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Praėjusiais metais  
„Radviliškio Viltis“, „Trakų Viltis“, 

„Raseinių Viltis“ ir Skuodo 
neįgaliųjų dienos veiklos centras 

atšventė 10 metų sukaktį,  
o „Kalvarijų Viltis“–  

5 metų sukaktį.  
Sveikiname visus šių padalinių 

ir centro darbuotojus, lankytojus 
bei jų artimuosius su įveiktu 

prasmingų darbų etapu. Linkime 
dar sparčiau žengti į priekį, 
kuriant naujas paslaugas ir 

gerinant esamų kokybę, buriant 
neįgalius žmones, suteikiant tikslą 

bei prasmę jų gyvenimui.

Taip jau nutiko, kad 
paskutinis praėjusių metų 
žurnalo numeris pasiekia Jus 
jau praėjus didžiosioms metų 
šventėms. Bet tai, kad neturėjome 
galimybės Jūsų pasveikinti laiku, dar 
nereiškia, kad neturime ką Jums pasakyti. 

Mielieji, mes tikime, kad saldų švenčių lau-
kimą vainikavo santarvės ir ramybės sklidinos min-
tys. Mes tikime, kad jų šilumos užteko ir esantiems 
greta, ir gyvenantiems Jūsų atmintyje.

Teneapleidžia Jūsų ši šiluma ir kasdieniuose 
atėjusių metų darbuose. Tepadeda pamatyti, kam 
labiausiai reikia Jūsų palaikančios rankos ir padrą-
sinančio žvilgsnio. Teatranda prasmingą tąsą jūsų 

„Tai nuo tavęs čia taip šviesu,
Nuo žodžio šitaip pasakyto.
Nuo pagalvojimo balsu:
Turbūt ne dėl savęs esu – 
Esu turbūt dėl ko nors kito.“

Mums regis, kad šie poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžiai kaip reta 
tinka energingoms ir žavioms 
moterims, kurios ne kartą įrodė 
gyvenančios dėl to, kad negalia ne 
taip slėgtų jomis tikinčių žmonių 
pečius. 

Sveikiname „Biržų Vilties“ 
pirmininkę Daivą Makselytę, 
„Kauno Vilties“ pirmininkę 
Nataliją Snitkienę,  
„Palangos Vilties“ pirmininkę  
Ireną Gačionienę ir  
„Zarasų Vilties“ pirmininkę  
Elvyrą Šumanienę su gražiomis 
sukaktimis. Tebūnie ir toliau nuo 
Jūsų šviesu visiems greta esantiems 
žmonėms.

Žurnalo rengėjai

Jeigu nuspręsite mums padėti, prašome pervesti „Vilties“ 
bendrijai skirtas lėšas į AB Vilniaus banko Vilniaus filialo  
(kodas 70440) atsiskaitomąją sąskaitą  
LT68 7044 0600 0126 2396 (litais)  
arba LT91 7044 0600 0126 2370 (valiuta).

Tai galite padaryti ir skirdami 2 procentus   
nuo jau išskaičiuoto pajamų mokesčio 
(užpildydami Mokesčių inspekcijos prašymo formą FR0512).

Iš anksto dėkojame!

širdyje „Arkos“ bendruomenės 
įkūrėjo Žano Vanjė (Jean Vanier) 

žodžiai: 
„Atjausti – tai ne tik duoti 

stokojančiam žmogui materialinių 
gėrybių, ne tik kentėti drauge su juo. 

Atjausti – tai vienytis su tuo žmogumi, 
kai jis jaučiasi silpnas, vienišas, apleistas, 

atstumtas, praradęs pasitikėjimą savimi. Tai 
dovanoti tam žmogui savo širdį, tapti jo draugu, 
atskleisti jo grožį ir padėti jam pakilti. Žinoma, 
atjauta dažnai prarodoma suteikiant materialinę 
pagalbą, tačiau ją turėtų lydėti nuoširdus asmenų 
bendravimas“.

Žurnalo rengėjai

Andžei Gaidukievič keramika



24 psl. 

7 psl. 

5 psl. 

2 psl. 

2–3 psl. Garbingas apdovanojimas už nenuilstamą darbą  
Nebijokime daryti gerų darbų!

