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Džiugu, kad šių metų rugsėjo 18 dieną VšĮ Šilalės rajono 
sutrikusio intelekto asmenų užimtumo centras ir UAB „Kvė-
darsta“ pasirašė statybos rangos sutartį Šilalės dieno centro 
pastato rekonstrukcijos darbams atlikti. Tai Europos Sąjun-
gos paramos, skirtos rajono asmenims, turintiems sutriku-
sio intelekto negalią, dalis. Minėta parama suteiks šiems 
žmonėms puikią galimybę tapti lygiateisiais ir visaverčiais 
visuomenės nariais. 

Statybos darbai bus finansuojami iš Europos regioninės 
plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo 
lėšų projekto „Dienos centro įkūrimas ir socialinių paslaugų 
sutrikusio intelekto asmenims prieinamumo didinimas Ši-
lalės rajone“. Rekonstruojamas pastatas yra buvusios Šilalės 
poliklinikos priestato dalis. Darbų sąmata viršija 1,8 mln. Lt. 
Dalį lėšų – 232 tūkst. Lt – šiam projektui skyrė Šilalės rajono 
savivaldybė. Statybos darbų trukmė – 8 mėnesiai. Dienos 
centro pastato rekonstrukciją planuojama baigti 2007 me-
tų gegužės viduryje. Statybos darbai vykdomi pagal UAB 
„Klaipėdos miestprojektas“ architekto – projekto vadovo 
Rimanto Leonardo Lajaus parengtą techninį projektą, kuris 
kainavo 75 tūkst. Lt. Rekonstruojamo pastato statybos darbų 
techninę priežiūrą vykdys UAB „Kalsta“ (vadovas Alfonsas 
Kruša).

1990 metais pradėtas ir nebaigtas statyti trijų aukštų, 863 
kv. m priestatas su rūsiu po rekonstrukcijos bus pritaikytas 
neįgalių žmonių darbiniam užimtumui. Techniniame pro-

jekte numatyta, kad pirmame aukšte bus įrengtas vestibiu-
lis, priimamasis, medžio ir keramikos dirbtuvės, keramikos 
dirbtuvių pagalbinės patalpos, valgykla, virtuvė, virtuvės 
personalo ir pagalbinės patalpos bei salė. Antrajame pries-
tato aukšte dominuos darbinio užimtumo patalpos neįgalie-
siems: pynimo, dailės terapijos, odos dirbinių ir rankdarbių 
(mezgimo, siuvinėjimo, nėrimo), kompiuterių ir siuvimo 
klasės bei kineziterapijos patalpa. Trečiojo aukšto patalpos 
bus skirtos VšĮ Šilalės rajono sutrikusio intelekto asmenų už-
imtumo centras administracijai bei personalui. Be to, šiame 
aukšte įsikurs lankytojų ramybės kambarys ir nakvynės pa-
talpos, kuriose pagal projektą galės būti teikiama nakvynė 
aštuoniems iš atokesnių rajono gyvenviečių atvykstantiems 
neįgaliesiems.

Turėdami ambicingų įsipareigojimų savo klientams ir 
norėdami kuo efektyviau valdyti statybų procesą, kas mėne-
sį rengsime pasitarimus. O rekonstravimo darbams pasibai-
gus, pritaikysime patalpas numatytoms veikloms vykdyti, 
nupirksime ir sumontuosime įrangą, įrengimus bei mokymo 
priemones, įdarbinsime personalą.

Taigi mūsų laukia didelis, atsakingas ir kilnus darbas 
neįgalių žmonių labui.

Vilija Pocevičienė
Projekto vadovė, VšĮ Šilalės rajono sutrikusio intelekto 

asmenų užimtumo centras direktorė

Prasidėjo Šilalės dienos centro  
pastato rekonstrukcijos darbai

D Ė M E S I O !

„Vilties” bendrijos būstinės darbuotojai persikėlė į naujas patalpas: 
Kalvarijų g.143, LT-08221 Vilnius,  

tel.: (8~5) 261 52 23 ir (8~5) 211 35 25, faks. (8~5) 261 08 20, el. paštas viltis@viltis.lt
Nuo šiol prašome informaciją siųsti šiuo naujuoju adresu.

Žurnalo rengėjai pasilieka senosiose patalpose: 
Kaštonų g. 2/14-17, LT-01107 Vilnius, tel./faks. (8~5) 212 79 51, 

el. paštas janinabut@viltis.lt.
Žurnalui skirtą medžiagą prašome siųsti senuoju adresu.

P. S. 
Kitame žurnalo numeryje smulkiau informuosime apie tai,  

kokie projektai, programos ir veiklos bus vykdomos abiejose patalpose.



13 psl. 

2–4 psl. „Mes įžengėme į naują vystymosi etapą“ 

5 psl. Dešimties metų žingsniai 
 
Volkswagen mikroautobusai ir viltiečiams! 
 

6 –7 psl. Hiperkineziniai sutrikimai (2) 

8 –9 psl. Fotokonkursas  
„Ir mūsų gyvenimas yra gražus“

10 psl. Iš „Pasakos“  į... Kijevą

11 psl. Iki pasimatymo kitais metais,  
mano mielas drauge! 
 
Kai kalba dėkinga širdis

12–13 psl. Stebuklinga jūros galia

14 psl. „Mama, lik sveika, mūsų laukia stovykla“ 

15 psl. „Vasara, jūra, draugystė ir mes“  

16 –17 psl. Individualių ugdymo programų  
naudojimo patirtis ir sunkumai

18 –19 psl. Įdarbinimo direktyva (5) 

20 psl. Ar proto negalios asmenų įdarbinimas –  
tik žaidimas?  

21 psl. Profesiją įsigyti galima ir Gelgaudiškyje

22–23 psl. Kai kurios socialinių paslaugų srities naujovės

24–25 psl. Tinkamos aplinkos kūrimas

Šiame žurnalo numeryje panaudotos „Vilties“ bendrijos psichosocialinės 
reabilitacijos programos stovykloje „Pasaka“ (2006-07-10-21) padarytos 

nuotraukos. Autoriai: Dž. G. Barysaitė, I. Šulcienė, A. Markevičius,  
J. Butkuvienė, K. Vrubliauskaitė ir kt. 

8–9 psl. 

5 psl. 

2-4 psl. 

16 psl. 

Turinys



Ne viskas taip gražu  
ir gerai, kaip atrodo

Jau nuo praėjusių metų mūsų susi-
rinkimuose ir vidiniuose pokalbiuose 
rutuliojosi mintis, kad mūsų organizaci-
joje padėtis nėra visiškai gera ir kad mes 
primiršome savo pagrindinę misiją, t. y. 
rūpestį kiekvienu sutrikusios raidos žmo-
gumi ir jo šeima. Nesvarbu, ar ši šeima 
priklauso „Vilties“ bendrijai, ar ne. Jeigu ji 
gyvena Lietuvoje ir negauna paslaugų, tai 
jau yra blogai. 

Tai, ką pamatėme su Vaiko teisių ap-
saugos kontroliere Rimante Šalaševičiūte 
aplankę daugybę globos ir ugdymo įstai-
gų, paskatino susimąstyti, ar mūsų orga-
nizacija neturėtų keisti savo strategijos ir 
taktikos. Anksčiau mes džiaugėmės ma-
žais pasiekimais: kiekviena nauja (net ir 
pačia mažiausia) ugdymo įstaiga, dienos 

užimtumo centru ar integruota klase. Mes 
patys dalyvavome įstaigų kūrimo proce-
se, patys ieškojome lėšų, rėmėme ir iki šiol 
teberemiame minėtų įstaigų veiklą. Mes 
vykdome Valstybinę neįgaliųjų socialinės 
integracijos programą. Tačiau pasinėrę į 
ūkinę ir praktinę veiklą, mes nepastebė-
jome, kad sutrikusios raidos vaikai auga, 
palieka ugdymo įstaigas ir... nebeturi to-
lesnio pasirinkimo. Jeigu kokiame nors 
padalinyje mandagiai bandai užsiminti, 
kad jau reikėtų dienos užimtumo centro 
suaugusiems neįgaliesiems, nuolat girdi, 
jog nėra lėšų. O juk pagrindinis „Vilties“ 
bendrijos prioritetų ir įstatų punktas – 
ginti sutrikusios raidos žmonių teises ir 
rūpintis jų sveikatos priežiūros, švietimo 
bei socialine padėtimi. Todėl šiandien 
mūsų organizacija turi tvirtai paaiškinti 
valdžios vyrams ir moterims, kad ne vis-

kas yra taip gražu ir gerai, kaip atrodo 
skaitant oficialius įstatymus, vyriausybės 
nutarimus ar ataskaitas.

Žinoma, „Vilties“ bendrija džiaugiasi 
kiekybiniais pasiekimais, bet kokybės po-
žiūriu Lietuvoje dar yra daugybė taisytinų 
dalykų. Manau, kad mūsų organizacija 
turi užimti deramą poziciją ir žmogaus 
teisių gynimo srityje. Paskutinis faktas, be 
galo sukrėtęs mane, ir kaip organizacijos 
vadovę, ir kaip žmogų, buvo apsilankymas 
su jau minėta Vaiko teisių apsaugos kon-
troliere vienoje Visagino ugdymo įstaigoje, 
kur smulkutė neįgali mergaitė buvo suvys-
toma, surišama ir prievarta laikoma lovoje, 
kad netrukdytų auklėtojoms... ilsėtis. Pa-
našūs faktai verčia galvoti, kad net vadina-
mosiose naujo tipo bendruomeninėse įstai-
gose šiandien pasitaiko negerų dalykų. 

„Mes įžengėme į naują vystymosi etapą“
Apie tai, kas sąlygojo vieno etapo užbaigimą ir paskatino žengti pirmyn,  
apie laukiančius iššūkius ir būtinybę išlaikyti tvirtą pilietinę poziciją  
su Jumis šiandien kalbasi „Vilties“ bendrijos pirmininkė Dana Migaliova.
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Žmogiškojo  
veiksnio svarba

Blogai organizuojamą užimtumą, pas-
laugų nelankstumą, ypač suaugusiesiems 
skituose dienos užimtumo centruose, 
lemia ir objektyvios, ir subjektyvios prie-
žastys. Prie pirmųjų priskirčiau darbuo-
tojų stygių, labai mažą darbo užmokestį 
ir didelę socialinių darbuotojų kaitą. Bet, 
man regis, pagrindinė problema slypi po-
žiūryje. Juk tame pačiame ugdymo centre, 
už tuos pačius 600 Lt vienas darbuotojas 
dirba taip, kad vaikai ar jaunuoliai neat-
sidžiaugia kiekviena įstaigoje praleista 
diena. O kitas darbuotojas stumia dienas 
visiškai kitaip. Tad žmogiškasis veiksnys 
yra be galo svarbus. Be to, dienos užim-
tumo centrų vadovai, vadybininkai ir 
specialistai neretai pernelyg sureikšmina 
aukštojo mokslo diplomų ir kvalifikacinių 
pažymėjimų svarbą. Kaip rodo ir Lietu-
vos, ir pasaulio patirtis, ne visi specialistai, 
turintys du ar net tris diplomus, geriausiai 
dirba su neįgaliaisiais. Dažnai pasitaiko, 
kad diplomų gausa negalinčiam pasigir-
ti žmogui geriau pavyksta atrasti kelią į 
neįgaliųjų širdis dėl tinkamo požiūrio ir 
žmogiškųjų savybių.

Panašūs pastebėjimai ir paskatino mus 
stabtelėti, peržiūrėti, ką iki šiol padarėme, 
ir keisti savo poziciją bendraujant su poli-
tikais, valdžia ir valstybinėmis įstaigomis. 
Suprantu valdžios atstovų argumentus, 
kad mūsų socialinės paslaugos negali 

prilygti teikiamoms Vokietijoje, Olan-
dijoje ar Švedijoje. Tačiau negaliu su tuo 
sutikti. Žinau, kad su problemomis susi-
duriama ir minėtose šalyse. Bendraujant 
su kolegomis iš giminingų organizacijų, 
ypač dalyvaujant tarptautinės organiza-
cijos Inclusion Europe veikloje, kolegos iš 
Anglijos, Škotijos, Vokietijos ir Olandijos 
ne kartą guodėsi, kad XXI amžiuje so-
cialinėms paslaugoms kaskart skiriama 
vis mažiau ir mažiau lėšų. Panašios ten-
dencijos pastebimos daugelyje šalių. Ką 
padarysi, kad stiprėjant globalizacijai vis 
labiau įsivyrauja jaunystės ir grožio kul-
tas. Mūsų neįgalūs vaikai ir juos auginan-
čios šeimos nėra perspektyvūs produktų 
kūrėjai, vadinasi, su jais galima elgtis kaip 
panorėjus. 

Kur bendruomenės 
centrai sutrikusios 
raidos suaugusiesiems?

Stiprios ekonomikos šalys gali pasigir-
ti tvirtomis demokratijos tradicijomis, jos 
turi pajėgių organizacijų, ginančių neįga-
liųjų teises, kitoks ten ir valdžios požiūris, 
ir pilietinis visuomenės sąmoningumas. 
Deja, Lietuvoje padėtis liūdnesnė. Viena 
vertus, negalima sakyti, kad nieko nesa-
me nuveikę. Turime pakankamai gerą tei-
sinę bazę, parengėme nemažai naudingų 
valstybinių programų, bet visa tai veikia 
daugiau teoriniu nei praktiniu lygmeniu. 
Gerai žinau, kad nuo 2003 metų Lietuvoje 

atsirado vos vienas kitas bendruomenės 
centras sutrikusios raidos žmonėms. Tai 
yra nerimą keliantis faktas. Pavyzdžiui, 
Vilniaus mieste kasmet baigia specialią-
sias mokyklas arba bendrojo lavinimo 
mokyklų integruotas klases maždaug 60 
jaunuolių. Kur jiems eiti toliau su jų pa-
tirtimi ir įgūdžiais? Ką daryti jų tėvams ir 
globėjams? Ar jie bus privesti mesti darbą 
ir iš mokesčių mokėtojų tapti pašalpų ga-
vėjais? Ar sutrikusios raidos žmogus vėl 
palaipsniui praras taip nelengvai įgytus 
įgūdžius? Juk patirdamas atskirtį neįga-
lusis neišvengiamai pasmerkiamas pana-
šiems praradimams. 

Kad atsakytume į šiuos sudėtingus 
klausimus, turime aiškiai suvokti, jog žen-
giame į naują vystymosi etapą. Lietuva, 
kaip Europos sąjungos narė, turi keisti sa-
vo požiūrį į sutrikusios raidos žmogų. Tu-
rime suprasti, kad sutrikusios raidos vaiko 
vieta – bendrojo lavinimo mokykloje, kur 
jam padėtų asistentas. Tai turėtų tapti nor-
ma, o ne išimtimi, priklausančia nuo gero 
mokyklos direktoriaus ar švietimo sky-
riaus vedėjo. Ta patį galima pasakyti ir apie 
neįgaliųjų pavėžėjimą į ugdymo įstaigą ir 
iš jos. Mums reikalingas socialinių paslau-
gų centrų tinklas ir tinkamos paslaugos 
šeimai. Deja, iki šiol Lietuvoje teturime 
vos keletą profesionalių centrų, o likusieji 
laikosi savanorių darbu. Metas suprasti, 
kad net nedidelės investicijos į sutrikusios 
raidos žmogų nuolat prižiūrinčią šeimą 
kainuotų valstybei gerokai mažiau, negu 
jo išlaikymas didelėje institucijoje. O ką jau 
bekalbėti apie gyvenimo kokybę, žmogaus 
teises ir panašius dalykus...

Šeimos, kasdien 
atliekančios... žygdarbį

Didelį moralinį pasitenkinimą mums 
suteikė jo Ekscelencijos Lietuvos Respubli-
kos Prezidento Valdo Adamkaus apsilan-
kymas mūsų vasaros socialinės reabilitaci-
jos stovykloje. Prezidentas uždavė daugybę 
prasmingų klausimų. Jis klausė, kodėl mes 
stovyklaujame tik dvylika dienų? Kodėl į 
stovyklą patenka tik kas septinta norinti 
šeima? O ką daro likusios šeimos, augi-
nančios neįgalius vaikus? Prezidentą nu-
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stebino, kodėl apie stovyklos veiklą nerašo 
šalies žiniasklaida. Juk didžioji Lietuvos 
visuomenės dalis nė nežino, kad Lietuvoje 
yra tiek daug šeimų, kiekvieną dieną atlie-
kančių... žygdarbį.

