
kirpėja arba vadybininkė. Taigi galvoju, 
kad tėvams reikėtų kiek išsamiau paaiš-
kinti apie šią programą. Pagaliau juos 
sudominti šia programa ir, mano galva, 
geriau tai daryti individualiai. Be to, la-
bai aiškiai reikėtų išsiaiškinti su pačiais 
tėvais, prie kurios programos dalies jie 
norėtų prijungti. Pavyzdžiui, aš visiškai 
pasitikiu mokytojos parengta mokomąja 
dalimi. Tikrai manau čia ją esant puikią 
specialistę, sugebančią mokyti raidžių, 
skaičiavimo ir skaitymo. Tad belieka tik 
klausti, kuo galėčiau prisidėti.

o štai apie socialinius įgūdžius jau 
su pedagoge galime kalbėtis plačiau – ko 
siekiame namuose, o ką mokytoja pastebi 
mokykloje. Tarkim, mokyti vaiką atrakin-
ti duris – puiku, galvoju, bet kad jis pats 
savarankiškai pareitų namo, jam pirmiau 
reikėtų išmokti surinkti kodą prie lauku-
jų durų. Kitaip tariant, pažinti skaičius, 
įsiminti kodą, išmokti jį fiksuoti piršte-
liu, tada nesusimaišyti, kokį mygtuką 
paspausti lifte, o kokį išeinant iš namų 
ir pan. Tik tuomet ateitų eilė durų raki-
nimui. Taip galvotų praktiškas tėvas, bet 
gal čia pedagogas turėtų savo paaiškini-
mų, kurių tėvas nė nenutuokia. Kodėl 
reikia pradėti mokyti nuo durų rakinimo 
raktu, o paskui – viso kito? Žodžiu, tė-
vams ir pedagogams galima būtų dalytis 
atsakomybe.

arba, prisimenu, kokį pusmetį mokė-
me namuose berniuką naudotis tualetiniu 
popieriumi, o sykį su asistente išsikalbėjo-
me, kad mokykloje eidamas į tualetą jis 
labai daug pasiima popieriaus (tualetinį 
popierių kiekviena klasė turi savo). Tada 
susivokiau, kad vaikas tualetu naudojasi 
ir mokykloje, ir kad apie jo mokslus na-
muose nieko nepranešiau pedagogams. 
Taigi bendradarbiavimas būtinas.

Žinoma, pagauti prie durų beišeinan-
tį tėvą ir įkalbėti užsukti į klasę pasirašy-

ti ugdymo programos – ne išeitis lygiai 
kaip ir dar paprastesnis sprendimas – įdė-
ti vaikui į kuprinę programą ir kitą dieną 
ją pasiimti su parašu. Pati taip esu dariu-
si, bet tuomet tėvų parašai būdavo vien 
formalumas – tiek patiems tėvams, tiek 
pedagogui, kuriam svarbu laiku ir su 
tėvų parašu programą pristatyti vadovy-
bei. o kas telieka vadovybei – patikrinti, 
ar yra pasirašyta programa, ir ramiai pa-
sidėti ją į segtuvą.

tėvų įgalinimas  
ir bendruomenės  
kūrimas

Kad Vilniaus vaikų ugdymo centre 
„Viltis“ tėvai yra buriami į bendruome-
nes, pirmiausia sužinojau iš pačių vaikų, 
o paskui ir iš tėvų, kol galiausiai apie tai 
papasakojo ir centro vadovai. Vienos kla-
sės vaikai, su kuriais daugiausia bendra-
vau, buvo labai geri draugai. Pasirodė, 
jog jie svečiuojasi vieni pas kitus. Klau-
siau, vartydama vienos merginos foto-
albumą, o kaip jūs susirenkate, juk visi 
vežimėliuose? ogi tėvai atveža. Ir ne tik 
atveža, bet prisėda atokiau kavos išgerti. 
Paskui pamačiau, kad tų vaikų mamos 
yra labai geros draugės – dalijasi ne tik 
vaikų, bet ir savo asmeninėmis proble-
momis. Jos pasitiki viena kita, jaučiasi 
saugios ir suprastos. Tada jau mamų 
klausiau, kaip gi jos taip susibičiuliavo. 
Pasirodo, padėjo dažni formalūs, o la-
biausiai neformalūs susitikimai mokyk-
loje bei pedagogų skatinimas.

Taigi ir čia, galvoju, gal kiltų kada idė-
ja į klasės renginių organizavimą įtraukti 
tėvus. Tiksliau, ne tik įtraukti, bet paskir-
ti jiems konkrečias atsakomybes. Tegul jie 
surengia šventę, o gal išvyką ar ekskursi-
ją arba vaiko gimtadienį namie ar gamto-
je su visais klasės draugais, ne tik su sene-
liais. o kartais gal labai reikėtų formalaus 
susitikimo pabaigoje su tėvais pažaisti 
psichologinį žaidimą, kuris padėtų jiems 
atsipalaiduoti ir atsiverti. Gal tuomet jie 
po susirinkimo nebeišsiskirstytų kas sau, 
bet pasišnekučiuotų būreliais ir kreiptųsi 
vienas į kitą ne: Donato ar Miglės mamy-
te, bet tiesiog vardais. Tiesa, tam reikia 
tėvų susirinkimą pradėti paprasčiausiu 
tėvų susipažinimu. esu įsitikinusi, kad 
tėvai tampa daug sukalbamesni, kai gali 
pasidalyti mintimis. o kur gi jie susitiks 
tokiems pasidalijimams? Žinoma ten, kur 
susirenka jų vaikai.