4 psl. „Viltis“ grąžina viltį gyventi savo bendruomenėje 
„Viskas čia kaip tikruose namuose“

5 psl.  Naujas centras neįgaliesiems –  
puikus Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo pavyzdys

6 psl. Vaiko raidos centrui – 15 metų

8–9 psl.  Konferencija „Neįgaliųjų socializacija ir visuomenės pilietinių 
vertybių sklaida“

10 psl.  Panevėžio „Svajoklių“ kelionė į Kijevą 
,,M E S  –  E U R O P I E Č I A I“

11 psl.  „Plungės Vilties“ teatro grupė džiugino ukrainiečius

12-13 psl.  2007 metų kalendorius

14 psl.  Aš ir mano pinigai: kaip juos valdyti ir apsaugoti?

15 psl. Kuo daugiau draugų, tuo geriau 
Ar galima padėti anonimui? 
Aš turiu svajonę

16-18 psl.  Mano gyvenimo knyga

19 psl. Turimos invalidumo grupės prilyginimas darbingumo lygiui 
Tarptautinis projektas „Padarykime tai“

20–24 psl. Mūsų gyvenimo akimirkos

25 psl. Dėmesio! Prenumerata!

11 psl. 

Turinys

25 psl. 



paslaugos neįgaliesiems, kokios yra Eu-
ropos vertybės.

Prezidentas konferencijos metu pabrė-
žė, kad laikas pradėti aktyvų dialogą ir da-
lytis atsakomybėmis su Lietuvos Respubli-
kos savivaldos organais – savivaldybėmis. 
Tuo labiau, kad ateinančiais metais laukia 
rinkimai į Lietuvos Respublikos savival-
dybes. Mes, irgi būdami rinkėjai, turime 
labai gerai išstudijuoti visas kandidatų 
rinkimines programas ir atskirti, kur yra 
neįgyvendinamos svajonės ir nepagrįstos 
deklaracijos, o kur – iš tiesų įvykdomi dar-
bai. Šiandien galiu pasakyti tik tiek, kad 
savivaldybės dar neapsisprendė, ar savi-
valda, vietos bendruomenės pasirengusios 
pripažinti žmonių skirtybes ir tai, kad jos 
yra atsakingos už vienos ar kitos gyvento-
jų grupės socialinę padėtį, joms teikiamas 
paslaugas ir pagalbą, kaip yra visam pa-
saulyje. 

Reikalingas sisteminis 
požiūris ir dalijimasis 
gerąja patirtimi

Valstybė sudarė visas sąlygas, kad 
savivaldybės galėtų įsisavinti pačius įvai-
riausius pagalbos būdus ir formas, reika-
lingas labiausiai socialiai pažeidžiamoms 
grupėms, tokioms kaip neįgalūs vaikai ir 
suaugusieji, rizikos grupių vaikai bei vi-
sų jų šeimos. Atrodytų, viskas aišku, bet, 
deja, iš tiesų taip nėra. Paprastai dauge-
lyje savivaldybių socialiniai, švietimo ir 
sveikatos apsaugos klausimai atsiduria 
paskutinėje darbotvarkės vietoje. Kai 
visos jėgos ir emocijos jau būna atiduo-
tos namų statybai ir kelių tiesimui, kada 
būna pritarta finansų skirstymui, ateina 
eilė anksčiau minėtiems klausimams. Tik 
bėda, kad įsigilinti į juos nebelieka jėgų, 
o jiems spręsti – pinigų. Todėl priimamus 

Garbingas 
apdovanojimas už 
nenuilstamą darbą

Sveikiname „Vilties“ bendrijos pirmininkę Daną Migaliovą, 
kuriai praėjusių metų gruodžio 13 dieną Vilniaus rotušėje buvo 
iškilmingai įteiktas Vilniaus apskrities 2006 metų DIDŽIOJO KU-
NIČAIKŠČIO GEDIMINO I laipsnio apdovanojimas už pasieki-
mus socialinėje veikloje. 

Prieš 4 metus Vilniaus apskrities Trišalei tarybai, kurią su-
daro Apskrities viršininko administracijos ir visų regiono savi-
valdybių administracijų, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, 
Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederaci-
jos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos darbo 
federacijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atsto-
vai, kilo idėja pagerbti labiausiai nusipelniusius regiono asmenis. 
Kasmet apdovanojami 24 asmenys už pasiekimus:

•	 žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje; 
•	 visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje;
•	 finansinio-gamybinio kapitalo stiprinimo srityje; 
•	 socialinės infrastruktūros vystymo srityje. 
Danai Migaliovai apdovanojimas – Lietuvos Didžiojo Kuni-

gaikščio Gedimino statulėlė – buvo įteiktas už ilgametį kryptin-

gą ir vaisingą darbą Lietuvoje ir sėkmingą daugybės tarptautinių 
projektų vykdymą, siekiant kuo geresnio socialinio darbo orga-
nizavimo ir kuo visavertiškesnės asmenų, turinčių specialiųjų 
poreikių, integracijos į visuomenę. 