Prezidentas padėkojo mūsų organiza-
cijai, specialistams ir savanoriams už va-
saros reabilitacijos programą, ir tai mums 
suteikė tvirtą pagrindą tolesnei veiklai. Ne-
ketiname ir rudenį sėdėti nuleidę rankas. 
Garsinsime savo organizaciją dalyvauda-
mi įvairiose parodose. Pavyzdžiui, Svei-
katos ministerijos inicijuotame renginyje 
„Litexpo“ parodų rūmuose pristatėme 
„Vilties“ bendriją medikų bendruomenei. 
Lapkričio pabaigoje ketiname surengti 
mokslinę praktinę konferenciją „Neįgalie-
ji Lietuvos sociokultūriniame kontekste“. 
Šioje konferencijoje kalbėsime apie tai, 
kodėl vienos žmonių grupės yra labiau 
atskirtos nuo visuomenės nei kitos. Kodėl 
vadinamoji „sveikoji“ visuomenės dalis 
taip nori atsiriboti nuo silpnesnių ir kitokių 
gebėjimų turinčių žmonių? 

Galima sakyti, kad šiandien mūsų 
valstybė išgyvena akivaizdžią pilietiškumo 
krizę. Man regis, mes kenčiame, doc. Dai-
niaus Pūro žodžiais tariant, nuo „išmokto 
bejėgiškumo sindromo“. Mes nieko neno-
rime matyti, mes atsiribojame nuo to, kas 
šiandien mūsų dar nepalietė. Todėl konfe-
rencijoje bandysime kalbėtis su politikais, 
mokslininkais, verslininkais ir menininkais 
apie tai, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje, 
kur mes nuėjome ir kiek pasikeitėme per 
šešiolika nepriklausomybės metų. Ar jau 
kuris laikas būdami Europos Sąjungoje 
mes esame pajėgūs pripažinti žmonių skir-
tybes, toleruoti kitokius žmones ir dalytis 
su jais tuo, ką turime?

Kam reikalingas 
socialinis darbas?

Labai gerbiu profesionalus, bet vis 
dėlto drįstu teigti, kad nemaža jų dalis 
tikriausiai nė nesusimąstė apie vieną pa-
prastą dalyką. Jeigu nebus sutrikusios 
raidos žmonių, jeigu visi būsime gražūs 

ir sveiki, ar bebus Lietu-
vai reikalingas socialinis 
darbas. Ar bus reikalinga 
socialinė pedagogika? Juk 
daugybė žmonių turi dar-
bą vien todėl, kad yra dėl 
ko dirbti. Todėl pats metas 
sveikajai visuomenės daliai 
atsigręžti į neįgaliuosius 
ir pradėti žvelgti į juos su 
didesne pagarba. Mūsų or-
ganizacija yra pakankamai 
pajėgi ginti savo poziciją. 
Mes mokame atsirinkti, 

kad iš tikrųjų yra su mumis, o kas tik no-
ri mumis pasinaudoti. Mūsų nedžiugina 
atsainiai numestas kąsnis. Mes norime 
išsaugoti savo orumą ir būti lygiaverčiai 
partneriai visuose procesuose. Juk mes 
ne tik imame, bet ir daug duodame. To-
dėl rengdami ateinančių metų „Vilties” 
bendrijos Valstybinę neįgaliųjų socialinės 
integracijos programą daug dėmesio sky-
rėme regioninei plėtrai, žmogaus teisių 
mokymams ir informacijos rinkimui bei 
sklaidai. 

Baigdama norėčiau pasveikinti visus 
socialinius darbuotojus su praėjusia pro-
fesine švente. Kai manęs paklausia, kas 
yra socialinis darbuotojas, visada atsakau, 
kad tai – žmogus-orkestras. Juk sociali-
niam darbuotojui tenka vienu metu būti 
ir dvasininku, ir daktaru, ir teisininku, 
ir ekonomistu, ir mokytoju, ir... Trumpai 
tariant, tai yra žmogus, kuris lengvina 
kito negalią. Džiaugiuosi, kad šiandien 
šį nelengvą darbo barą renkasi nemažai 
jaunų žmonių. Lietuvoje socialinis darbas 
vis dar yra nepelnytai nuvertintas. Todėl 
neatsitiktinai šiuo metu Socialinių dar-
buotojų asociacija veda derybas su valdžia 
dėl socialinių darbuotojų statuso ir darbo 
užmokesčio peržiūrėjimo.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad naujas žurna-
lo numeris pasirodys tuomet, kai didžioji 
dalis „Vilties“ bendrijos būstinės darbuo-
tojų persikels į naujas patalpas (Kalvarijų 
g. 143). Panašu, kad oficialioms įkurtu-
vėms neturėsime laiko. Bet nuoširdžiai 
kviečiame nepasididžiuoti, apsilankyti ir 
pasižiūrėti, kaip mes įsikūrėme, kad dar 
sėkmingiau dirbtume visų Jūsų labui. 

V. Kontenis šį eilėraštį,  
parašė „Pasakoje“
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Panevėžio jaunuolių dienos centras – 
vienintelė mūsų miesto socialinė įstaiga, 
skirta suaugusiems proto negalios žmo-
nėms. Šiuo metu centrą lanko 37 jaunuo-
liai. Dalis jų turi ne tik intelekto sutrikimą, 
bet ir fizinę negalią. Centro lankytojams 
teikiamos laisvalaikio organizavimo, dar-
binio užimtumo, bendravimo ir konsul-
tavimo bei globos paslaugos, ugdomi jų 
bendravimo įgūdžiai, socializacija ir sava-
rankiškumas. 

Šių metų rugsėjo 22 dieną Panevėžio 
bendruomenių rūmuose jaunuolių dienos 
centras iškilmingai paminėjo savo veiklos 
dešimtmetį. Į šventę susirinko gausus bū-
rys svečių: centro darbuotojų, lankytojų 
su tėveliais, politikų, dvasininkų. Ir buvę, 
ir esami miesto valdžios atstovai prisimi-
nė nelengvą įstaigos kūrimosi pradžią, 
džiaugėsi dabartine centro veikla. Liejosi 
sveikinimo ir padėkos žodžiai iš lankyto-
jų tėvelių lūpų. Sveikino ir ilgų gyvavimo 
metų centrui linkėjo įvairių socialinių įs-
taigų vadovai bei kiti svečiai. 

Gimtadienis be dovanų – ne gimtadie-
nis. Todėl nebuvo pamirštas nei persona-
las, nei lankytojai. 23 centro darbuotojai 
buvo apdovanoti padėkos raštais už pras-
mingą ir profesionalų darbą, jaunuoliai 
džiaugėsi naujais žaidimais, knygomis, 

gėlėmis. O reikalingiausią ir turbūt svar-
biausią dovaną įteikė ,,Vilties“ bendrija. 
Nuo šiol lankytojai į centrą važinėja nau-
ju, visiškai neįgaliųjų reikmėms pritaikytu 
autobusiuku. 

Atsidėkodami už pagalbą, pagarbą 
bei dovanas centro lankytojai svečiams 
įteikė sparnų skulptūrėles, simbolizuo-
jančias naujų idėjų, minčių ir svajonių 
skrydį. Šventę vainikavo dramos trupės 
,,Svajokliai“ spektaklis ,,Gimtadienio be-

Dešimties metų žingsniai

laukiant“. Ši trupė savo spektakliais garsi 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Spalio 
mėnesį šis kolektyvas vyko gastrolių į 
Ukrainą. Visi žino, kad svarbiausias gim-
tadienio akcentas – tortas. Šį saldų skanu-
myną mums padovanojo Rotary klubas, 
daugelio mūsų švenčių rėmėjas ir palai-
kytojas. 

Vilma Čeponienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 
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Bendrijos gyvenimas

Vilniaus Volkswagen centras Neįgalių-
jų reikalų departamentui prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos perdavė 
aštuonis naujus neįgaliųjų reikmėms pri-
taikytus dvylikos vietų Volkswagen LT35 
mikroautobusus. 

Visuose mikroautobusuose yra po 
dvi vietas, aprūpintas specialiąja įran-
ga neįgaliesiems vežti, sėdynės su 
tritaškiais inerciniais saugos dir-
žais, papildomi turėklai, įlipimo 
laipteliai prie šoninių slankiųjų 
durų bei užvažiavimo bėgiai 
neįgaliųjų vežimėliams prie 
galinių durų. Mikroautobusų 
salonuose veikia oro šildytuvai, 

Volkswagen  
mikroautobusai ir viltiečiams!

o didžiulis stoglangis ištikus avarijai gali 
tapti erdviu avariniu išėjimu. 

Labai džiaugiamės ir didžiuojamės ga-
lėdami Jums, mieli mūsų skai-
tytojai, pranešti, 

kad Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos net keturis iš šių aštuonių Volkswagen 

LT35 mikroautobusų perdavė 
Vilniaus, Telšių, Anykščių 

ir Panevėžio „Vilties“ 
bendrijų neįgaliesiems. 

AČIŪ departamen-
tui už šią gyvybiškai 
reikalingą dovaną!

Žurnalo rengėjų 
informacija



Patarimai vaikams
Ruošiant namų darbus arba dirbant 

klasėje, reikėtų taikyti 5 mokymosi punk-
tų (žingsnelių) programą. Tai padės vai-
kui išmokti ruošti pamokas (pasitarnaus 
kaip savireguliacija) ir mokytis. 5 moky-
mosi punktus (žingsnelius) reikėtų užsira-
šyti ir pasidėti matomoje vietoje prie dar-
bo stalo. 5 mokymosi punktų (žingsnelių) 
programą sudaro šie punktai:

1. Aš galvosiu tik apie tai, ką darau. 
Dirbant reikia išmokti galvoti tik apie vie-
ną dalyką, visą dėmesį sutelkiant į tai, ką 
tuo metu darai (skaitai, rašai, skaičiuoji ir 
pan.). Jeigu tau nepavyksta to padaryti, 
išsiblaškai, lėtai dirbi, darai klaidas, ne-
prisimeni, ką mokeisi. Vienu metu reikia 
galvoti apie viena dalyką, ypač ko nors 
mokantis. Turbūt sakydamas eilėraštį ar 
dainuodamas dainą jau buvai pradėjęs 
galvoti ne apie tekstą, o apie ką nors kita 
(pvz.: kiek žmonių sėdi salėje, ką jie galvo-
ja, kur eisi po renginio ir pan.), ir pamiršai, 
ką sakei ar dainavai, suklydai, sustojai, 
pasimetei ir pan. Kai vėl pradėjai galvoti 
tik apie tai, ką turi sakyti ar dainuoti, vėl 
viskas buvo gerai. Ruošiant pamokas irgi 
taip nutinka. 

2. Kai dėmesys nukryps, mintimis 
grįšiu prie to, ką dariau, ir toliau galvo-
siu tik apie tai. Ruošiant pamokas na-
muose ar dirbant klasėje dėmesys tikrai 
retkarčiais nukrypsta nuo užduoties į 
kitus dalykus – suskamba telefonas, kas 
nors ką nors pasako arba tiesiog mintys 
nukeliauja kitur – tuomet reikia vėl pra-
dėti galvoti tik apie tai, ką darei, ką mo-
keisi. Neverta tikėtis, kad labai ilgai pa-
vyks dirbti susikaupus, bet reikia išmokti 
vėl grįžti prie pradėtos veiklos, jeigu dė-
mesys nukrypo į kitus dalykus. 

3. Padaręs(-iusi) užduotį, pasiti-
krinsiu. Tai vienas iš sunkiausių punk-
tų, nes tik pabaigus dažnai norisi kuo 
greičiau užversti sąsiuvinį ir pamiršti, ką 
darei. Tačiau reikia susikaupti ir patikrinti 

atliktą užduotį nuo pradžios iki pabaigos. 
Jeigu tai buvo užduotis raštu, reikia įdė-
miai perskaityti kiekvieną žodį, pažiūrėti 
į vadovėlį, palyginti ir pan. Jeigu tai buvo 
skaičiavimo užduotis, reikia perskaičiuo-
ti mintyse ar raštu juodraštyje dar kartą, 
peržiūrėti sprendimo eigą ir pan. Ir, žino-
ma, pasidžiaugti surastomis ir ištaisyto-
mis klaidomis.

4. Pagirsiu save už gerai atliktą dar-
bą: „Šaunuolis(-ė), gerai padirbėjau“. 
Reikia save pagirti už pastangas, valią, 
kantrybę, darbą. Svarbu ne tiek rezultatas, 
kiek tai, kad stengeisi ir dirbai. O jei ir re-
zultatas geras – tai dar smagiau. 

5. Parodysiu darbą tėvams, moky-
tojui. Jeigu tėvai tikrina, kaip paruošei 
pamokas, parodyk namų darbus jiems, jei 
ne – mokytojui. Būtų labai gerai, kad su-
augusieji supratingai žiūrėtų į tavo darbą, 
padėtų matydami, kad ko nors nesupran-
ti, kad reikia pagalbos, o ne vien tik įver-
tintų, pasakytų, ko trūksta, kas negerai ar 
kritikuotų. Jeigu jie nėra labai supratingi, 
siūlyčiau mandagiai jų paklausti to, kas 
buvo neaišku, arba pasitarti, kas galėtų 
tau padėti. Svarbu netylėti ir nenutylėti 
neaiškumų, o kylančius nesusipratimus 
pamėginti išsiaiškinti gražiuoju.

Patarimai tėvams
Svarbiausia (išskyrus tinkamą mity-

bą, dienos režimą, gryną orą, judėjimą ir 
saviraiškos užtikrinimą) yra padėti savo 
vaikui išmokti mokytis. Nesimokyti už 
vaiką, nesirūpinti jo pamokomis labiau 
nei jis pats, o suformuoti ir įdiegti jam 
tinkamus mokymosi įgūdžius, vidinę 
atsakomybę, mokyti planuoti savo dar-
bus, laiką, išmokti atlikti tiek kūrybines, 
tiek logines, tiek labai nuobodžias ar 
sunkiai suprantamas įvairaus pobūdžio 
mokyklines užduotis. Pradžioje siūly-
čiau šių rekomendacijų laikytis kartu su 
vaiku, kol jis išmoks pats savarankiškai 
tai daryti ir jūsų pagalbos nebereikės. 
Tik palaikymo ir pagyrimų. 

1. Prieš ruošiant pamokas tinkamai 
sutvarkyti darbo aplinką. Ant rašomojo 
stalo neturėtų būti nereikalingų daik-
tų, blaškančių vaiko dėmesį. Jeigu jūsų 
vaikas mėgsta turėti ant stalo gražių, 
malonių daiktelių, ruošdamas pamokas 
turėtų nuimti juos nuo stalo ir tik baigęs 
ruošti vėl susidėti. Ant stalo turi būti su-
dėtos tik knygos ir sąsiuviniai bei kitos 
reikalingos priemonės namų darbams 

Hiperkineziniai sutrikimai (2)
Praėjusiame žurnalo numeryje pradėjome kalbėti apie vaikų aktyvumo ir 
dėmesio sutrikimus, t. y. hiperkinezinius sutrikimus ir jų gydymą. 
Sutrikus vaiko elgesiui, mokymuisi, socialiniam bendravimui, turi būti 
taikomos psichosocialinės, struktūruotos aplinkos bei psichoedukacinės 
intervencijos, nukreiptos į šeimą, mokyklą ir patį vaiką. Todėl šį kartą 
pateiksime specialistės patarimus vaikams ir tėvams. 
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atlikti. Kairėje pusėje rekomenduojama 
sudėti tai, ką reikės atlikti, o dešinėje 
pusėje – jau atliktų pamokų knygas ir 
sąsiuvinius.

2. Prieš pradedant dirbti iš anksto 
įvertinti, ką reikės atlikti ir kiek laiko 
tai užims, susiplanuoti darbų eilišku-
mą, pertraukėles ir griežtai to laikytis. 
Būtina atsižvelgti į tai, kiek laiko vaikas 
gali dirbti susikaupęs vienu metu, ir nu-
matyti pertraukėles, nes dėmesys po tam 
tikro laiko vis tiek nusilps. Pertraukėlės 
turi būti trumpos (5-10 min.), kad vaikas 
pasimankštintų, pajudėtų, atsipalaiduotų. 
Jeigu vaikas labai sunkiai grįžta prie pra-
dėto darbo, atsikalbinėja, derasi, atidėlioja 
tolesnį darbą, būtina iš anksto numatyti ir 
su juo suderinti pertraukėlių laiką ir turinį. 
Tinkamiausia būtų skaičiuoti ne minutes, 
o veiklos apimtį, aiškiai apibrėžiant, kada 
bus pertraukėlės pabaiga (pvz.: paklau-
sius vieną ar dvi dainas arba skambant 
dainoms, pasimankštinus ar pavaikščio-
jus ir pan.).