Inesa Vaitkūnaitė

Tėvų ir specialistų partnerystė Nuomonė



lietuvos sutrikusio intelekto 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Invalidų reikalų taryba  

prie LR Vyriausybės
Atviros Lietuvos fondas

Globali iniciatyva psichiatrijoje


Europos Bendrija
Europos Sąjungos struktūriniai fondai

Karališkoji Nyderlandų ambasada
Didžiosios Britanijos ambasada

Švedijos ambasada
Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai 

Rytų ir Centrinei Europai


Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus miesto vaikų ugdymo  

centras „Viltis“
VUVL Vaiko raidos centras



Inclusion Europe
Open Society Institute

Mental Disability Advocacy Foundation
ENABLE

Mental Disability advocacy Center 
(MDaC)


Dr. Juozo P. Kazicko fondas


AB bankas „Hansa bankas“


Geros valios žmonės ir savanoriai


Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

adresas:
Kaštonų g. 2/14–17,  

LT-01107 Vilnius
Tel. (8~5) 261 52 23.

Faks. (8~5) 261 08 20.
El. paštas viltis@viltis.lt

Interneto puslapis www.viltis.lt

Žurnalas „Viltis“  
pasirodo 4 kartus per metus.

Pradėta leisti 1997 m. rugsėjo mėn.

leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių  

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė: 
UAB „Progretus“. Tiražas 4000 egz.

Žurnale spausdinamų straipsnių ir laiškų autoriai  
išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir 
negrąžinami.

viršelyje:
Aš jau dėdė!
alytaus raj.

Drauge kurtas menas 
atskleidžia gebėjimus
Gegužės 13-20 dienomis Panevėžio jaunuolių 
dienos centre buvo vykdomas tarptautinis 
projektas „Neįgaliųjų meninė raiška – 
kryptingos socialinės integracijos galimybė“. 
Projekte dalyvavo Panevėžio specialiosios 
mokyklos ir Rygos specialiosios mokyklos 
moksleiviai bei Panevėžio jaunuolių dienos 
centro ir Danijos specialiojo ugdymo centro 
lankytojai. Šis projektas finansuojamas iš  
Europos Sąjungos programos „Jaunimas“ lėšų.

ŠIO PRoJeKTo tikslas – mokyti neįgalius jaunus žmones pasitikėti savo jėgomis,  
parodyti, kiek daug gali neįgalus jaunas žmogus, kai jam sudaromos tinkamos sąly-

gos. Išgirsti, pamatyti, geriau suprasti vieniems kitus padėjo šio projekto metu surengtos 
išvykos, kuriose jaunuoliai susipažino su lietuvos krašto nacionalinėmis ir istorinėmis 
vertybėmis.

Nutarus, kad Panevėžys yra malūnų miestas, susirinkusiesiems buvo pasiūlyta kurti 
malūnus. Jų apžiūrėti važinėjome po lietuvą. aukštaitijos nacionaliniame parke gėrė-
jomės Ginučių malūnu, svečiavomės netoli Pasvalio esančiame Balsių malūne, apžiū-
rėjome be sparnų likusius, buvusius vėjinius Panevėžio malūnus. Svečiai iš Danijos ir 
latvijos buvo sužavėti šiais senais bei didingais lietuvos statiniais.

Kad svečiai geriau susipažintų su Panevėžiu, pasiūlėme jiems smagų žaidimą. Mū-
sų miestas garsėja kunigaikščio aleksandro, pasakininko H. K. andersono, literatūrinio 
personažo Don Kichoto bei vieno svarbiausių miesto simbolio – vėžio skulptūromis. 
Jaunuoliams buvo pasiūlyta patiems susirasti šias skulptūras ir paklausinėti miestelėnų, 
ką jie žino apie jas ir ką jos jiems reiškia. Pasirodo, skulptūras susirasti buvo gerokai 
lengviau, negu „išpešti“ iš panevėžiečių informacijos apie jas. Tačiau gerai nusiteikę jau-
nuoliai nenusiminė, o ėmė kurti savas istorijas. 

Vyko ir meninės raiškos užsiėmimai. Buvo sukurtas bendras darbas – įvairiomis 
spalvomis išmargintas didžiulis malūnas, ant  kurio kiekvienas jaunuolis užklijavo savo 
nuotrauką. 

Šio projekto metu jaunuoliai įgijo naujų draugų. Todėl atėjus atsisveikinimo vakarui 
buvo liejamos graudžios ašaros ir žadama nepamiršti naujų draugų, su kuriais pasirodė 
taip sunku skirtis...

Aistė Pagirienė
Panevėžio jaunuolių dienos centro socialinė darbuotoja