Apdovanojimų įteikimo ceremonijos metu visų apdovanotų-
jų vardu kalbėjusi Dana Migaliova sakė, kad Didžiojo Kunigaikš-
čio Gedimino apdovanojimas – tai didelė atsakomybė ir įparei-
gojimas toliau plėtoti savo darbus bei tvirtai žengti į priekį.

Žurnalo rengėjų informacija

Nebijokime daryti gerų darbų!

Prezidento kalba 
sustiprino mūsų 
tikėjimą

Praėjusius „Vilties“ bendrijos darbo 
metus vainikavo gruodžio 7 dieną įvy-
kusi nacionalinė konferencija „Neįgalių-
jų socializacija ir visuomenės pilietinių 
vertybių sklaida“. Joje pasakyta Lietuvos 
Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 
kalba sustiprino mus ir mūsų tikėjimą 
Lietuvos valstybe, nes pats aukščiausias 
valstybės pareigūnas aiškiai pabrėžė, kad 
savivaldybės privalo patikėti, jog būtent 
jos yra arčiausiai žmonių ir gali geriau-
siai jiems padėti. Iš tiesų mums daugelį 
metų buvo lengviau vesti derybas su 
aukščiausio lygio politikais – Seimo na-
riais ir Vyriausybės atstovais, nes jie ži-
no, kas vyksta pasaulyje, kur bei kokiu 
lygmeniu organizuojamos ir teikiamos 

Apie prasmingiausius praėjusių metų įvykius, palietusius ir visą 
„Vilties“ bendriją, ir atskirų jos narius, apie ateities planus ir, žinoma, 
apie bendro darbo prasmę bei vertingumą su Jumis, mieli skaitytojai, 
mintimis dalijasi „Vilties“ bendrijos pirmininkė Dana Migaliova. 
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sprendimus ir jų įgyvendinimui skiriamas 
lėšas tegalima vertinti kaip „kosmetinius 
pagražinimus“. Turėdami tai galvoje mes 
savo konferencijos kreipimesi prašėme, 
kad socialinės apsaugos, švietimo ir svei-
katos priežiūros klausimai būtų svarstomi 
prioritetine, t. y. pirmumo tvarka visuose 
politiniuose lygmenyse. 

Aš tikrai nesakau, kad visos savival-
dybės yra vienodos ir kad jose nieko ne-
daroma. Yra nuveikta labai daug gražių ir 
prasmingų darbų, bet sisteminio požiūrio 
daugelyje savivaldybių, deja, dar nėra. 
Mes norėtume, kad savivaldybėse būtų 
svarstomi klausimai, susiję su kiekvienos 
konkrečios šeimos ir asmens problemo-
mis. Mes norėtume, kad jie būtų svarsto-
mi kompleksiškai, kad visos veiklos būtų 
vykdomos ne gaisrų gesinimo principu, 
bet remiantis sisteminiu planavimu. Jei-
gu šiandien mokykloje mokosi sutriku-
sios raidos vaikai, turintys kompleksinių 
sutrikimų, reikia planuoti ir tai, kad po 
penkerių metų jie baigs mokyklą. Tai reiš-
kia, kad savivaldybėms jau dabar reikia 
skaičiuoti, kiek vietų dienos užimtumo 
centruose reikės minėtiems asmenims. 
Net Prezidentas ragina savivaldybių me-
rus atrasti sprendimus, kurie taptų atsa-
kymu į konkretaus žmogaus rūpesčius. 
Prezidentas yra autoritetas, ir įsiklausyti 
į jo rekomendacijas privalu kiekvienam, 
nes galop visos minėtos rekomendacijos 
atitinka Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos nuostatas. Kreipdamasis į merus Pre-
zidentas pažymėjo, kad jie turėtų daugiau 
bendradarbiauti socialinėje srityje ir daly-
tis gerąja patirtimi. Juk viskas didele dali-
mi priklauso nuo geros valios. O aš savo 
ruožtu norėčiau paraginti ir mūsų žurnalo 
skaitytojus, ir mūsų organizacijos narius: 
„Mielieji, būkite aktyvesni, supraskite vie-
ną dalyką – mes neprašome malonės, mes 
primename, ko reikia konkrečioje vietoje 
konkretiems žmonėms, mes pasirengę 
dalyvauti bendruose projektuose kaip 
socialiniai partneriai. Mokykime vietos 
politikus, kad negali būti mūsų ir jūsų 
įstaigų, kad reikalingas bendras savival-
dos organų bei visuomeninių organizacijų 
darbas.“ 