3. Vaikui dirbant ir namuose, ir 
klasėje reikėtų taikyti vaizdžiai struktū-
ruotus 5 mokymosi principus, kurie bu-
vo pateikti patarimų vaikams skyrelyje. 
Tai penki būtini savireguliacijos punktai, 
kuriuos vaikas turėtų išmokti taikyti pats 
(iš pradžių namuose, padedamas tėvų, 
vėliau ir klasėje, padedamas mokytojo). 
Šie penki punktai (žingsneliai) turėtų būti 
užrašyti vaikui matomoje vietoje: įdėti po 
rašomojo stalo stiklu, prikabinti prie sie-
nos akių lygyje, priklijuoti ant darbo stalo 
ir pan. Jeigu vaikas pajėgia susikaupti tik 
kelioms minutėms, o vėliau dėmesys nu-
krypsta nuo užduoties ir jis nustoja dirb-
ti, reikėtų susilaikyti nuo moralizavimų, 
barimų, gąsdinimų, o periodiškai grąžinti 
vaiko dėmesį į pradėtą veiklą (pvz., ro-
dant į trečią punktą, pasakyti: „Žiūrėk, tu 
dabar čia, tęsk toliau pradėtą darbą“).  

4. Surasti vaikui tinkančią ir patin-
kančią užklasinę veiklą. Tai gali būti ir 
keli būreliai, vienas – sporto, kitas – kūry-
binės veiklos. Reikėtų atrasti dalykų, ku-
rie vaikui patiktų ir gerai sektųsi. Tai labai 
reikalinga vaiko savivertei, iniciatyvumui, 
kūrybingumui, pasitikėjimui savim bei 
aplinkiniais ugdyti.

5. Kiekvieną vakarą kartu su vaiku 
sudaryti ir užrašyti rytojaus dienotvarkę. 
Beveik visi žmonės iš vakaro pagalvoja, ką 
veiks kitą dieną. Vaikams reikia ne tik apie 
tai pagalvoti ar pasikalbėti su tėvais, bet 
ir matyti dienos planą prieš akis. Tai pa-
deda formuoti planavimo ir tinkamo savo 

veiklos organizavimo įgūdžius. Vaikai, 
planuodami savo veiklas, dažnai išsiblaš-
ko, pamiršta, o užrašymas padeda žvilg-
terėjus greitai prisiminti. Be to, iš anksto 
žinant apie nemalonius darbus, lengviau 
jiems pasiryžti, mažiau reikia atidėlioti, 
ypač jei suplanuojama taip, kad po darbo 
turėtų sekti maloni veikla. Iš anksto apta-
rus planuojamus darbus ir malonumus, 
lengviau susitarti, išvengiama nereikalin-
gų raginimų ir įkalbinėjimų, galima riboti 
TV žiūrėjimo laiką, parinkti laidas, pagrei-
tinti vis atidėliojamą pamokų ruošimą ir 
pan. Labai svarbu dienotvarkę sudaryti 
pasitariant su vaiku, nes kitaip jam atro-
dys, kad tai tėvų primesti griežti ir nerei-
kalingi reikalavimai. Kiekvienam vaikui 
malonus tėvų dėmesys. Kai tėvai kartu 
su vaiku aptaria ateinančios dienos die-
notvarkę, vaikas jaučia, kad į jo nuomonę 
atsižvelgiama. Ir vaikas, ir tėvai mokosi 
tartis, išklausyti, atsižvelgi į vieni kitų 
nuomones, pasiūlymus. Dienotvarkė turi 
būti sudaryta iš 5-10 punktų, numatanti ir 
planuojanti įvairių veiklų eiliškumą. Tai 
užtrunka tik 5-7 minutes, tačiau išvengia-
ma nereikalingų ginčų, konfliktų, pagerė-
ja tėvų ir vaiko santykiai. Vakare lengva 
peržiūrėti, kaip pavyko laikytis susitari-
mų, galima sugalvoti ir taikyti susikurtą 
paskatinimų sistemą. 

6. Periodiškai pasikalbėti su vaiko 
mokytojais ne tik apie mokslą, elgesį, bet 
ir apie nuotaikas, emocinę savijautą. Labai 
gerai, jei vaikas mato, kad tėvai ir moky-
tojai sugeba kartu tartis ir konstruktyviai 
bendradarbiauti spręsdami jam kylančius 
sunkumus. Sunkumų įveikimo būdai gali 
būti labai įvairūs. Be to, palaipsniui gerės 
problemų spendimo gebėjimai, nes išeitį 
iš kebliausių situacijų galima rasti visada.

Medikamentinio 
gydymo galimybės

Lietuvoje ilgą laiką specialusis medi-
kamentinis hiperkinezinių sutrikimų gy-
dymas apskritai nebuvo prieinamas. Tais 
sunkiais atvejais, kai vien tik psichosocia-
linių priemonių ir savireguliacijos stip-
rinimo nepakako, padėti būdavo tikrai 
labai sunku. Šiandien sunkiais atvejais 
jau galime išrašyti ir skirti vardinio (dar 
neregistruoto) vaisto „Ritalino“ (metilfe-
nidato). 2005 metų rudenį VšĮ VUVL filia-
le Vaiko raidos centro Vaikų psichiatrijos 
skyriuje pradėję gydymą „Ritalinu“ kartu 
su gydytoja Aldona Lekarevičiūte, netru-
kus džiaugiamės gerais rezultatais. Dė-
kojame gydytojams už kantrybę tęsiant šį 

gydymą ambulatoriškai, nes šiuo atveju 
reikia dažnai stebėti būklę ir sistemingai 
išrašinėti receptus. 

Šiuo metu Lietuvoje jau registruotas 
dar vienas geras vaistas hiperkineziniams 
sutrikimams gydyti – „Strattera“ (atomok-
setinas). Nors mūsų šalyje jis tik pradeda-
mas taikyti klinikinėje praktikoje, tyrimai 
rodo, kad jis yra labai veiksmingas. Iš na-
tūralių preparatų dėmesingumui gerinti 
tiktų riebiųjų rūgščių preparatai „Eye Q“ 
ir „Durham“ (apie pastarąjį galima pla-
čiau pasiskaityti žurnalo „Psichiatrijos ži-
nios“ šių metų pirmame ir antrame nume-
riuose). Jeigu hiperkineziniai sutrikimai 
nepasireiškia labai stipriai, dėmesingu-
mui gerinti rekomenduotini žuvų taukai 
ir bičių pienelis.

Kur gauti daugiau 
informacijos apie 
hiperaktyvius vaikus

Džiugu, kad mūsų šalyje įsikūrė Tėvų, 
auginančių hiperaktyvius vaikus, draugija. 
Draugijos pirmininkė Renata Skruolienė 
(el. paštas skrenta@one.lt, interneto svetainė  
www.hiperaktyvumas.lietuvoje.info,  
tel. 8~67031546).

Reikėtų visus tėvus, kuriems kyla 
sunkumų auginant hiperaktyvius vaikus, 
skatinti kreiptis į šią draugiją, burtis ir 
bendradarbiauti sprendžiant savo sudė-
tingas problemas.

Daugiau apie psichosocialinės pagal-
bos galimybes jums padės sužinoti šios 
neseniai išleistos knygelės: 

1. Asta Dervinytė – Bongarzoni, Si-
gita Lesinskienė, Irena Urbonienė, „Vaikų 
aktyvumo ir dėmesio sutrikimai: pagalbos 
galimybės šeimoje ir mokykloje“, Vilniaus 
universiteto leidykla, 2005.

2. Vanda Vaitekonienė „Jei jūsų vai-
kas hiperaktyvus: patarimai ir pasiūlymai 
tėvams“, Vilnius, 2005. 

Gaila, kad šios knygelės pasirodė la-
bai nedideliu tiražu, nes susidomėjimas 
šia aktualia tema yra tikrai didelis. Šių 
knygelių galite ieškoti VUVL Vaiko raidos 
centro bibliotekoje.

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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Gal dar prisimenate, mieli mūsų skaitytojai, 
kad pirmajame šių metų žurnalo numeryje 
kvietėme visus aktyviai dalyvauti fotokonkurse 
„Ir mūsų gyvenimas yra gražus“. Nuoširdus 
dėkui 19 autorių, atsiuntusių 89 nuotraukas. 

Jūsų atsiųstos nuotraukos papuošė „Vilties“ bendrijos 
psichosocialinės reabilitacijos stovyklą Girulių „Pasakoje“. 
253 stovyklos dalyviai balsavo už 3 jiems labiausiai patiku-
sias nuotraukas. Bet net 18 nuotraukų susilaukė didžiulio 
stovyklautojų dėmesio.

Daugiausia balsų surinko Edvardo Karšulio nuotrauka 
„Kelias namo“. Edvardas svajojo išleisti fotoalbumą apie 
jūrą. Deja, šiai svajonei nebuvo lemta išsipildyti. 2000 m. 
Edvardas prarado regėjimą. Šiuo metu jis, padedamas re-
gos ugdymo centro specialiųjų pedagogų, mokosi gyventi 
iš naujo.

Algimanto Baranausko nuotrauka „Juodieji perlai“ ir-
gi sužavėjo stovyklautojus. Algimantas – meniškos sielos 
žmogus. Kiekvieną laisvą minutę jis skyrė aklųjų ir sil-
pnaregių vaikų bei suaugusiųjų veikloms ir nuostabiems 
gamtos vaizdams įamžinti. Tačiau ir Algimantui likimas 
nešykštėjo išbandymų. Šiuo metu jis bando įveikti insulto 
pasekmes.

Net 3 nuotraukos surinko vienodą balsų skaičių: Šiau-
lių specialiojo ugdymo centro specialiosios pedagogės Ni-
jolės Dagienės nuotrauka „Bičiulystė“, kurioje sustabdyta 
šios pedagogės ugdytinio Justo Karklio ir delfino bendra-
vimo akimirka; „Gargždų Vilties“ tarybos narės Vidos 
Gečienės nuotrauka „Čia mūsų namai“ (pačios autorės tei-
gimu: „Kiekviena nuotrauka – tai atskira kelionė, istorija 
ir ją apibūdinti neužtektų net keleto lapų…“); Panevėžio 
jaunuolių dienos centro socialinės darbuotojos Aistės Pagi-
rienės nuotrauka, kurioje įamžinta viena iš daugelio tarp-
tautinio projekto „Neįgaliųjų meninė raiška – kryptingos 
socialinės integracijos galimybė“ akimirkų.

Dėkojame visiems, atsiuntusiems nuotraukas, ir lin-
kime dar ne kartą „pagauti“ nepakartojamų vaizdų, nuo-
taikų ir emocijų. Kaip tvirtina konkurso dalyvė Regina 
Bytautienė: „Iš tiesų – visų mūsų gyvenimas yra gražus! 
Tai ypač išryškėja sustabdžius akimirkas ir jas įamžinus. 
Tuomet gali dažnai sugrįžti prie to, kas jau buvo, prisimin-
ti, vertinti, džiaugtis ar liūdėti. Tai mūsų gyvenimo dalis“.

Žurnalo rengėjų informacija

„Ir mūsų gyvenimas yra gražus“

„Kubile“, A. Agafonov nuotr.

„Gyvenimas puikus“, D. Poškaus nuotr.

„Žvejyba“, S. Giedrienės nuotr. 

„Emocijos“,  
A. Sakalauskienės nuotr. 

„Portretas“,  
Ž. Mielinio nuotr.
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„Čia mano namai“, Vidos Gečienės nuotr.

„Neįgaliųjų meninė raiška“,  Aistės Pagirienės nuotr.

„Bičiulystė“, Nijolės Dagienės nuotr.

„Juodieji perlai“, Algimanto Baranausko nuotr.„Kelias namo“, Edvardo Karšulio nuotr.

1

2

3

Prizininkai



Iš „Pasakos“ į... Kijevą

Kasmet Panevėžyje vyksta tarptautinis 
neįgaliųjų teatro festivalis „Širdys vilčiai 
plaka“, kurį rengia Panevėžio specialioji 
internatinė mokykla ir Panevėžio jaunuo-
lių dienos centras. Festivalio metu paaiš-
kėjo, kad mūsų teatro trupės „Svajokliai“ 
spektaklis „Gimtadienio belaukiant“ lai-
mėjo išvyką į Girulių stovyklą „Pasaka“. 
Ten vyko neįgaliųjų teatrų konkursas, 
todėl suvažiavo kolektyvai iš įvairių Lie-
tuvos miestų. Kiekvieną dieną buvo rodo-
mas vis kitas spektaklis. Mes vaidinome 
pirmieji. Atrodo, pasirodymas pasisekė, 
nes mums plojo, mus sveikino. Dėkojame 
šio spektaklio sumanytojai ir režisierei 
Zofijai Ramanauskaitei, kuri taip kantriai, 
rūpestingai mus mokė ir aiškino, ką daryti 
scenoje. 

Stovyklavome dešimt dienų. „Vilties“ 
bendrijos psichosocialinės reabilitacijos 
stovykloje mums labai patiko. Ne tik vaidi-
nome, bet ir lankėme spalvų muzikos 
užsiėmimus pas ansamblio „Pliauškutis“ 
vadovus ponus Bruzgus. Vakarais šėlome 
diskotekose, bendravome su naujai sutik-
tais draugais, o jų buvo daug: iš Simno, 
Plungės, Vilniaus ir kitų Lietuvos vietų.

Maudėmės Baltijos jūroje, kaitinomės 
paplūdimyje, vaikščiojome po pušyną ir 
gėrėjomės gamta. Daug fotografavomės. 

Įdomiausia, kad mūsų stovyklą ap-
lankė pats Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma. Jiems mes 

parodėme ištraukas iš savo spektaklio, 
paskui bendravome ir fotografavomės. 
Stovyklaujant paaiškėjo, kad mūsų spek-
taklis „Gimtadienio belaukiant“ pripa-
žintas geriausiu ir mums suteikta teisė 
dalyvauti tarptautiniame neįgaliųjų teatrų 
festivalyje Ukrainos sostinėje Kijeve, kuris 
vyko šių metų spalio mėnesį. Mes tuo la-
bai džiaugiamės.

Daiva Riliškytė
„Panevėžio vilties“ bendrijos  

tarybos narė
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Koks nuostabus gali būti poilsis prie 
Baltijos jūros, sužinojau tik tada, kai pa-
tekau į vasaros poilsio stovyklą „Pasaka“ 
Giruliuose. Šeimoms, auginančioms vaiką 
su negalia, šis pavadinimas sako labai 
daug. Teko laimė ilsėtis stovykloje jau an-
trą kartą. Nustebino daug kas, pradedant 
tuo, kad daugelis stovyklautojų atsiminė 
mano mergaitės vardą ir gyrė, kokia ji 
paaugusi per metus, baigiant diskoteka, 
kurios tikrai nepamatysi nė vienoje kito-
je stovykloje. Tikrai niekur neteko išvysti 
tiek daug švytinčių jaunų savanorių vei-
dų. Savanorių, mielai visą vakarą šokan-
čių su neįgaliais žmonėmis. Savanorių, 
kuriems nesvarbu, ar žmogus turi fizinę 
ar proto negalią. Šokių aikštelėje visi tapo 
lygūs – nebeliko nei sveikųjų, nei neįga-
liųjų. Tiesa sakant, ir patį žodį „negalia“ 
stovykloje tegirdėjau gal du kartus. Argi 
tai ne įrodymas, kad visi jos dalyviai bu-
vome viena komanda ir neskirstėme vieni 
kitų į sveikuosius ir neįgaliuosius. 

Be galo didelį įspūdį padarė stovyklos 
metu pamatyti spektakliai. Visiems vaid-
menų atlikėjams nereikėjo vaidinti – sce-
noje jie buvo patys savimi. Gal todėl visi 
spektakliai sulaukė audringų plojimų. 

Mano dukra stovykloje lankė A.P.P.L.E 
mokyklėlę, kuriai su meile jau kelinti metai 
iš eilės vadovauja Ilona Laucius ir Augienė 
Vilūnienė. Buvau nustebinta, kaip su vai-
kais bendrauja Vytautas Underys ir peda-
gogės iš JAV. Nesvarbu, kad ne visi vaikai 
ir mamos suprato angliškai. Mes visi susi-
kalbėjome viena – MEILĖS – kalba. Ir tada, 
kai dainavome dainą Lietuvos Respublikos 
Prezidentui V. Adamkui, ir tada, kai kas 
rytą sveikindavome kiekvieną sutiktąjį, ir 
tada, kai maudėmės jūroje, ir tada, kai Šv. 
Mišias aukojo kunigas Saulaitis, ir tada, kai 
šventąjį žodį skaitė mūsų broliai bei sesės, 
ir tada, kai paskutinį vakarą palydėjome 
saulę, visada jautėme draugo petį. Ir svar-
biausias žmogus buvo tas, kuris stovi šalia, 
o svarbiausia diena – šiandiena.