Mūsų organizacija daro tikrai daug, 
todėl turime teisę dar kartą mandagiai 
priminti, kad mūsų netenkina tai, jog 
šiandien dažnai esame priversti būti pa-
syvūs vartotojai, nes per mažai yra noro 
mus pripažinti lygiaverčiais partneriais. 
Vietose dar trūksta supratimo, kad reikia 
gerbti neįgalų žmogų, jo šeimą, nes to 

žmogaus ir šeimos nelaimė kuria naujas 
darbo vietas socialiniams darbuotojams, 
jų asistentams, valdininkams, įvairių pra-
monės sričių atstovams, vysto atskiras 
mokslo sritis. Jeigu nebūtų mūsų šeimų, 
jeigu nebūtų kitokių gyvenimų, ar reikė-
tų tiek daug administruojančiųjų, prižiū-
rinčiųjų ir skirstančiųjų lėšas. O pagalba 
dar dažnai nėra efektyvi. Taigi daug kas 
priklauso ir nuo mūsų pačių. Pasijuskime 
ekspertais, vertinančiais paslaugų koky-
bę, juk mes turime visišką teisę dalyvauti 
visuose procesuose, dalyvauti oriai, o ne 
kaip prašytojai. Tik reikia patiems dar 
kartą pakelti galvą, giliai įkvėpti, nusišyp-
soti ir užmegzti dialogą.

Proginis neįgaliųjų 
rėmimas – ne išeitis

Viena vertus, praėjusių metų pabaigo-
je labai nudžiugino daugybė paramos ir 
labdaros akcijų. Kita vertus, labai liūdina 
tai, kad neįgalieji prisimenami tik tam tik-
romis progomis, pavyzdžiui, Neįgaliųjų 
dieną. Tuomet jie sukviečiami į šventinį 
koncertą tarsi parodant, kad kasdien jie 
vargiai gali visavertiškai dalyvauti kultū-
riniame gyvenime. Jiems suteikiamos tik 
nedažnos progos išeiti į visuomenę. Todėl 
pirmiausia mūsų vaikams ir šeimoms rei-
kia užtikrinti pagrindinius dalykus. Mes 
turime jaustis saugūs ir orūs. Kai mūsų 
kasdienis socialinis gyvenimas bus priar-
tintas prie kitų Lietuvos piliečių, tada mes 
ir patys pajėgsime įpirkti bilietą į koncer-
tą, rinksimės, kokius spektaklius norime 
žiūrėti, kokį maistą valgyti. Aišku, gražu, 
kad tokie renginiai ir akcijos vyksta, bet 
į jų sureikšminimą aš žiūriu jautriai. Kai 
kreipiesi į tas pačias firmas prašydamas, 
kad jos paremtų savo lėšomis, žmogiškai-
siais išteklias ar priemonėmis mūsų pro-
gramas, atsakoma, kad pinigų nėra. Ap-
maudu žinant, kiek daug žmonių gyvena 
sunkiai, kiek daug mes turime padaryti ir 
kaip trūksta lėšų iš valstybės biudžeto, kad 
galėtume organizuoti vasaros stovyklas, 
tėvų mokymus, pakeisti langus, sutvarky-
ti privažiavimą prie vienos ar kitos sociali-
nės įstaigos. Dažniausiai į savo prašymus 
gauname mandagius atsakymus, kuriuose 
mums dėkojama, kad kreipėmės, ir... at-
sisakoma padėti. O paskui matome, kad 
vykstant labdaros renginiams reklamuoja-
si tos pačios firmos, bankai ir organizaci-
jos, kurių veltui prašėme paramos. Todėl 
manau, kad dar po keleto metų proginį ne-
įgaliųjų rėmimą turėtų pakeisti savo esme 
ir turiniu prasmingesnė veikla.

Mane sukrėtė ir labai sujaudino vienas 
labai pamokantis pavyzdys. Neįgalaus 
žmogaus mama, gyvenanti Amerikoje, 
26 metus augino savo neįgalų sūnų, ku-
ris praėjusiais metais iškeliavo Anapilin. 
Ji yra žinoma lietuvių išeivijos veikėja ir 
prieš keletą metų, jai lankantis Lietuvoje, 
mes buvome susitikusios „Vilties“ būs-
tinėje. Sūnui pernai mirus, ji paprašė sa-
vo draugų nenešti į laidotuves gėlių, bet 
aukoti pinigus. Šiuos pinigus ji perdavė 
sūnaus likimo draugams Lietuvoje, t. y. 
mums – „Vilties“ bendrijai. Šis poelgis yra 
be galo prasmingas ir pamokantis. Jis dar 
kartą patvirtina, kad mes nemokame pa-
naudoti savo galimybių, mes galvojame 
apie kitokį žmogų tik tam tikromis pro-
gomis, bet mums iš tiesų nerūpi, kaip jis 
gyvena. 

Dar vienas gražu pavyzdys, parodęs, 
kad Lietuvoje nestinga gerų žmonių, buvo 
akcija „Maisto bankas“. Su savo neįgaliu 
sūnumi parduotuvėje pamačiusi savano-
rius, renkančius maisto produktus žmo-
nėms, kuriems jo stinga, prisidėjau ir aš 
prie aukojusiųjų. O paskui stabtelėjau prie 
savanorių, norėdama pasižiūrėti, kokie gi 
žmonės aukoja. Pasirodo, aukoja ir dalijasi 
tuo, ką turi, būtent tie, kurie turi labai ne-
daug. Mačiau, ką žmogus nusipirko sau. 
Tie patys miltai, aliejus, arbata, cukrus ir 
tiek pat davė kitiems. Tenoriu pastebėti, 
kad tie, kurie turi labai daug, dar nemoka 
dalytis duonos kąsniu su tais, kam šian-
dien neapsisekė. 

Tai, ką duodi,  
grįžta su kaupu

Mes galime pasidžiaugti praėjusių 
metų darbais. Surengėme puikią vasaros 
stovyklą, galėjome pasiūlyti savo žmo-
nėms daugybę naudingų mokymų. Pavy-
ko įgyvendinti labai daug gerų projektų. 
Mūsų žmonės labai stengėsi, daug dirbo 
specialistai ir savanoriai. Visiems geros 
valios žmonėms labai noriu padėkoti už 
gerą darbą, šiltą žodį, prasmingą idėją, 
toleranciją. Tai, kad mums pavyksta daug 
padaryti, yra didelio žmonių būrio nuo-
pelnas. Neįmanoma išvardyti visų, prisi-
dėjusių prie daugybės gerų darbų, kurie 
buvo padaryti, bet Dievas mato viską. Tai, 
ką duodi, grįžta su kaupu. 

Praėjusių metų pabaigoje įvyko socia-
linių paslaugų centro sutrikusio intelekto 
žmonėms su ypač sunkia negalia, esančio 
Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, atidarymas. 	

Nukelta į 7 psl. 
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Prieš šešerius metus Jurbarke įsikūrė 
dienos užimtumo centras neįgaliesiems. 
Per prabėgusius metus jaunuoliai subren-
do, daug išmoko, įgijo draugų, nemažai 
keliavo po Lietuvą. Centro lankytojų 
darbeliai buvo noriai perkami įvairiose 
mugėse. Užsimezgė glaudūs ryšiai su 
Telšių, Mažeikių, Kazlų Rūdos, Pakruojo 
jaunimu.

Bet metams bėgant mūsų centro lan-
kytojai pradėjo nerimauti dėl to, kas jų 
laukia ateityje, kai neteks tėvų ir artimųjų 
globos. Be to, kalbėdamiesi su jaunuoliais 
matėme jų norą gyventi atskirai nuo tėvų, 
savo bendruomenėje. Todėl 2003 metais 
„Jurbarko Viltis“ kartu su vietos savival-
dybe sumanė spręsti šią problemą. Nors 
sekėsi nelengvai, 2006 metų rugsėjo 14 

„Viltis“ grąžina viltį gyventi
savo bendruomenėje

Šiluma, meile, šypsenomis ir geriau-
siais linkėjimais sėkmingai gyvuoti bei 
dirbti praėjusių metų pabaigoje spindu-
liuote spinduliavo naujai įkurtas VšĮ Ši-
lutės dienos paslaugų centras. Jau beveik 
metus dirbantys centro darbuotojai savo 
klientus, jų šeimų narius, rėmėjus, drau-
gus, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ bei organizacijos 
„Gelbėkit vaikus“ vadovus pakvietė į sa-
vo atidarymo šventę. Iš pradžių šokiui vi-
sus paragino Kultūros ir pramogų centro 
folkloro ansamblis „Verdainė“. Paskui me-
nine programa susirinkusiuosius pasvei-
kino centro šeimininkai – neįgalūs lanky-

dieną įvyko Jurbarko gyvenimo namų ati-
darymas. 