Iki pasimatymo kitais metais,  
mano mielas drauge!

Išsiskirstėme, tikėdamiesi sugrįžti ki-
tais metais. Tikėdamiesi sutikti Vytautą 
ir Virgutę, Robertą ir Liną, Pauliną ir Izi-
dorių, Tomą ir Sandrą... Ir daugelį kitų, 
su kuriais bendravome visas dešimt die-
nų. Kad vėl į dangų kiltų mūsų rankos ir 
skambėtų dainos žodžiai:

„Mes irgi galime mylėt,
Mes irgi galime švytėt,
Išmokim džiaugtis tuo, ką turime šalia,
Kol draugo ranka manam delne...“.

Nuoširdžiai dėkoju asociacijos „Viltis“ 
vadovei D. Migaliovai, visam aptarnau-
jančiam personalui ir visiems, padėju-
siems rengti stovyklą.  

Iki pasimatymo, jūra! Iki pasimatymo 
kitais metais, mano mielas drauge!

Rasa Skerniškienė
„Tauragės vilties“ bendrijos pirmininkė

Kai kalba dėkinga širdis

Aurimas su nauja drauge

Tik atvykus į „Vilties“ bendrijos psicho-
socialinės reabilitacijos stovyklą mus lydė-
jo nesėkmės. Sūnui vienas po kito prasidė-
jo epilepsijos priepuoliai. Jau ėmiau 
manyti, kad be reikalo būsime atvažiavę. 
Bet gydytojos – Laima ir Marija – ramino, 
sakydamos, kad tai nuo karščio ir iš susi-
jaudinimo. Negalėjau patikėti, todėl vis 
burbėjau, kad be reikalo atvažiavome. Bet 
mūsų daktarės buvo teisios, ir vėliau mes 
sėkmingai poilsiavome. 

Nuo šios įžangos pradėjau savo įspū-
džius tik todėl, kad galėčiau papasakoti 
apie tai, kaip mumis rūpinosi. Nežinau, 
ar mokėsiu išreikšti tai, ką patyriau, bet 
manau, kad dėkinga širdis kalbės. Iki šiol 
negaliu atsidžiaugti tuo rūpesčiu, kuriuo 
buvome apgaubti stovykloje. Mano bėda 
tapo ne tik mano. Net nelengva buvo tuo 
patikėti. Kai vaikus paimdavo savanoriai, 
keletą dienų vis slapčiomis sekiodavau 
iš paskos. Vėliau atradau labai įdomias 
paskaitas. Sakau atradau, nes iš pradžių 
galvojau, kad jas lankyti gali tik padali-
nių pirmininkai. Šios paskaitos buvo labai 
naudingos. Galėjau laisvai sėdėti jose, eiti 
prie jūros, daryti ką tik noriu. Nereikėjo 
gaminti valgio, rūpintis vaikais. Man tai 
buvo tikras stebuklas. 

Bet labiausiai stovykla pakeitė mano 
požiūrį į žmones, kurie tai daro. Tik pa-
mačiusi suvokiau, kad Dana Migaliova, 
Janina Butkuvienė ir kiti „Vilties“ ben-
drijos sekretoriato darbuotojai nėra plie-
niniai kariai, kurie „pramušinėja sienas“ 

dėl mūsų reikalo. Didžiausią pagarbą ir 
dėkingumą pajutau žmonėms, kurių bėda 
yra tokia pati kaip ir mano, o gal net di-
desnė, kai pagalvoji. Šie žmonės tapo man 
tokie artimi ne dėl to, ką jie daro, bet dėl 
to, kas jie yra. Visų pirma tai motinos, ku-
rių širdys pervertos skausmo, kurių akys 
išliejo begales ašarų dėl savo vaikų. Gra-
žios, nepalūžusios, o gal palūžusios ir vėl 
prisikėlusios. Neužsidėjusios savanaudiš-
kų „savo bėdos“ akinių, pro kuriuos dau-
giau nieko nematai. 

Dabar melsdamasi visada jaučiu, kad 
mes esame viena šeima, kad bendras mū-
sų rūpestis yra mūsų vaikai, ir nežinau, 
kaip kitaip galėčiau prisidėti prie bendro 
reikalo. Brangūs stovyklos organizatoriai, 
brangi Danute (po to, kai patyriau Jūsų 
rūpinimąsi mumis, taip jus norisi vadinti) 
priimkite mano ir vaikų nuoširdžiausią 
DIDELĮ AČIŪ.

Mama Julija ir vaikai  
Aurimas bei Kristina iš Kuršėnų

„Aš prašiau Dievą stiprybės, kad galėčiau daug pasiekti. Jis mane padarė silpną, kad išmokčiau nuolankiai 
susitaikyti... Aš prašiau sveikatos, kad galėčiau nuveikti didžius darbus. Bet buvau apdovanotas negalia, 
kad galėčiau daryti gerus darbus...“ (Roy Campanella).
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Vasara – nuostabiausias metų laikas, 
kai po ilgų plušėjimo mėnesių galime šiek 
tiek atsipūsti, pamiršti visus rūpesčius ir 
pasinerti į nuotykių paieškas. Esu mama, 
kuri jau devynerius metus viena augina 
du vaikus. Dėl nepakeliamų rūpesčių naš-
tos buvau atsiribojusi nuo visų, atsisakiusi 
bet kokio gyvenimo džiaugsmo. Visą pro-
tą buvo užvaldžiusi tik viena mintis – kaip 
deramai užauginti vaikus, suteikti jiems 
viską, kad nesijaustų prastesni už kitus. 
Kaip gerai pastebėjo mūsų šauni ,,Vilties“ 
žurnalo šeimininkė Janina, kentėjau nuo 
„vištos perekšlės“ sindromo.

2005 m. vasarą su dukrele pirmą kartą 
ilsėjausi ,,Vilties“ vasaros poilsio stovyk-
loje ,,Pasaka“. Gerai pastebėta, kad žmo-
gus nesensta tol, kol gali kažką padaryti 
pirmą kartą. Tas pirmas kartas buvo toks 
įspūdingas, kad pradėjau matyti pasaulį 
visiškai kitaip. Pasirodo, gyvenimas yra 
žavus ir savo „viščiukus“ galima laisvai 
paleisti į platųjį pasaulį. Jie neblogai tvar-
kosi savarankiškai, prisitaiko prie nuolat 
kintančios aplinkos, sugeba pasireikšti, 
atsiskleisti.

Buvau taip sužavėta stovyklos veiklos 
organizavimu, žmonėmis, kurie nuolat 
šypsojosi, gausiai dalijo komplimentus, 
padėdavo, patardavo, palaikydavo, girda-
vo, tiesiog leisdavo kiekvienam pasijusti 
reikšmingu, gražiu, geru, mylimu, kad 
grįžusi namo subūriau tėvus ir jau spalio 
mėnesį mes turėjome bendriją ,,Trakų vil-
tis“. Stovyklos įspūdžiai man suteikė sau-
lėtos energijos visiems metams. Stovyklo-
je susikūrė ypatinga bendruomenė, kurios 

gyvenimą turėtų pamatyti kiekvienas Lie-
tuvos gyventojas. Mane labai sujaudino 
vienos mamos pastebėjimas, kad tik ,,Pa-
sakoje“ gali pasijusti savimi. Visus metus 
įkalbinėjau savo bendrijos narius važiuoti 
į stovyklą. Tėvai labai spyriojosi, atsikalbi-
nėjo, netikėjo, kad ten patiks, galvojo, kad 
tai tik laiko gaišimas. Kiekvienoje šeimoje 
atsirasdavo begalė neatidėliotinų reikalų. 
Su bendrijos taryba tėvams sudarėme to-
kias išvykimo sąlygas, kad atsisakyti buvo 
tiesiog neįmanoma. 

Nors mus vežė geriausias autobusas, 
visos mamos vis tiek buvo susiraukusios 
ir labai nepatikliai žiūrėjo į mano sumany-
mą. Tvirtai žinojau, kad viskas pasikeis po 
kelių dienų bendravimo su stovyklauto-
jais: vaikais, tėveliais, jaunais, energingais, 
išradingais ir smagiais savanoriais, šiltais, 
išmintingais specialistais. O po gardžių 
pietų valgykloje, kur aptarnavimas pri-
lygsta penkių žvaigždučių restoranui, ne-
beliks jokių abejonių bei nepasitikėjimo.

Turbūt šiek tiek persistengiau visus 
metus taip karštai pasakodama apie sto-
vyklą, nes mamos pradėjo įsivaizduoti, 
kad joje bus nerealios sąlygos. Pamačiusios 
,,Žuvėdros“ tualetus, statytus XX amžiaus 
pradžioje, vos neapalpo. Pakėlė triukšmą, 
nepatikliai žiūrėjo į aplinkinius, stovyklos 
specialistus. Bet šiltos stovyklautojų sie-
los, plačios šypsenos, užkrečiantis juokas, 
nuoširdūs santykiai, muzika ir dainos, už 
lango viliojančiai ošianti jūra, švelnūs sau-
lės spinduliai ištirpdė visus ledus. Stebino 
sveikų ir neįgalių vaikų draugiški, lygūs 

santykiai, diskotekos, kuriose visi kartu 
šokdavo iki išnaktų, įvairūs renginiai, var-
žybos, konkursai, spektakliai, dainos. Pa-
skatinti nepailstančių Valerijos ir Romual-
do Bruzgų, visi visur dainuodavome. Juk 
žmogus dainuoja, kai jis laimingas. Šioje 
stovykloje skambėjo tiek daug muzikos 
ir dainų, kad, rodės, labai sena ir didelė 
laimė čia apsigyveno.

Visi kartu galėjome džiaugtis gražuo-
lės jūros bangomis, apvalia saulute, vaka-
rais neriančia tiesiai į jūrą. Norėjosi įgnybti 
jai į šoną, kad nepamirštų ryte vėl sugrįžti 
į dangų ir kad vaikai vėl galėtų išdykauti 
saulės spindulių sušildytoje jūroje, statyti 
smėlio pilis ir šypsotis bei juoktis, kiek tik 
širdelės geidžia. Dauguma jų pirmą kartą 
pamatė jūrą. Juk iškeliauti prie jūros su 
neįgaliu vaiku vežimėlyje labai sudėtin-
ga. Ne kiekviena šeima gali sau tai leisti. 
O čia tokia galimybė! Kiekvieną rytą, vos 
pramerkę akis, bėgdavome prie jūros įsiti-
kinti, kad tai – ne sapnas. 

Mūsų bendrijos nariai susirinko į 
stovyklą iš tolimiausių rajono kampelių. 
Iki tol mes labai retai visi kartu susitikda-
vome, neturėjome galimybės vieni kitų 
geriau pažinti, išklausyti, padėti. O čia 
kiekvieną vakarą kartu palydėdavome 
saulę, pasišnekučiuodavome, prisijuok-
davome iš savo vaikų. Jie prisižiūrėdavo 
vakarais stovykloje įvairių spektaklių, 
,,talentų šou“, o po to rengdavo savo 
pasirodymus mums prie jūros: vaidin-
davo spektaklius, dainuodavo ir įtrauk-
davo tėvus į savo programas. Pasirodo, 
ir mamos daug gali: neblogai užtraukia 
dainą, padeklamuoja eilėraštuką, vaidi-
na... Nors kartais aplinkiniai įtartinai į 
mus žvilgčiojo, mes karštai palaikėme 
savo vaikus, kvatojome iki ašarų iš neti-
kėtai atsiskleidusių talentų. Būtent vai-
kai paskatino Trakų komandą dalyvauti 
stovyklos ,,talentų šou“, padėjo sukurti 
dainelę, įsijungti į sporto varžybas. 

Stebuklinga jūros galia
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Kiekviena nauja dienelė žadėjo nepa-
kartojamų įspūdžių. Dieną tėvai, lyderiai, 
specialistai mokėsi kursuose ir semina-
ruose, o vakarais žiūrėdavo vis naują ne-
įgaliųjų teatro spektaklį, galėjo išbandyti 
savo jėgas ,,talentų šou“ konkurse, pa-
šokti diskotekoje. Nepakartojami vedan-
tieji Robertas ir Lukas kiekvieną vakarą 
atskleisdavo šimtus talentų. Vaikams 
labai patiko scena. Dauguma jų pirmą 
kartą gyvenime užkopė į tikrą sceną: dai-
navo ir deklamavo su tikru mikrofonu, 
be galo džiaugdamiesi ir didžiuodamiesi 
savimi. Tik ,,Pasakoje“ kiekvienas vaikas 
buvo vienintelis ir nepakartojamas, reikš-
mingas ir visų mylimas.

Šeimos atvežė su savimi ,,visą maišą“ 
klaustukų ir neišspręstų psichologinių 
problemų. Džiugu, kad grįžo su „tuščiu 
maišu“. Stovyklos psichologų koman-
da padėjo išspręsti problemas, atsakė į 
skausmingus klausimus, o likusiuosius 
pažadėjo įveikti susitikus Vilniuje. 

Nors labai nesinori mokytis vasa-
rą, vilioja žydroji gudruolė jūra, bet kai 
grįžau namo ir prireikė tvarkyti „Trakų 
Vilties“ dokumentaciją, su dėkingumu 
prisiminiau viską, ko mokė per stovyklos 
seminarus. Reikėjo neįgaliam vaikui įsi-
darbinti, vėl prisiminiau stovyklos mo-
kymus ir padovanojau jam iš stovyklos 
atsivežtą knygą ,,Sutrikusio intelekto as-
menų ir jų globėjų įdarbinimas“. 

Svarbiausias stovyklos įvykis, labiau-
siai pradžiuginęs ir suteikęs vilties bei 
įkvėpimo naujoms svajonėms, – tai Lie-
tuvos Prezidento Valdo Adamkaus ir po-
nios Almos Adamkienės apsilankymas. 
Šilti prezidento žodžiai ir palaikymas 
visus sujaudino. Prezidentas palinkėjo, 
kad kitais metais šioje stovykloje susi-
rinktų dar daugiau žmonių. Ir mes visi 
to trokštame. Girdėjau, kaip lydėdamos 
saulėlydį šnekėjosi mamos. Visos tikėjo-
si, kad kitais metais vėl sugrįš į ,,Pasaką“, 
nes ypatinga jūros galia suteikia žmo-
nėms nenusakomą norą gyventi geriau, 
prasmingiau, dalyti gėrį, skleisti grožį. 
Norisi, kad nors kartą gyvenime čia apsi-
lankytų visi „Vilties“ bendrijos nariai. 

Atsisveikinimo renginyje visi apsi-
kabinę verkė, ir tai yra geriausias stovyk-
los veiklos įvertinimas. Šioje stovykloje 
viskas buvo ypatinga. Ypatingas kunigas 
Antanas Saulaitis aukojo ypatingas mišias 
tiesiog čia, stovyklos aikštelėje. Tokių šil-
tų, suprantamų, prieinamų kiekvienam, 
paliečiančių kiekvieną širdį mišių dar 
nemačiau. Reikia labai mylėti žmones, 
kad sugebėtum taip juos paveikti, leis-
tum jiems pajusti, kaip Kūrėjas pasiima 
kiekvieną iš mūsų į savo delną, įkvėpia 
ištvermės, meilės, pakantumo, apgaubia 
savo meile ir apsaugo nuo blogio.

Stovykla apgaubta tokia gera au-
ra, nes ji buvo kuriama iš širdies, labai 

mylint kitus žmonės. Apie 100 žmonių 
(specialistų, savanorių, sekretoriato dar-
buotojų) dirbo per savo atostogas, kad 
mes galėtume pamiršti savo rūpesčius ir 
džiaugtis gyvenimu.

Gal tai tik mano nuomonė, bet ne kar-
tą įsitikinau, kad mes negalime pakeisti 
savo likimo, atsikratyti skausmo, išgydy-
ti artimųjų, bet galime surasti kiekviena-
me gyvenimo vingyje ką nors gražaus, 
linksmo, džiaugsmingo, prasmingo. Tik 
reikia labai panorėti, ir pasaulis taps gra-
žus bei mielas!