Pradžia, kaip visada, buvo sunki. Pir-
maisiais gyventojais tapo našlaičiai, ne-
darnių šeimų atžalos ir jaunuoliai, kurių 
tėvai dėl senatvės negali jų prižiūrėti. La-
bai džiugina tai, kad atsiranda ir tokių tė-
vų, kurie galvoja ne apie tai, kaip pasinau-
doti neįgaliojo pensija, bet apie savo vaiko 
gerovę. Pavyzdžiui, mama, kuri už dukrą 
gauna 1034 Lt, pati neturėdama darbo, pa-
tikėjo mergaitę mūsų globai. Mama lanko 
dukrą ir labai džiaugiasi, kad ši turi savo 
kambariuką, nors kalbėti ar parodyti savo 
jausmų ir nemoka. Jei būtų daugiau taip 
mąstančių tėvų, nereikėtų kai kuriems ket-
virtą dešimtį pradėjusiems neįgaliesiems 
pavydžiai žvelgti į gyvenimo namuose 
įsikūrusius likimo draugus.

Palietė mūsų širdis vienos merginos 
žodžiai: „Kodėl mama neleidžia man bent 
mėnesį pagyventi vienai? Norėčiau pažiū-
rėti, ar sugebėčiau būti be mamos?“. Tikiu, 
kad ne tik šiai merginai, bet ir visiems, 
norintiems atskirai gyventi neįgaliesiems, 
kada nors bus suteikta tokia galimybė.

R. Andriuškienė
Bendrijos „Jurbarko Viltis“ pirmininkė

„Viskas čia kaip tikruose namuose“
tojai. Simbolinę centro atidarymo juostelę 
perkirpo rajono meras Arvydas Jakas ir 
centro direktorė Ona Klasauskienė. 

Šiltų žodžių šeimininkams nešykštėjo 
vakaro svečiai. Buvo nuoširdžiai dėkojama 
žmonėms, kurių iniciatyva ši įstaiga buvo 
įsteigta. Meras Arvydas Jakas pasidžiaugė, 
kad rajono politikai suprato centro svarbą. 
Nors centras, anot mero, dar teįžengė į kū-
dikystės tarpsnį, bet nekyla abejonių, kad 
neįgalūs žmonės čia gyvens visavertį gyve-
nimą ir jis taps tikra atrama bendruomenei. 
Neveltui naujai rekonstruotas centro patal-
pas pašventinęs kunigas V. Pavilionis prašė 
Dievą atsiųsti į šią vietą Ramybės angelą.

Centras dar nedirba visu pajėgumu, 
daug ko dar trūksta, tačiau jau dabar jis 
gali pasigirti lankytojų užimtumo įvai-
rove, darbuotojų atsidavimu darbui, 
tinkamu paslaugų kokybės ir kiekybės 
santykiu. Šventės ateina ir praeina, lieka 
kasdienybė. Tačiau gera ir smagu kasdien 
užsukti į jaukius namus, kur tave sutinka 
patys šeimininkai, apgaubiantys ir savuo-
sius, ir prašalaičius rūpesčiu bei ramybe. 
Viskas čia kaip tikruose namuose.

Birutė Budrikienė
Bendrijos „Šilutės Viltis“ pirmininkė 
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Naujajame centre bus teikiamos specia-
liojo transporto, neįgaliųjų dienos užimtu-
mo, paramos šeimai ir kitos paslaugos. Be 
to, šį šiuolaikiškai įrengtą centrą kasdien 
lankys maždaug 20 sutrikusio intelekto 
žmonių, turinčių kompleksinę negalią. 

Centro atidaryme dalyvavo ir susirin-
kusiuosius sveikino socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos 

Respublikos Prezidento patarėjo pavaduo-
toja Violeta Toleikienė, Vilniaus miesto mero 
pavaduotojas Gediminas Paviržis, Vilniaus 
apskrities viršininko pavaduotojas Artūras 
Melianas, Centrinės projektų valdymo agen-
tūros direktorius Viktoras Sirvydis ir kt. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 
Vilija Blinkevičiūtė pasidžiaugė, kad cen-
tras bus skirtas ne tik jaunuoliams su ne-

Naujas centras neįgaliesiems –  
puikus Europos Sąjungos lėšų  
įsisavinimo pavyzdys

galia, bet ir jų šeimos nariams. Kaip teigė 
ministrė, šeima, auginanti neįgalų vaiką, 
dažnai nesulaukia deramos pagalbos ir 
dėmesio. Jos manymu, „Vilties“ bendri-
ja – viena pažangiausių nevyriausybinių 
organizacijų, sugebančių tinkamai atsto-
vauti savo narių interesams. Tai dar kartą 
patvirtino ir šis projektas, kurį vykdant bu-
vo sėkmingai įsisavintos ES lėšos.

„Tai pirmas toks projektas. Jis parodė, 
kad mums nėra ko baimintis dėl ES lėšų 
įsisavinimo. Be to, tai puikus bendro ne-
vyriausybinės organizacijos ir savivaldos 
institucijų darbo pavyzdys“, – sakė minis-
terijos vadovė. Prezidento Valdo Adam-
kaus sveikinimo žodžius būsimiems cen-
tro lankytojams, darbuotojams ir visiems, 
prisidėjusiems prie šios įstaigos atidarymo, 
perdavė Respublikos Prezidento patarėjo 
pavaduotoja Violeta Toleikienė. 

Centrinės projektų valdymo agentūros 
direktorius Viktoras Sirvydis dėkojo „Vil-
ties“ bendrijai už privačią iniciatyvą įgy-
vendinant projektą, o statybos bendrovės 
atstovas Romualdas Paulauskas džiaugėsi, 
kad turėjo galimybę statyti tokios kilnios 
paskirties namus. „Dabar daugiausia sta-
toma prekybos centrų, pramogų parkų… 
O jeigu pradeda kilti tokie centrai kaip šis, 
vadinasi, kažkas žmonėse gero vyksta”, – 
tvirtino jis. 

Perkirpus juostelę ir pašventinus nau-
jojo centro patalpas, svečiai kartu su būsi-
mais centro lankytojais apžiūrėjo erdvius, 
šiuolaikiškus, žmonių su negalia porei-
kiams pritaikytus kambarius, kalbėjosi ir 
dalijosi įspūdžiais su sutrikusio intelekto 
jaunuoliais bei jų tėvais. 

Žurnalo rengėjų informacija 

Sostinės Kalvarijų g. 143 duris atvėrė naujas socialinių paslaugų 
centras sutrikusio intelekto žmonėms su ypač sunkia negalia. Tai 
pirmasis Lietuvoje įgyvendintas socialinės paskirties projektas iš 
Europos Sąjungos skirtų lėšų. 
Projektas „Lietuvos surikusio intelekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis“ socialinių paslaugų centro pastato Vilniuje rekonstrukcija“ 
buvo įgyvendintas remiant ES struktūriniams fondams pagal Lietuvos 
2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento I prioriteto 
„Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę 
„Darbo rinkos ir švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir institucijų 
bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos 
socialinio fondo priemones).

D Ė M Ė S I O !
Gerb. žurnalo skaitytojai, kaip žinote „Vilties” bendrijos būstinės darbuotojai jau persikėlė į naujas patalpas. 	

Nuo šiol jose dirbs ir žurnalo rengėjai.
Taigi ir žurnalui skirtą medžiagą, ir 2007 metų žurnalo prenumeratos kuponus siųskite mums naujuoju adresu:

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: janinabut@viltis arba viltis@viltis.lt

Nepamirškite, kad nuo šiol prašome visą informaciją siųsti tik šiuo naujuoju adresu.
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problemų, jie kenčia nuo miego sutriki-
mų bei epilepsijos. Pagrindinis gydymo 
tikslas – padėti šeimai, auginančiai sutri-
kusios raidos vaiką, išmokti susitaikyti 
su vaiko problema, tinkamai juo rūpintis, 
prisitaikyti visuomenėje ir skatinti vaiko 
vystymąsi. Prioritetas teikiamas tėvų mo-
kymui, jų psichologiniam konsultavimui 
ir tėvų savigalbos grupių veiklai. Tuo pa-
čiu teikiama ir pagalba vaikui, skatinant 
geresnę vaiko ir šeimos adaptaciją. Mo-
kome tėvus/globėjus pritaikyti specialią-
sias žinias kasdieniame gyvenime, reng-
ti, valgydinti, nešioti vaiką, skiepyti jam 
buities ir higienos įgūdžius, formuoti jo 
savarankiškumą. Laiku teikiant kiekvie-
nam specialiųjų poreikių vaikui reikiamą 
pagalbą pasirodo, kad jis sugeba daugiau, 
negu atrodė iš pradžių. Svarbu ne tik iš-
kelti pagrindines problemas, bet ir atras-
ti vaiko stipriąsias puses, suprasti jį kaip 
asmenybę, pripažinti jo teisę į visavertį 
gyvenimą.