Irena Eikšto
„Trakų vilties“ bendrijos pirmininkė
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šalis. Ši žvaigždės formos aikštelė pavaiz-
duota net Gelgaudiškio herbe. Pasisveikino-
me su aukščiausia Sūduvos egle. Apžvalgos 
aikštelėje grožėjomės Nemuno lankomis bei 
Vytėnų pilimi kitapus Nemuno. Apėjome 
Komaro dvaro pastatų ansamblį.

Mus stebino darbštuolių lekėtiškių 
keramikos kūriniai, centras „Pažink Eu-
ropą“, girininkijos miško muziejus. Ne 
visi iki šiol buvome matę Zyplių dvarą, 
Zanavykų krašto muziejų, kurio darbuo-
tojai mus mielai priėmė, papasakojo apie 
krašto paveldą ir istoriją.

Gražūs draugystės ryšiai mus sieja su 
Kazlų Rūdos viltiečiais. Tad labai magėjo 
ir šiuokart susitikti. Jie mūsų jau laukė. 
Aprodė Kazlų Rūdos miškų muziejų, kur 

„Mama, lik sveika, mūsų laukia stovykla“

kvapą gniaužė didelės stumbro, elnio ir 
įvairių paukščių iškamšos, margaspalvės 
drugelių kolekcijos. Šeimininkai mus šiltai 
priėmė, parodė pačių parengtą programė-
lę. Mes irgi koncertavome, deklamavome 
eilėraščius. O paskui visi kartu šokome ir 
dainavome, kol atėjo metas išsiskirti.

Neišdildomą įspūdį paliko Pavištyčio 
vandens baseinai. Taškėmės, plaukiojome, 
nardėme, kaitinomės pirtyse ir vėl maudė-
mės. Kiek sveikatos pasisėmėme!

Visą stovyklavimo laiką mus lydėjo 
gera nuotaika. Prisiminėme pamirštas 
dainas, išmokome naujų darbelių. Vaikų 
lopšelio-darželio auklėtoja Valentina pa-
rodė, kaip lankstyti drugelius, balandžius 
ir karpyti vingrius karpinius. Kad skam-
biau lietųsi daina, mums akordeonais pri-
tarė Algirdas ir Vida. Žodžiu, gyvenome 
lyg viena didelė šeima.

Už visus neišdildomus įspūdžius nuo-
širdžius padėkos žodžius tariame projek-
to vadovei, „Šakių vilties“ pirmininkei R. 
Dėdynienei, talkininkams savanoriams T. 
ir A. Karūnaičiams, V. Čebanauskienei, V. 
Antanaitienei, O. Bakševičienei, B. Gau-
dinskienei ir visiems stovyklos dalyviams. 
Dėkui lėšų projektui skyrusioms Šakių ra-
jono savivaldybei ir Švietimo ministerijai. 
Norėtume, kad panašūs projektai būtų 
vykdomi ir ateityje.

Sandra Bakšytė ir Audronė Bakšienė
Laimingos stovyklautojos

Pirmąją dieną, vos susirinkę, kaipmat 
susidraugavome (juk mes, viltiečiai, jau 
kadų kadais vieni kitus pažįstame). O pas-
kui piešėme, lipdėme, karpėme, šokome, 
dainavome... Sukūrėme savo stovyklos 
himną, kuris mus lydėjo kiekvieną dieną.

Stovyklaudami daug keliavome. Ap-
lankėme žymias mūsų Šakių rajono vieto-
ves. Plokščiuose grožėjomės Šventaduobe, 
šlakstėmės „šventu“ vandeniu, tikėdami 
stebuklinga jo galia. Nuo bažnyčios kalno 
gėrėjomės puikia Nemuno panorama. Kitą 
dieną išsirengėme į Gelgaudiškį – nuosta-
bų Panemunių regioninio parko kampelį. 
Vaikštinėdami pažintiniu taku vos nepa-
siklydome. Nustebino ir aikštelė, iš kurios 
centro veda aštuoni takai į visas pasaulio 

Net 30 bendrijos „Šakių viltis“ neįgalių narių ir juos lydinčių asmenų šią vasarą išsirengė į stovyklą, kad 
pakeistų aplinką, pamatytų ir išmoktų daugybę naujų dalykų. Parūpo ir mums sužinoti, kaip jiems sekėsi...

14 2006/3

Projektai



Šią vasarą Visagino specialiojo ug-
dymo ir socializacijos centras „Vilties 
šaltinis“, parengęs projektą „Vasara, jūra, 
draugystė ir mes“, savo ugdytinius vežė 
ilsėtis prie Baltijos jūros, į vaikų sveikatin-
gumo stovyklą „Pasaka“, kurioje vėliau 
vyko ir respublikinė „Vilties“ bendrijos 
psichosocialinės reabilitacijos stovykla. 
Kartu su tėveliais ilsėjosi 12 vaikų nuo 6 
iki 24 metų. Kelionei vaikai ruošėsi labai 
noriai: piešė, svajojo, mokėsi įvairių pra-
moginių ir sportinių žaidimų. Iš anksto 
apsirūpinome kanceliarijos prekėmis, foto 
juostelėmis, sudarėme ir aptarėme ren-
ginių planą, užsakėme autobusą į Palan-
gą, įsigijome bilietus į vandens pramogų 
kompleksą „Linas“ ir Klaipėdos jūrų mu-
ziejų bei delfinariumą.

Vaikai buvo apgyvendinti šviesiuose, 
jaukiuose kambariuose ir suskirstyti į bū-
rius, pavadintus įvairių medžių vardais. 
Mūsų būrys vadinosi „Ąžuoliukas“. Pui-
kūs virėjai lepino stovyklautojus įvairiais 
kepiniais, jogurtu, ledais, saldainiais ir 
sausainiais.

Unikalus Baltijos pajūrio mikroklima-
tas daro stebuklus. Todėl vadovai, fizinio 
lavinimo ir plaukimo mokytojas, kvalifi-
kuotas gydytojas, turizmo instruktorius 
poilsį organizavo taip, kad vaikai kuo 
daugiau laiko praleistų prie jūros. Vaikai 
ilgam įsimins šiuos renginius: „Sveika, jū-
ra“, „Stovyklos atidarymas“, „Draugystės 
vakaras“, „Laužas“, „Smėlio pilys“, pie-
šinių konkursą ant asfalto „Mes ir jūra“, 
„Visagino šou“, jūros kriauklelių, akme-

„Vasara, jūra, draugystė ir mes“

nukų, gintarėlių rinkimo konkursą, taip 
pat sporto, kūrybos, jūros, taikos ir meilės 
dienas, šokių konkursą „Star teenager“, 
karnavalą, robinzonadą, ekskursijas į Jū-
ros muziejų, pingvinų šou, diskotekas, 
koncertus, varžybas, rytinę mankštą, bė-
giojimą, maudymąsi jūroje ir daugybę 
kitų akimirkų. 

Vaikai ir jų tėveliai dėkingi Visagino 
savivaldybei už piniginę paramą, ben-
drijai „Visagino viltis“ ir jos pirmininkei 
Astai Karosienei už organizuotumą ir 
supratingumą, visam centro „Vilties šal-
tinis“ kolektyvui ir jo šauniai, sumaniai, 
energingai direktorei Natalijai Burčenko 
už pagalbą įgyvendinant stovyklos pro-
gramą bei socialinei pedagogei Marijai 
Dianovai už meilę vaikams, nuoširdumą, 
kūrybiškumą, darbštumą ir entuziazmą. 
Ačiū ir mūsų nuostabiems vaikams!

Svetlana Zaiko
Projekto koordinatorė, 

SUS centro „ Vilties šaltinis“ vyresnioji 
spec. pedagogė ir vyresnioji mokytoja 
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Kaip sudaroma 
individuali ugdymo 
programa

Individuali ugdymo programa (IUP) – 
tai kiekvienam vaikui asmeniškai pritai-
kyta programa. Vilniaus vaikų ugdymo 
centre „Viltis“, kuriame dirbu, mes irgi 
naudojame šias programas. Sudarydami 
IUP konkrečiai įvertiname visus vaiko 
įgūdžius ir laimėjimus. Be to, nustatome 
jo specialiuosius poreikius ir ugdymo 
centre, ir namuose. Pirmiausia kreipiame 
dėmesį į pagrindinių įgūdžių, tokių kaip 
pažinimo, kalbos, motorikos, bendravimo, 
kasdienio gyvenimo (buities) ir pan., išsi-
vystymo lygį. Nepriklausomai nuo to, ar 
vaiko išsivystymo lygis aukštas, ar žemas, 
mokymo procesą organizuojame taip, kad 
jis patirtų džiaugsmą ir įgytų vertingos 
patirties. Pirmiausia pabrėžiame vaiko 
galimybes ir gebėjimus, jo stipriąsias pu-
ses, o tuomet imamės silpnųjų. IUP ke-
liami uždaviniai ir jų įgyvendinimas turi 
suteikti vaikui daugiau savarankiškumo 
ir ugdyti jo gebėjimą apsitarnauti. Kitaip 
tariant, vaikas turi išmokti pats pavalgyti, 
apsirengti, nusirengti ir t. t. Svarbu, kad 
individualus ugdymas padėtų vaikui įgy-
ti daugiau žinių, geriau pažinti aplinką 
ir sėkmingiau bendrauti, skatintų jį imtis 
konkrečios veiklos. Todėl IUP turi būtų 
aiški ir naudinga. 

Individualių ugdymo 
programų naudojimo 
patirtis ir sunkumai

Vilniaus ugdymo centre „Viltis” buvo 
atliktas IUP naudojimo tyrimas. Šiame 
tyrime dalyvavusių tėvų nuomone, in-
dividualias ugdymo programas rengia 
aukštos kvalifikacijos, didelę darbo patirtį 
turintys pedagogai.

IUP sudaro: tikslai ir uždaviniai, ku-
riuos iškelia komandos nariai (tėvai ir spe-
cialistai) pagal esamą moksleivio įgūdžių 
lygį. IUP nurodome, kada pradedame 
darbą, kiek laiko bus vykdoma programa, 
kokios priemonės ir ugdymo būdai bus 
taikomi. Be to, kokiais rodikliais remda-
miesi vertinsime moksleivio pažangą. 
Taigi IUP tampa daugiau negu vadybos 
įrankiu. Ji suteikia tėvams ir ugdytojams 
galimybę dirbti kaip lygiaverčiams par-
tneriams, nustatant moksleivio poreikius 
bei jų įgyvendinimo priemones ir sten-
giantis numatyti galimus netikėtumus. 

Kaip tėvai ir specialistai 
vertina vaiko 
pasiekimus

IUP – tai dokumentas, rodantis moks-
leivio mokymosi pokyčius. Anksčiau 
minėto tyrimo duomenimis, tėvams yra 
svarbūs vaiko pasiekimai. Net 96 proc. 
tėvų teigė, kad jie domisi savo vaikų pa-
siekimais. Tik 4 proc. apklausos anketoje 

pažymėjo grafą „Kita“, o neigiamų atsa-
kymų iš viso nebuvo. 

Pedagogai, atsakydami į klausimą, 
kaip jie vertina vaiko pasiekimus, pažy-
mėjo, kad kiekvienu atveju tenka vertinti 
labai individualiai, atsižvelgiant į tai, kiek 

kartų vaikas atliko užduotį, kokį kiekį me-
džiagos išmoko ir kt. Dauguma pedagogų 
(54 proc.) vertina moksleivių pasiekimus 
žymėdami apskaitos lapus, o 6 proc. re-
miasi vaiko elgesiu. Apibendrindami gali-
me teigti, kad pedagogas, gerai pažinda-
mas vaiką, turi savo vertinimo sistemą ir 
ją kūrybingai taiko kiekvienam vaikui, 
pastebėdamas mažiausią pasiekimą. 

Abiem respondentų grupėm buvo 
pateiktas klausimas: „Kaip IUP padeda 
pedagogams ir tėvams pažvelgti į vaiką?“. 
Abi grupės (46 proc. pedagogų ir 63 proc. 
tėvų) pabrėžė, kad IUP padeda geriau įver-
tinti vaiko gebėjimus ir turi didelę reikš-
mę vaiko pažinimui plėsti bei įgūdžiams 
tobulinti. Be to, pedagogus IUP išmokė 

Lietuvoje nėra vieningos nuomonės, kaip rengti neįgaliesiems skirtas 
individualias programas. Jas sunku pritaikyti vaikams, turintiems 
kompleksinių sutrikimų, o ir literatūros apie tai dar turime labai 
mažai. Įvertinti vaikų, turinčių sunkią kompleksinę negalią, suvokimo 
lygį, kūrybiškai pritaikyti jiems programas ir fiksuoti programų 
poveikį šių vaikų psichomotorinei raidai – tai vis uždaviniai, keliami 
pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais kompleksinę negalią. 
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dirbti komandoje. Apibendrindami galime 
teigti, kad abi respondentų grupės siekia 
geriau pažinti vaiką, domisi jo gebėjimais 
ir laimėjimais. IUP leidžia optimaliau orga-
nizuoti ugdymo procesą, fiksuoti gebėjimų 
pokyčius, kokybiškiau vertinti ugdytinių 
pastangas ir pažangą, kritiškiau pažvelgti 
į sudarytą ugdymo programą. Atsakydami 
į klausimą: „Kokia IUP nauda vaikui?“ 43 
proc. pedagogų pažymėjo, kad IUP leidžia 
vaikui tobulinti įgūdžius, o 37 proc. teigė, 
kad ji padeda vaikui siekti savarankišku-
mo. Apibendrindami galime teigti, kad pe-
dagogai teigiamai vertina IUP naudojimą 
ugdant neįgalius vaikus, siekdami tobu-
linti ir kūrybingai naudoti savo darbe šias 
programas, padedančias kiekvienam vai-
kui atrasti, pažinti ir gerbti save. 

Tolimieji ir artimieji 
IUP tikslai

Rengdami IUP turime labai aiškiai 
susieti visas jos sudedamąsias dalis, 
kad neužmirštume svarbiausio jos tiks-
lo – specialaus, individualiai kiekvienam 
moksleiviui pritaikyto ir jo poreikius 
atitinkančio mokymo. IUP gali būti labai 
įvairi: glausta, išsami ar labai konkreti. 
Kiekviena mokykla gali pasirinkti jai pri-
imtiną IUP formą.

Nereikėtų užmiršti, kad nuo IUP su-
darymo teisingumo priklausys sėkmė ir 
darbo rezultatai. Todėl pasitarę su tėvais 
ir specialistais nusprendžiame, ko vaikui 
šiuo metu labiausiai reikia ir ką jis yra pa-
sirengęs pasiekti aktyviai dirbdamas. Iš 
pradžių keliame tolimąjį IUP tikslą – su-
formuoti konkretų įgūdį, paskui – arti-
muosius tikslus, t. y. mažus žingsnelius, 
vedančius tolimojo tikslo link. Kad įgū-

džio mokymas nebūtų formalus, ugdy-
mas vykdomas kiekvieną dieną per tam 
tikrą laikotarpį. 

Siekiant norimo rezultato, bendradar-
biaujant specialistams ir tėvams, svarbiau-
sia yra vaiko norai. Kuo didesnė yra vaiko 
motyvacija, tuo geresni bus ir rezultatai. 
Kai vaikas pats supranta, kad įgūdis ar 
atliekamas veiksmas yra jam naudingas 
ir reikalingas, jis pradeda geriau save ver-
tinti, tampa savarankiškesniu, stipresniu, 
labiau pasitikinčiu savo jėgomis. Labai 
svarbu, kad vaikas suvoktų įgūdžio ir jo 
elemento taikymo galimybes savarankiš-
kame gyvenime bei aplinkoje ir patirtų 
teigiamą poveikį. Maksimaliai pritaikyta, 
rami, įdomi mokymosi aplinka turi įta-
kos vaiko saviraiškai: jis jaučiasi jaukiai, 
saugiai ir tvirtai. Be to, skatina teigiamas 
emocijas ir kelia ugdymosi motyvaciją. 

IUP vaidmuo vienijant 
specialistus ir tėvus

Dirbant su vaiku ir ugdymo įstaigoje, 
ir namuose reikėtų siekti bendro tikslo, 
nors priemonės, darbo metodai bei povei-
kio būdai būtų ir skirtingi. Tėvų dėmesys, 
šiluma, rūpestis, net lengvas apkabinimas 
gali duoti vaikui nemažai naudos. 

Apklausos metu į klausimą „Ar dir-
bate namuose pagal IUP?“ dauguma tėvų 
(55 proc.) atsakė dirbantys, kai turi laiko, 
kiti (36 proc.) – teigiamai ir tik 9 proc. – 
neigiamai. Minėti duomenys rodo, kad 
net ir būdami užimti tėvai nėra abejingi 
vaiko ugdymui. Svarbu prisiminti, kad ir 
pedagogai, ir tėvai dirbdami su vaiku pa-
rodo, koks jis jiems yra svarbus, kaip jie 
džiaugiasi jo pastangomis ir pasiekimais.

Pedagogai ir tėvai, rengdami ir įgy-
vendindami vaiko IUP, supranta, kad ko-
mandinis darbas yra daug efektyvesnis. 
Tėvus skatiname būti aktyviais proceso 
dalyviais, tariamės ir aiškinamės su jais,  
kokios pagalbos reikia jų vaikui. Pedago-
gams yra svarbu ne tik išklausyti, bet ir 
išgirsti tai, ko tėvai nori, kokią vaiko ateitį 
įsivaizduoja. Tik tuomet, kai šeimos su-
tinka, kad pagalba reikalinga, specialistai 
gali joms veiksmingai padėti.

IUP turi atitikti nurodytus reikala-
vimus, o pedagogams ir tėvams tenka 
įsipareigoti, kad visos numatytos IUP pa-
slaugos būtų užtikrintos ir vykdomos per 
mokslo metus. 

Dauguma tėvų yra patenkinti savo 
galimybe dalyvauti IUP sudarymo proce-
se. Iš 60 apklausoje dalyvavusių tėvų 38 
proc. respondentų teigia galintys reikšti 
savo pageidavimus, 32 proc. laiko save 
aktyviais komandos nariais, 26 nurodė ta-
riąsi su pedagogais ir tik 4 proc. pasirinko 
grafą „Kita“. Apibendrindami galime daryti 
išvadą, kad tėvai tariasi su pedagogais ir 
jaučiasi komandos nariais. 

Periodiškas IUP peržiūrėjimas tampa 
savotišku moksleivio pažangos, o ir pačios 
IUP įvertinimu. IUP padeda iškelti proble-
mas, kritiškai įvertinti pasirinktų veiksmų 
naudą moksleiviui. IUP yra lanksti, nes 
ją galima keisti, koreguoti, papildyti įpu-
sėjus mokslo metams, jei tik to reikalauja 
aplinkybės. IUP turi įtakos greitas ar per 
lėtas mokymosi tempas, mokyklos nelan-
kymas, liga, nerealūs programos tikslai ir 
pan. Dėl visų šių priežasčių IUP sudaro 
specialiojo ugdymo pagrindą.

Išmokime vaiką drąsinti, girti, būkime 
tolerantiški, atlaidesni ir kantrūs. Tuomet 
ir vaikas išmoks pasitikėti savo jėgomis, 
jausis saugus, drąsus, mylimas ir išmoks 
mylėti save bei pasaulį.

Irena Malašauskienė
Ikimokyklinės „Elfų“ grupės auklėtoja
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Pozityvioji 
diskriminacija

Pagal Direktyvos 7 straipsnį pozi-
tyviąja diskriminacija arba pozityviais 
veiksmais laikomi tokie veiksmai, kurių 
imasi valstybė narė, siekdama praktiškai 
užtikrinti visapusišką lygybę ir vienodo 
požiūrio principą. Tai gali būti konkrečios 
priemonės, skirtos užkirsti kelią nepato-
gumams dėl negalios ir juos kompensuoti. 
Vienodo požiūrio į neįgaliuosius principas 
nepažeidžia valstybės narės teisės toliau 
taikyti arba priimti nuostatų dėl sveikatos 
ir darbo saugos arba priemonių, kuriomis 
būtų sukurtos arba toliau taikomos neįga-
liųjų integraciją į aplinką garantuojančios 
ar skatinančios sąlygos ir galimybės.

Būtiniausi reikalavimai 
valstybėms narėms

Direktyva nustato tik minimaliausius 
standartus, kuriais vadovaujantis ji turi 
būti įgyvendinama nacionaliniuose kiek-
vienos šalies įstatymuose. O valstybės 
narės jau gali diegti arba toliau taikyti 
nuostatas, kurios būtų palankesnės vie-
nodo požiūrio principo įgyvendinimui, 
nei Direktyvos nustatytosios. Pabrėžtina, 
kad Direktyvos įgyvendinimas jokiomis 
aplinkybėmis nėra pagrindas sumažinti 
valstybių narių apsaugos nuo diskrimina-
cijos (pvz., negalios) lygį Direktyvos apta-
riamose srityse.

Asmenų, manančių, 
kad jie buvo 
diskriminuojami, teisių 
apsauga

Pagal Direktyvą valstybės narės tu-
ri užtikrinti, kad vykdant Direktyvos 
numatytas pareigas, visiems asmenims, 
manantiems, kad jie nukentėjo, kadangi 

jiems nebuvo taikomas vienodų sąlygų 
principas, būtų prieinamos teismo ir (ar-
ba) administracinės procedūros, įskaitant, 
taikinimo sistemą, net pasibaigus tariamai 
diskriminuojantiems santykiams. Be to, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad asocia-
cijos, organizacijos arba kiti juridiniai as-
menys, kurie pagal jų nacionalinėje teisėje 
nustatytus kriterijus yra teisėtai suintere-
suoti, kad būtų užtikrintas šios Direkty-
vos nuostatų laikymasis, galėtų nukentė-
jusiojo vardu arba jį remdami, gavę jo arba 
jos sutikimą, dalyvauti šioje Direktyvoje 
nustatytiems įsipareigojimams įgyven-
dinti numatytose teismo ir (arba) admi-
nistracinėse procedūrose. Tai ypač svarbu 
asmenims, turintiems intelekto sutrikimų, 
nes jiems sudėtinga savarankiškai pradėti 
teisinę procedūrą. 

Įrodinėjimo pareigos 
perkėlimas

Direktyva numato, kad valstybės 
narės turi įvesti procesinius įrodinėjimo 
pareigos perkėlimo reikalavimus tiesiogi-
nės ir netiesioginės diskriminacijos darbe 
atvejais. Kitaip tariant, Direktyva leidžia 
ieškovui pateikti išankstinius įrodymus 
teismui. Išankstiniai įrodymai ar faktai 
(tokie kaip statistinė analizė ar padėties 
patikrinimai) tam tikromis sąlygomis bus 
pripažinti diskriminacijos įrodymais. Tai 
reiškia, kad darbdavys turės pats įrodyti, 
jog jis nediskriminavo konkrečiu atveju. 
Tiesa, šis įrodinėjimo pareigos perkėlimas 
netaikomas baudžiamajam procesui.

Sankcijos
Direktyvos 17 straipsnis įpareigoja 

valstybes nares, įgyvendinančias Direkty-
vą, taikyti sankcijas Direktyvos nuostatų 
nesilaikymo atvejais. Remiantis minėtu 
straipsniu, nukentėję nuo diskriminacijos 

asmenys turi teisę į veiksmingas, propor-
cingas ir atgrasančias sankcijas, užkertan-
čias kelią tolesnei diskriminacijai. Pačios 
sankcijos Direktyvoje nekonkretizuoja-
mos, nes valstybėms narėms leidžiama 
savo nuožiūra jas spręsti. Tačiau Direk-
tyvoje nurodoma, kad viena sankcijų ga-
li būti ir kompensacijos nukentėjusiam 
išmokėjimas.

Informacijos skelbimas
Direktyvos 12 straipsnis įpareigoja 

valstybes nares užtikrinti, kad visi susiję 
asmenys būtų supažindinti su Direktyvą 
liečiančiomis prblemomis. Neįgalūs žmo-
nės ir jų šeimos turi žinoti savo teises, o 
dardaviai – savo pareigas.

Pareiga skelbti reikiamą informaci-
ją visomis prieinamomis priemonėmis 
reiškia, kad ji ne tik turi būti prieinama 
visiems asmenims jų darbo vietoje, kaip 
teigiama Direktyvoje, bet ir visiems liku-
siesiems. Informacijos prieinamumas yra 
pirmos būtinybės dalykas sutrikusio in-
telekto žmonėms. Todėl valstybės narės, 
vykdydamos savo įsipareigojimą skelbti 
informaciją, turėtų atkreipti ypatingą 
dėmesį į konkrečius sutrikusio intelekto 
žmonių poreikius. Informacija jiems turi 
būti pateikiama paprasta, lengvai supran-
tama kalba.

Socialinis dialogas 
ir dialogas su 
nevyriausybinėmis 
organizacijomis

Direktyvos 13 straipsnyje minimas 
socialinis dialogas apima daug daugiau 
nei vienašališkas konsultacijas. Valsty-
bės narės raginamos imtis visų įmanomų 
papildomų priemonių, kurias valstybė 
gali įgyvendinti bendradarbiaudama su 
socialinias partneriais, kad visose visuo-
meninio gyvenimo srityse būtų skatinama 
pažangi patirtis.

Direktyvos 14 straipsnis įpareigoja 
valstybes nares skatinti dialogą su atitin-
kamomis nevyriausybinėmis organiza-
cijomis, kurios pagal jų nacionalinę teisę 
ir praktiką yra teisėtai suinteresuotos pri-
sidėti prie kovos su diskriminacija (pvz., 
dėl negalios), siekdamos skatinti laikytis 
vienodų sąlygų taikymo principo.

Lina Mališauskaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Įdarbinimo direktyva (5)
Ketvirtajame ciklo straipsnyje aptarėme, kas yra priekabiavimas ir 
ką vadiname „tinkamomis darbo sąlygomis“. Šiame paskutiniame 
ciklo straipsnyje plačiau panagrinėsime, kas yra „pozityvioji 
diskriminacija“, „būtiniausi reikalavimai valstybėms narėms“, kaip 
galima apsaugoti asmenų, manančių, kad jie buvo diskriminuojami, 
teises, kas yra „įrodinėjimo pareiga“, kokios sankcijos taikomos 
Europos Sąjungos valstybėms narėms, nesilaikančioms Direktyvos, 
bei ką reiškia „socialinis dialogas“ ir „dialogas su nevyriausybinėmis 
organizacijomis“.
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Pagrįstas apribojimas
Pagrįstas apribojimas užtikrina neįgalių 
žmonių lygybę.
Pagrįstas apribojimas skatina vienodą 
požiūrį į neįgalius žmones.
Valstybė imasi konkrečių priemonių 
neįgaliems žmonėms įdarbinti.
Įdarbinimo priemonės apima sveikatos ir 
darbo saugos užtikrinimą.
Įdarbinimo priemonės didina neįgalių 
žmonių galimybes.

Būtiniausi reikalavimai valstybei
Įdarbinimo direktyva yra bendras 
dokumentas.
Valstybė turi vykdyti Direktyvą.
Valstybė gali suteikti neįgaliems 
žmonėms dar geresnes sąlygas dirbti.
Įgyvendinant Direktyvą negalima 
prastinti darbo sąlygų neįgaliems 
žmonėms.

Asmenų, manančių, kad jų teisės  
buvo pažeistos, apsauga
Valstybė turi suteikti neįgaliems 
žmonėms galimybę ginti  
savo pažeistas teises teisme.
Sutrikusio intelekto žmonėms sunku 
patiems dalyvauti teisme.
Neįgalūs žmonės gali įgalioti 
organizacijas arba atskirus asmenis 
atstovauti jiems teisme.
Atstovavimo teisme galimybė padeda 
neįgaliems žmonėms apginti savo teises.

Įrodinėjimo pareiga
Direktyva leidžia neįgaliam žmogui 
pateikti išankstinius įrodymus teismui.
Padėties apibūdinimas gali būti 
pripažintas teisių pažeidimo įrodymu.

Konkrečiu atveju darbdavys turės 
pats įrodyti, kad nepažeidė neįgalaus 
žmogaus teisių.

Poveikio priemonės
Valstybė turi taikyti poveikio 
priemones Direktyvos 
nesilaikantiems darbdaviams.
Neįgalieji, kurių teisės buvo 
pažeistos, gali reikalauti poveikio 
priemonių taikymo.
Direktyva nenurodo konkrečių 
poveikio priemonių.
Valstybė gali pati pasirinkti poveikio 
priemones.
Viena iš poveikio priemonių gali 
būti piniginė išmoka nukentėjusiam 
žmogui.

Informacijos skelbimas
Valstybė turi pasirūpinti, kad visi 
žinotų apie Direktyvą.
Neįgalūs žmonės ir jų šeimos turi 
žinoti savo teises.
Darbdaviai turi žinoti savo pareigas.
Informacija turi būti skelbiama  
darbo vietoje.
Informacija turi atitikti  
neįgalių žmonių poreikius.
Informacija turi būti paprasta ir 
suprantama.

Bendradarbiavimas  
su neįgaliųjų organizacijomis
Neįgaliųjų organizacijos gina  
savo narių teises.
Valstybė turi bendradarbiauti  
su neįgaliųjų organizacijomis.
Bendradarbiavimas skatins laikytis 
vienodo požiūrio į visus žmones.



Ne sykį teko girdėti rimtus Lietuvos 
specialistus tyliai kalbant, jog proto ne-
galios žmonių įdarbinimas – tik žaidimas. 
Esą jie tik pažaidžia, o kažkas už juos at-
lieka arba užbaigia darbą, nes jie vis tiek 
yra nepajėgūs atlikti mokamo darbo.

Tarkim, jog tai iš tiesų tik žaidimas. 
Asmenis įdarbiname, kad jie pažaistų 
darbą, patenkintų savo lygiateisiškumą ir 
lygiavertiškumą. O kas vyksta dienos už-
imtumo centruose? Įkuriami specialūs na-
mai, kad asmenys kasdieną pažaistų, kad 
jų menkaverčiais darbeliais metų metais 
užkrautume spintas, o paskui ištuštintu-
me jas ir vėl iš naujo užkrautume. Molio 
dirbinius po savaitės išmirkytume vande-
nyje ir vėl duotume ką nors lipdyti. Jeigu 
žaidžiame specialiosiose įstaigose, kodėl 
nepažaidus kitokiose? Ar yra skirtumas 
tarp žaidybinio darbo specialiuosiuose 
centruose ir realioje darbo aplinkoje? 

Lygiai tą patį galvočiau ir apie bet 
kokį vaiką. Juk ne tas pats, ar jis mokosi 
kasti bulves dėliodamas paveikslėlius, ar 
daro tai tikroje bulvių vagoje: kastuvėliu 
rausia žemę ir randa bulvę. Kokiu atveju 
vaikas įgys daugiau įgūdžių, pažinimo, 
patirties ir pan.? Man darbuojantis darže 
mano neįgalus vienuolikmetis berniukas 
visą laiką zuja aplink. Jis nenori piešti arba 
žaisti su smėliu, jam patinka dirbti lygia-
verčius darbus su mumis, suaugusiaisiais. 
Jis dar neskiria daržovės nuo piktžolės ir 
nesuvaldo kauptuko, bet aš ieškau, ką jis 
galėtų nuveikti. Pasirodo, jis gali mano 
išrautas piktžoles sudėti į kibirą ir nuneš-
ti į komposto dėžę. Ir jis nepaprastai lai-
mingas, kad mes dirbame drauge. Gal po 
metų kitų darbuodamasis šalia jis išmoks 
ir daugiau. Suprantama, jei vaikas nuo 
mažens vien sėdėjo klasėje prie knygos, 
mokėsi vedžioti raides ar padainuoti dai-

nelę, o namuose už jį viską atlikdavo tė-
vai, tai neturėdamas darbinių įgūdžių jis 
užaugęs, aišku, nepajėgs būti kiemsargio 
ar virėjo padėjėju. 

Bet kokiu atveju, jei įdarbinimas ir pats 
darbo procesas proto negalios asmenims 
būtų organizuojamas ir vyktų kaip žaidi-
mas, jis būtų nepalyginamai aukštesnio 
lygio ir suteiktų jiems daugiau orumo, ly-
giateisiškumo bei vidinio pasitenkinimo, 
negu užimtumo veikla specialiuosiuose 
centruose. Žinoma, čia aš nekalbu apie 
ypatingai sunkią negalią. 

Ir dar vienas įdomus aspektas. Atlie-
kant vieną kokybinį tyrimą, kurio tikslas 
buvo įvertinti, ką neįgalūs asmenys duo-
da visuomenei, respondentai pirmiausia 
kalbėjo ne apie šių žmonių atliekamų 
veiksmų rezultatą, bet daugiausia apie jų 
teikiamą subjektyvią gerovę, t. y. duoty-
bę įtakoti visuomenę atspindint esmines 
vertybines nuostatas, suteikiant visuo-
menei minimalistinį optimistinį požiūrį 
į gyvenimą ir galimybę įvertinti realų 
gyvenimą bei pajusti jo skonį. Pateiksiu 

Ar proto negalios asmenų įdarbinimas – 
tik žaidimas?

vienos respondentės nuomonę: „Manau, 
kad žmonės su negalia gali duoti ir duo-
da įgaliesiems paprastumo ir džiaugsmo, 
nekomplikuoto mąstymo patirties. Pasiro-
do, kad galima daug mažiau turėti, daug 
negalėti, o daug daugiau džiaugtis tuo, ką 
turi ir ką gali... Džiaugtis kiekvienu žmo-
gumi, kiekvienu (net paprasčiausiu) įvy-
kiu, kurio šiaip gal nė nepastebėtum. Jie 
duoda progą susimąstyti ir įvertinti, anali-
zuoti ir susidaryti neatsainų požiūrį“.

Taigi galvodami apie neįgalių asmenų 
įdarbinimą, apie jų realų ir konkretų įsilie-
jimą į visuomenės gyvenimo ritmą, suda-
rome galimybę suteikti visuomenei stiprią 
orientaciją į humanistines vertybes. Jau 
vien tai, kad mūsų visuomenėje kalbama 
apie neįgalaus žmogaus galimybę dirbti, 
rodo didelį jos pokytį. Manau, kad neį-
galių asmenų įdarbinimo vertinimas pri-
klauso nuo požiūrio, t. y. nuo to, kokiais 
kriterijais vertinsime tokį žaidimą – mate-
rialiniais ar dvasiniais. 

Inesa Vaitkūnaitė

Ar asmenys, turintys proto negalią, gali realiai įsigyti specialybę ir 
įsidarbinti arba būti įdarbinti, ar tai vien muilo burbulas, pučiamas 
iš Vakarų? Ar tai pagunda gauti struktūrinių fondų finansavimą, ar 
ministerijos prastūminėjimas iš viršaus?
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Profesijos besimokančiųjų apklausos 
rodo, kad jie patenkinti gaunamomis ži-
niomis: „mes patenkinti šia mokykla“, 
„čia iš mūsų niekas nesišaipo, nežemina“, 
„vyresnieji kursai neverčia mūsų tarnau-
ti, neatiminėja maisto“, „mes čia jaučia-
mės saugūs“. Ir mokymosi sąlygos čia 
palankios: nemokamas yra ne tik moks-
las, mokymosi priemonės, bet ir maitini-
mas vietos valgykloje. Nieko nekainuoja 
ir gyvenimas bendrabutyje. O nenorintys 
gyventi bendrabutyje šakiečiai atvyksta 
į užsiėmimus mokyklos „geltonuoju“ 
autobusu, vežančiu į pamokas mažuo-
sius moksleivius. Iki 2005 metų mokykla 
rengė ūkininkų pagalbininkus, tačiau pa-
sikeitus rinkos poreikiams, buvo pradėta 
mokyti kitos – aplinkotvarkos darbinin-
ko – specialybės. Šiandien darbininkų, 
sugebančių prižiūrėti sodybos aplinką, 
pasigenda ne tik turizmo sodybos, bet ir 
ūkininkai bei aplinkos tvarkymu užsii-
mančios bendrovės.

Pirmoji laida, per trejus mokslo metus 
įgijusi šią specialybę, baigia mokslus šie-
met. Dvejus metus teorinės pamokos bu-
vo derinamos su praktiniais užsiėmimais, 
o trečiame kurse visiems teko išbandyti 
įgytas žinias gamybinėje praktikoje. Kad 
trijų mėnesių praktika neprailgtų, ji buvo 
suskirstyta į dvi dalis: rudeninę ir pava-
sarinę. O po praktikos laukė valstybinis 
kvalifikacijos egzaminas. Nelengva buvo 
dirbti aštuonias valandas per dieną. Te-
ko išmokti paisyti darbdavio nurodymų, 
derinti savo asmeninius reikalus su dar-
biniais, lavinti ištvermę, valią. Aštuoni 
moksleiviai gamybinę praktiką atliko ūki-
ninkų sodybose, kiti – įvairiose įstaigose. 
Praktikai vadovavę profesijos mokytojai 
nuolat bendravo su darbdaviais, lankė-
si darbo vietose. Praktikai pasibaigus, ji 

buvo aptarta ir įvertinta bendrame prak-
tikantų, darbdavių, praktikos vadovų bei 
mokyklos administracijos susirinkime.

Su dideliu nuoširdumu ir dėkingumu 
mokykla mini pavardes tų žmonių, kurie 
nepabūgo priimti neįgalių jaunuolių ir ne-
gailėdami kantrybės mokė juos praktinių 
profesijos paslapčių. Dėkojame ūkinin-
kams Alvydui Januškevičiui iš Mozūriš-
kių kaimo, Juozui Balnaičiui iš Burgaičių 
kaimo, Virginijai Remeikienei iš Dabitų 
kaimo, Vincentui Antanui Adomavičiui 
iš Bizierių kaimo, Stasiui Dabravolskiui 
iš Vičaičių kaimo, Raseinių rajono ir Au-
dronei Stanaitienei, Gelgaudiškio vaikų 
darželio vedėjai.

Mokykla – gamybinė organizacija – 
moksleivis. Dirbdama pagal šią schemą 
mokykla sprendžia profesinio rengimo 
uždavinius. Ši schema ypač veiksminga 
dirbant su neįgaliaisiais.

Viena yra priimti į savo namus eilinį 
praktikantą, kita – neįgalų darbuotoją. Tai 
reikalauja iš darbdavio ypatingo dėmesio, 

Profesiją įsigyti galima ir Gelgaudiškyje
Dažnas moksleivis, paklaustas, kur Šakių rajone galima mokytis profesijos, paminėtų tik Kudirkos 
Naumiestį. O kad Gelgaudiškio specialiojoje mokykloje jau vienuoliktus metus vykdomas jaunuolių 
profesinis rengimas, težino nedaugelis. Čia susirenka jaunimas iš rajono specialiųjų mokyklų ir bendrojo 
lavinimo mokyklų, kuriose mokoma pagal specialiąsias ar adaptuotas programas.

kantrybės, atsakomybės, supratimo, žmo-
niškumo. Mokykla džiaugiasi sėkmingu 
tripusiu moksleivio, darbdavio ir mokyk-
los bendradarbiavimu, tikėdamasi, jog jis 
tęsis ne tik kitais, bet ir vėlesniais metais.

Žinių įgyjama ne tik praktikos metu. 
Pažintinėse ekskursijose moksleiviai susi-
pažįsta su želdinių įvairove, medelynais, 
pavyzdinėmis sodybomis. Už šiemetinę 
kelionę į Zapyškio, Belvederio, Raudon-
dvario medelynus ir Kauno botanikos 
sodą mokykla dėkinga ją parėmusiam 
ūkininkui Alvydui Januškevičiui. 

Rūta Jurkšaitienė ir  
Vitalius Albertas Gailiūnas

Profesijos mokytojai 

Prašome kreiptis: 
Parko g. 7, Gelgaudiškis, 
LT-71426, Šakių rajonas. 
Direktorės tel. (8~345) 5 53 65, 
direktorės pavaduotojos ugdymui  
mob. tel. 8~ 610 45198.
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Socialinės paslaugos skirstomos į šias rūšis:

Naujoji mokėjimo tvarka bus 
taikoma tik tiems asmenims, kurie 
socialines paslaugas pradėjo gauti 
nuo 2006 m. liepos 1 d. O tiems, ku-
rie pradėjo jas gauti iki 2006 m. lie-
pos 1 d., bus taikoma senoji tvarka, 
išskyrus tuos atvejus, kai anksčiau 
buvo mokama daugiau, negu nu-
matyta pagal naująją tvarką.

Mokėjimo už socialines paslau-
gas dydis nustatomas atsižvel-
giant į socialinių paslaugų rūšį ir 
asmens gaunamas pajamas. Be to, 
numatyta, kad tais atvejais, kai 
žmogus gyvena šeimoje, jo mokė-
jimas už visas paslaugas, išsky-
rus trumpalaikę ar ilgalaikę so-
cialinę globą, diferencijuojamas 
atsižvelgiant ir į šeimos finansi-
nes galimybes. Asmeniui (šeimai), 
gaunančiam socialinę pašalpą arba 
asmeniui (šeimai), kurio pajamos 
(vidutinės šeimos pajamos, ten-

kančios vienam šeimos nariui) yra 
mažesnės nei 495 Lt, bendrosios so-
cialinės paslaugos ir socialinė prie-
žiūra teikiamos nemokamai.

Savivaldybė turi teisę atleisti 
asmenį (šeimą) nuo mokėjimo už 
socialines paslaugas kitais, įstatyme 
nenumatytais atvejais.

Mokėjimas už 
bendrąsias socialines 
paslaugas

Informavimo, konsultavimo, 
tarpininkavimo ir atstovavimo pa-
slaugos visiems asmenims teikia-
mos nemokamai.

Asmeniui (šeimai), gaunančiam 
socialinę pašalpą, arba asmeniui 
(šeimai), kurio pajamos (vidutinės 
šeimos pajamos, tenkančios vienam 
šeimos nariui) yra mažesnės nei 
495 Lt, visos bendrosios socialinės 
paslaugos teikiamos nemokamai.

Savivaldybė turi teisę atleisti as-
menį (šeimą) nuo mokėjimo už ben-
drąsias socialines paslaugas.

Mokėjimas  
už socialinę priežiūrą

Mokėjimo dydis nustatomas atsi-
žvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. 

Mokėjimo dydis neturi viršyti 
20 proc. asmens pajamų. Kai socia-
linė priežiūra teikiama šeimai, mo-
kėjimo dydis neturi viršyti 20 proc. 
šeimos pajamų.

Asmeniui (šeimai), gaunančiam 
socialinę pašalpą, arba asmeniui 
(šeimai), kurio pajamos (vidutinės 
šeimos pajamos, tenkančios vie-
nam šeimos nariui) mažesnės nei 
495 Lt, socialinė priežiūra teikiama 
nemokamai.

Savivaldybė turi teisę atleisti asme-
nį (šeimą) nuo mokėjimo už socialinę 
priežiūrą.

Kai kurios socialinių paslaugų srities
naujovės

Nuo šių metų liepos pradžios Lietuvos gyventojai sulaukė daug pokyčių socialinės paramos srityje. Liepos 1 dieną 
įsigaliojo naujasis Socialinių paslaugų įstatymas (LR Socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d.  
Nr. X-493), nutarimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas (2006 m. birželio 14 d. LR Vyriausybės nutarimas 
Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“), asmens socialinių paslaugų poreikio 
nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (2006 m. balandžio 5 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus 
asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“).
Dėl šių teisės aktų išsiplėtė socialinių paslaugų ratas, pakito mokėjimo už socialines paslaugas dydžiai  
ir tvarka. Taigi šiame straipsnyje ir aptarsime minėtus dalykus.

B
E

N
D

R
O

S
I

O
S Informavimas

Konsultavimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
Sociokultūrinės paslaugos
Transporto organizavimas
Maitinimo organizavimas
Aprūpinimas būtinaisiais 
drabužiais bei avaline
Kitos S
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S Socialinė priežiūra: Socialinė globa:

Pagalba į namus Dienos (3-8 val. per dieną,  
iki 5 kartų per savaitę institucijoje)

Socialinių įgūdžių ugdymas  
ir palaikymas

Trumpalaikė (ne mažiau kaip  
12 val. per parą iki 1 mėn.)

Laikinas apnakvindinimas

IlgalaikėApgyvendinimas savarankiško 
gyvenimo namuose

Kitos
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Mokėjimas už  
dienos socialinę globą

Mokėjimo dydis nustatomas 
atsižvelgiant į neįgaliojo asmens 
pajamas.

Jeigu neįgalusis gyvena vienas 
(kai asmuo sulaukia 18 m., laikoma, 
kad jis gyvena vienas, nepriklauso-
mai nuo to, ar jis gyvena su tėvais), 
mokėjimo dydis už vieną mėnesį 
neturi viršyti 20 proc. jo pajamų.

Jeigu neįgalusis gyvena šeimoje, 
ir šeimos pajamos vienam šeimos 
nariui neviršija 495 Lt, mokėjimo 
dydis už vieną mėnesį neturi vir-
šyti 20 proc. neįgalaus asmens paja-
mų. Jeigu šeimos pajamos vienam 
šeimos nariui viršija 495 Lt, mokėji-
mo dydis už vieną mėnesį teikiamą 
dienos socialinę globą neturi viršyti 
50 proc. neįgaliojo asmens pajamų.

Savivaldybė turi teisę atleisti as-
menį (šeimą) nuo mokėjimo už die-
nos socialinę globą.

Mokėjimas už 
trumpalaikę  
socialinę globą

Mokėjimo dydis nustatomas 
atsižvelgiant į neįgaliojo asmens 
pajamas.

Mokėjimo dydis už 1 mėnesį tei-
kiamą trumpalaikę socialinę globą 
neturi viršyti 80 proc. neįgaliojo as-
mens pajamų.

Savivaldybė turi teisę atleisti 
asmenį nuo mokėjimo už trum-
palaikę socialinę globą.

Mokėjimas už  
ilgalaikę socialinę globą

Mokėjimo dydis nustatomas at-
sižvelgiant į neįgaliojo asmens paja-
mas ir turtą.

Jeigu suaugusio asmens tur-
to vertė yra mažesnė už jo gy-
venamosios vietos savivaldybėje 
nustatytą turto vertės normaty-
vą, turtas nebus apskaitomas ir 

asmuo per mėnesį mokės iki 80 
proc. savo pajamų.

Jeigu suaugusio asmens turto 
vertė viršija šį normatyvą, mokėji-
mo dydis per 1 mėnesį padidėja 1 
proc., skaičiuojant nuo turto vertės, 
viršijančios normatyvą.

Mokėjimo dydis vaikui, turin-
čiam negalią, nustatomas neatsi-
žvelgiant į asmens turtą ir neturi 
viršyti 80 proc. vaiko pajamų.

Savivaldybė turi teisę atleisti as-
menį nuo mokėjimo už ilgalaikę so-
cialinę globą.

Asmens socialinių 
paslaugų poreikio 
nustatymo procedūra

Dėl socialinės priežiūros ar so-
cialinės globos gavimo asmuo ar jo 
globėjas kreipiasi į asmens gyvena-
mosios vietos savivaldybę ir užpil-
do prašymą–paraišką. Be to, reikia 
pateikti šiuos dokumentus:
•	 asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą;
•	 pažymą apie deklaruotą 

gyvenamąją vietą.
Dėl bendrųjų socialinių paslaugų 

gavimo asmens raštiškas prašymas 
nebūtinas.

Veikdami asmens ar visuome-
nės saugumo interesais, prašymą 
dėl socialinių paslaugų skyrimo ga-
li pateikti bendruomenės nariai ar 
kiti susiję asmenys.

Socialinis darbuotojas, gavęs as-
mens raštišką prašymą, ne vėliau 
kaip per 7 darbo dienas privalo 
įvertinti asmens poreikį socialinėms 
paslaugoms gauti. Jeigu asmuo pa-
geidauja gauti bendrąsias socialines 
paslaugas, poreikio vertinimas neat-
liekamas. Asmens poreikio sociali-
nei globai vertinimas turi būti atlie-
kamas per 30 dienų nuo prašymo 
gavimo dienos.

Socialinis darbuotojas, nustatęs 
asmens socialinių paslaugų poreikį, 

pateikia išvadas asmeniui, kuris sa-
vivaldybės nustatyta tvarka priima 
galutinį sprendimą dėl socialinių 
paslaugų skyrimo. Socialinio dar-
buotojo išvadas asmuo, jo globėjas 
ar kiti susiję asmenys gali apskųsti 
savivaldybės administracijos direk-
toriui. Direktoriaus sprendimu turi 
būti sudaryta komisija, kuri pakar-
totinai nustatytų asmens socialinių 
paslaugų poreikį.

Sprendimas dėl socialinės 
priežiūros skyrimo, sustabdymo 
ar nutraukimo priimamas per 3 
darbo dienas, o dėl socialinės glo-
bos – per 30 dienų.

Sprendimas dėl socialinių paslau-
gų skyrimo įteikiamas asmeniui per 
5 dienas nuo jo priėmimo dienos. 

Sprendimą dėl socialinių pas-
laugų skyrimo asmuo ar jo glo-
bėjas, kiti susiję asmenys gali 
apskųsti Socialinių paslaugų prie-
žiūros departamentui prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
(toliau – SPPD). Ginčai dėl SPPD 
priimtų sprendimų ar neveikimo 
nagrinėjami Administracinių bylų 
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kilus klausimams kreipkitės 
į „Vilties“ bendriją telefonu 

(8~5) 261 52 23

Sandra Pačinaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė 
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Namai gali būti vaiko ugdymo ir tera-
pijos dalis. Vaikui reikia pastovumo, nau-
jumo, patogumo ir struktūros. Viskas yra 
svarbu – vieta, daiktai, kalba ir jausmai, 
kurie supa vaiką jo kasdieninėje veikloje. 
Maitinimas, rengimas, maudymas, miegas 
yra fizinės aplinkos dalys. Tai ir šiluma, ir 
šviežias oras, ir saulės šviesa. Svarbi dalis 
yra žaidimo erdvė. 

Socialinė aplinka apima kontaktus su 
tėvais ir draugais. Vaikai pamėgdžioja ap-
linkinius. Buvimas su kitais juos išmoko, 
kaip paprašyti to, ko nori, ir kaip dalytis. 
Vaikai kuria tvarką savo pasaulyje, duo-
dami aplinkiniams daiktams vardus. Vai-
kai patys pasako sau, ką daryti.

Emocinė aplinka teikia saugumą ir pa-
togumą. Ji sukuria pagrindą pasitikėjimui 
ir augimui. Saugūs vaikai yra mylimi ir lai-
mingi. Jie gali eiti į pasaulį ir mokytis. Vai-
kai žino, kad jeigu pasaulis pasirodys per 
daug sunkus išgyventi, jie bet kada galės 
sugrįžti į pažįstamą ir saugią aplinką. 

Saugi aplinka yra labai svarbi. Kol 
vaikas dar nepradėjo tyrinėti, lengva ne-
pastebėti daugybės namuose slypinčių 
pavojų. Vaikui turi būti suteikta laisvė 
tirti ir mokytis išgyventi savo pasaulyje. 
Jūs galite saugoti vaiką nuo akivaizdžių 
pavojų ir stebėti jo žaidimą. Geriau „iš-
bandyti namus vaiku“, negu įkalinti vaiką 
žaidimo manieže.

Sąveika su aplinka – žiūrėjimas, jau-
timas, lietimas, daiktų tyrinėjimas, jeigu 
tik tai atitinka amžiaus lygį, visada skati-
na mokymąsi. Planavimas yra svarbi ge-
ros namų aplinkos dalis. Labai efektyvu 
laikytis reguliarios dienotvarkės. Jūsų vai-
kas įpras, kad po vakarienės visada ateina 
metas miegoti, ir mažiau tam priešinsis. 

Žinojimas, kas po ko vyks, suteikia sau-
gumo ir patogumo jausmą. Tėvams labai 
padeda struktūros laikymasis. 

Kaip galima sukurti 
tinkamą aplinką?

Dienotvarkė. Atsižvelkite į miego, al-
kio ir budrumo ciklus. Nepradėkite valgy-
ti tuo metu, kai laikas eiti miegoti. Tvirtai 
laikykitės savo žodžio ir reikalaukite, kad 
vaikas vis dėlto eitų gulti, nors jam ir labai 
to nesinori. 

Kalba. Kalbėkite su vaiku, netgi jeigu 
pokalbis ir atrodys vienpusis. Sutriku-
sios raidos vaikų kalba dažnai nėra gerai 
išsivysčiusi. Kalbėkite savo vaikui, po to 
palaukite atsakymo, o tada atsakykite pa-
tys, netgi jeigu jūsų vaikas į tai nereaguos. 
Kartais sunku nuspėti, kada vaikas nežino, 
kaip atsakyti. Kalbėdami su vaiku, skatin-
kite akių kontaktą. Norėdami įtraukti vai-
ką į kasdieninę veiklą, garsiai pasakokite, 
ką jūs tuo metu darote („Ko mes norėtu-
me pusryčiams? Virti kiaušiniai būtų ne-
blogai. Einu atsinešti sviesto.“).

Judrumas. Vaikas mokosi judėti ir ty-
rinėti pasaulį. Kūdikis mokosi apsiversti, 
išsitiesti, siekti, ropoti, atsistoti ir eiti. Su-
trikusios raidos vaikas viso to mokosi lė-
čiau. Skatinkite jį ir padėkite jam stengtis. 
Judėjimas išmoko vaiką pasiekti norimus 
daiktus. Vaikas bando ir išmoksta, kaip 
priversti kūną paklusti. Tai žingsnis link 
savarankiškumo. Vaikas daug geriau save 
vertina galėdamas pasakyti: „Aš galiu tai 
padaryti pats“. 

Savarankiškumas. Sugebėjimas sava-
rankiškai suvalgyti sausainį, nusiauti batą 
(nusirengti yra lengviau negu apsirengti), 

pašaukti jus, kad kažką parodytų, – visa 
tai yra augimo žingsniai ir mokymasis gy-
venti savarankiškai.

Žaidimo laikas. Skatinkite atitinka-
mus žaidimus. Daugumai vaikų žaidimas 
reiškia mokymąsi. Vaikai bando sudėti 
žaislus į dėžutes, kištukus – į skylutes ir, 
žinoma, kištis daiktus į burną. Visos šios 
veiklos gerina akies–rankos koordinaciją, 
įgūdžius ir žinias.

Problemų sprendimas 

Norėdami parengti vaiką gyvenimui, 
mokykite jį savarankiškai spręsti proble-
mas. Spręsdami vaiko problemą už jį, jūs 
savotiškai išstumiate vaiką iš jo gyveni-
mo. Gyvenimas pilnas problemų. Vienos 
jų yra didelės, kitos – mažos. Problemų 
sprendimas yra labai svarbi gyvenimo 
dalis. Suaugusieji sprendžia problemas, 
susijusias su šeima, namų išlaikymu, 
bendradarbiavimu su kitais žmonėmis. 
Broliai ir seserys turi nuspręsti, kaip 
pasidalyti vaikų kambarį, žaislus ir tė-
vų dėmesį. Vaikui, turinčiam vystymosi 
sutrikimų, kartais prireikia labai daug 
pastangų būti kartu su kitais broliais ir 
sesutėmis, prisitaikyti tada, kai tai beveik 
neįmanoma. 

Netgi kūdikiai ir visai maži vaikai turi 
didelių problemų. Visų pirma jiems ten-
ka susitvarkyti su gimimo patirtimi. Jie 
susiduria su nauju vaizdų, garsų ir jaus-
mų pasauliu. Pastebėkite kelias minutes 
alkaną kūdikį. Pamatysite, kaip vaikučio 
galva automatiškai sukasi į krūties ar bu-
teliuko pusę – taip vaikas ką tik išsprendė 
labai svarbią valgymo problemą.

Vaikystė kupina problemų, kurių 
suaugusieji kartais nė nepastebi. Bet vai-
kai tai žino – jie nuolat atsiduria naujose 

Tinkamos aplinkos kūrimas
Prabėgo vasara. Vėl prasidėjo įprasti ir kasdieniniai, seni ir nauji darbai bei rūpesčiai. Mūsų šeimų neįgalieji 
vėl skuba į darželius, mokyklas, centrus. Vėl iškils naujų ir senų problemų… O mums į pagalbą skuba 
nuolatinė mūsų autorė, „Vilties“ bendrijos bendražygė, daktarė Laima Mikulėnaitė.  
„Nėra lengva vien tik stebėti vaiko pastangas. Sunku laukti, kol jis pagaliau išspręs problemą. Bet 
problemos, su kuriomis susiduria jūsų vaikas, teikia didelių galimybių mokytis,“– neabejoja autorė.
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situacijose. Norėdamas judėti kūdikis 
turi išmokti kontroliuoti visą savo kūną. 
Norėdamas pasiekti tai, ko kol kas negali 
pasiekti ranka, jis turi išmokti apsiversti. 
Kartais labai sudėtinga problema vaikui 
yra tai, ką daryti, kad aplinkiniai jį supras-
tų. Vaikas turi išmokti spręsti savo proble-
mas pats. Jūs turite suteikti paramą, bet 
tik tada, kada tokios paramos reikia.

Stebėkite vaiką. Kas jį domina? Su ko-
kiomis problemomis jis susiduria? Kaip jas 
sprendžia? Kai kurie vaikai gali įdėti daug 
pastangų; kiti pasiduoda sunkumams labai 
greitai. Žinojimas, kiek stiprus jūsų vaikas 
ir kiek jis gali ištverti stresinėje situacijose, 
labai padeda nuspręsti, kada jam jau reikė-
tų suteikti pagalbą. 

Laukite. Problemos sprendimui reikia 
laiko. Visų pirma vaikas turi suprasti, kad 
tai yra problema. Jeigu jūs viską darysite už 
vaiką, jis niekada negalės to suprasti. Duo-
kite savo vaikui pakankamai laiko pagalvoti 
apie sprendimą. Kartais sprendimas gali 
būti paremtas ankstesne patirtimi, o kartais 
pasiekiamas klaidų–bandymų keliu. Galop 
jūsų vaikui reikalinga galimybė išbandyti 
priimtą sprendimą. Jis gali tikti, gali ir netik-
ti, tačiau bet kuriuo atveju bus labai vertin-
gas jūsų vaikui. Jeigu sprendimas pasirodys 
teisingas, vaikas ateityje žinos, kaip spręsti 
panašias problemas. Jeigu jis bus klaidingas, 
vaikas turės bandyti kitus būdus. Nesiūly-
kite pagalbos, kai jos nereikia; labai daug 
galima išmokti ir iš mažų kovų patirties.

Teikite pagalbą tada, kai ji reikalinga. 
Pajuskite, kada vaikui streso jau yra per 
daug, problema per sunki. Būkite pasiren-

gę suteikti pagalbą ir paskatinimą. Būda-
mi jautrūs vaiko poreikiams ir pasirengę 
padėti, išmokysite vaiką pasitikėti jumis. 
Vaikas turės gerokai daugiau drąsos iš-
bandyti naujus dalykus, jeigu žinos, kad 
šalia visuomet yra kas nors, kas padės kri-
tišką akimirką.

Būkite lankstus. Paprastai mes tiki-
mės, kad vaikas pasinaudos tais įgūdžiais, 
kurių jau išmoko. Bet vaiko gyvenime, kaip 
ir kiekvieno iš mūsų, būna ir gerų, ir blo-
gų dienų. Gali atsitikti, kad vaikas staiga 
nebegalės padaryti to, ką moka padaryti. 
Paprasčiausiai pabandykite tai atidėti ku-
riam laikui. 

Skatinkite vaiką bandyti. Parodykite, 
kaip gerai jūs jaučiatės, kai vaikas stengia-
si. Vaikai labai vertina šypseną ar apkabini-
mą, pelnytus už gerą darbą.

Struktūruokite situacijas, kad būtų 
prasmė bandyti naujus dalykus. Vaikui 
vystantis, keiskite ir situacijas: jos turi tapti 
sudėtingesnėmis, kelti daugiau reikalavi-
mų. Atitolinkite žaisliuką vis toliau arba 
teikite vis mažiau pagalbos.

Įsijunkite į vaiko žaidimą. Kartais 
leiskite vaikui nustatyti žaidimo tempą. 
Pasidalykite daiktus, kurie domina jus abu. 
Leiskite vaikui pajusti, kad jūs tikrai verti-
nate tuos daiktus, kuriuos vaikas mėgsta. 

Parodykite, kaip jūs sprendžiate pro-
blemas. Jeigu batas yra per toli, aptarkite 
šią problemą. Pabandykite sprendimą 
surasti kartu („Batas per toli. Kaip gi 
mums jį pasiekti?“). Pažiūrėkite, ar jūsų 

vaikas žino, ką daryti. Jeigu ne, kartu ei-
kite paieškoti pagaliuko, kuriuo galima 
prisitraukti batą. Vaikas mokysis klausy-
damas, ką jūs sakote, ir žiūrėdamas, ką 
jūs darote.

Įsitikinkite, kad situacija yra saugi. 
Apžvelkite kambarį vaiko akimis. Jeigu 
to reikia, atsiklaupkite ant kelių ir ropo-
kite per kambarį. Įrenkite kambarį taip, 
kad jis būtų saugus. Jeigu jums dažnai 
tenka stabdyti vaiko žaidimą todėl, kad 
kambaryje pavojinga žaisti, pertvarkyki-
te daiktų išdėstymo tvarką.

Praktikuotis labai svarbu. Vaikai vėl 
ir vėl daro tuos pačius dalykus. Jie kar-
toja tai tol, kol iš tikrųjų būna patenkinti 
tuo, ką jiems pavyko išsiaiškinti. Vienas 
įgūdis sukuria gerą pagrindą kitiems įgū-
džiams. Per dažnas kišimasis į minėtus 
bandymus gali tik pakenkti. Pavyzdžiui, 
lėtinti gebėjimo susikaupti vystymąsi.

Mylėkite savo vaiką atvirai ir nuo-
širdžiai. Jūsų vaikas - neįkainojama as-
menybė. Nebijokite parodyti, kaip labai 
jis jums rūpi. 

Nėra lengva vien tik stebėti vaiko pa-
stangas. Sunku laukti, kol jis pagaliau iš-
spręs problemą. Bet problemos, su kurio-
mis susiduria jūsų vaikas, teikia didelių 
galimybių mokytis ir... išmokti. Mokykite 
vaiką priimti iššūkius. Skatinkite spręsti 
mažas problemas ir galbūt ateityje dide-
lės problemos jam pasirodys lengvai iš-
sprendžiamos.
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Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendriją „Viltis“ 2006 m. remia:



Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialines apsaugos ir darbo ministerija

Svietimo ir mokslo ministerija
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
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. / faks. (8~5) 2127951

El. paštas janinabut@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.

Ant viršelio
Susitikimas  

su Lietuvos Respublikos Prezidentu „Pasakoje“

Trečiasis Tarptautinis Vilniaus teatro festivalis 
SIRENOS atveža į Lietuvą unikalią britų meninin-
kų grupę „Oro architektai“, kuri sužavėjo pasaulį 
milžiniško mastelio pripučiamomis konstrukcijo-
mis – liuminariumais. Didžiausia ir įspūdngiau-
sia iš jų – „Levity II“ – rugsėjo 6 – 9 d. bus įrengta 
sostinės Katedros aikštėje.

Dėkojame Vilniaus tarptautinio 
teatro festivalio„Sirenos“ 
organizacinei grupei ir jo 
pardavimų vadybininkei 
IRINAI DRUSKOVAI, 
pakvietusiems mūsų 
neįgaliuosius nemokamai 
pasidžiaugti britų menininkų 
grupės „Oro architektai“ 
sukurtomis milžiniškomis 
pripučiamomis  
konstrukcijomis – 
liuminariumais. 

Liuminariumai – tai milžiniško dy-
džio skulptūros, kurių viduje žmonės 
pasineria į šviesomis bei spalvomis pul-
suojančią meditaciją. Kurdamas šiuos 
neįprastus statinius projektuotojas Ala-
nas Parkinsonas naudoja savitos for-
mos kalbą, įkvėptą katedrų ir mečečių 
architektūros. Liuminariumai daromi 
iš polivinilo chlorido, gaminamo pagal 
unikalią „Oro architektų“ sukurtą for-
mulę. Šiai medžiagai nėra lygių ne tik 

dėl jos estetinių savybių, bet ir dėl to, 
kad ji atitinka visų pasaulio šalių sau-
gumo specialistų reikalavimus. 

Liuminariumų konstrukcijos sta-
tomos kuo didesnei auditorijai priei-
namose viešosiose erdvėse ir suteikia 
visuotinės šventės pojūtį paties įvai-
riausio amžiaus bei socialinės padėties 
žmonėms, neišskiriant ir neįgaliųjų. 
„Oro architektūrai“ sulaukė didžiulio 
pasisekimo jau 32 pasaulio šalyse, kur 
pradžiugino daugiau nei pusantro mi-
lijono lankytojų. Į Vilnių „Oro architek-
tai“ atgabeno naujausią ir didžiausią 
1000 kvadratinių metrų konstrukciją, 
kuri šių metų rugsėjo 6-9 dienomis iš-
kilo Katedros aikštėje. 

Lankytojai turėjo nepakartojamą 
galimybę keliauti nesibaigiančiais švie-
sos tuneliais, labirintais ir skliautais, 
stebėti, kaip raudonos, mėlynos, žalios 
spalvos tamsėja nuo švelniausių atspal-
vių iki sodrių brangakmenių tonų, kaip 
jos keičia erdvės matavimus ir žmonių 
pavidalus...

Žurnalo rengėjų informacija

Šviesos tuneliai,  
labirintai ir skliautai....