Pagalba vaikams, 
turintiems elgesio ir 
emocinių problemų

Į I-ąjį Vaikų psichiatrijos skyrių ar 
dienos stacionarą dažniausiai nukrei-
piami ikimokyklinio ir mokyklinio am-
žiaus vaikai, turintys elgesio ir emocinių 
problemų, kurios pasireiškia šeimoje, 
darželyje ar mokykloje. Šiems vaikams 
būdingas netinkamas elgesys su savimi 
ir bendraamžiais, hiperaktyvumas, dėme-
sio sukaupimo ir bendravimo problemos, 
ypač sunkinančios mokymąsi. Pasitaiko ir 
nerimo, baimės, kitų nuotaikos sutrikimų, 
skausmingų traumuojančių išgyvenimų. 

Kiekvienas vaikas – 
svarbus šeimos ir 
visuomenės narys

Vaiko raidos centras buvo įkurtas 1991 
m. doc. Dainiaus Pūro ir tėvų, auginančių 
sutrikusios raidos vaikus, iniciatyva. 1994 
m. centras persikėlė į patalpas Vytauto g., 
Žvėryne. Pagrindinis centro tikslas – teikti 
tinkamą pagalbą sutrikusios raidos vai-
kams ir jų šeimoms, kad šie vaikai galėtų 
augti šeimose bei kartu su tėvais dalyvauti 
visuomenės gyvenime. 

Centro specialistai vadovaujasi nuos-
tata, kad kiekvienas vaikas, nepriklauso-
mai nuo jo sugebėjimų, yra svarbus šeimos 
ir visuomenės narys, turi individualių 
ypatumų bei poreikių, į kuriuos būtina 
atsižvelgti. Norint sulaukti geresnio ilga-
laikio gydymo efekto, ypač svarbus šeimų 
dalyvavimas, todėl siekiama, kad jos taptų 
specialistų komandos partnerėmis. 

Visapusišką pagalbą sutrikusios rai-
dos vaikams teikia tarpdisciplininės spe-
cialistų komandos, kurias sudaro gydy-
tojai, slaugytojos, psichologai, logopedai, 
kineziterapeutai, ergoterapeutai, pedago-
gai ir socialiniai darbuotojai. Viena pa-
grindinių gydymo priemonių – palankios 
aplinkos kūrimas, kurioje kiekvienas vai-
kas jaustųsi saugus, galėtų bendrauti, mo-
kytis ir žaisti. Sukūrus teigiamą aplinką, 
keičiasi vaiko elgesys ir emocijos, bendra-
vimas ir motyvacija veikti. 

Vaiko raidos centre teikiama pagalba 
vaikams nuo gimimo iki 18 metų. Nuo 
pat gimimo vaikams taikoma ankstyvoji 
reabilitacija, kurios tikslas – vaiko ir šei-
mos medicininė, psichologinė ir sociali-
nė reabilitacija, gerinanti vaikų socialinę 
adaptaciją bei funkcionavimą. Pirmaisiais 

gyvenimo metais vaikams dažniausiai pa-
sireiškia judesio raidos sutrikimai. Todėl 
atliekamas jų raidos vertinimas, nusta-
toma raidos diagnozė, sudaromas indi-
vidualus gydymo ir reabilitacijos planas. 
Riboti judesiai mažina vaiko galimybę 
pažinti savo kūną, tyrinėti aplinką, sklan-
džiai atlikti veiksmus, todėl jų gydymui 
naudojama ir kompensacinė technika bei 
ortopedinės priemonės. 

Ypatingas dėmesys skiriamas kūdi-
kių sensorinei stimuliacijai. Lavinami jų 
lytėjimo, vizualiniai, akustiniai, uoslės, 
skonio, judėjimo ir vestibiuliariniai suvo-
kimai. Šie stimulai sukelia vaikams daug 
malonių emocijų, skatina smegenų ląste-
lių veiklą, padeda formuotis motinos ir 
vaiko santykiams. 

Specialiųjų poreikių 
vaikas gali daugiau nei 
atrodo

Vaikams augant pagrindiniu jų po-
reikiu tampa bendravimas. Neįgaliems 
vaikams sunku išreikšti save taip, kad 
aplinkiniai juos suprastų. Jiems sunkiau 
parodyti, ko jie nori, perteikti savo įspū-
džius žodžiais. Taikant individualią ir 
grupinę žaidimų terapiją atsiskleidžia 
šių vaikų sugebėjimai ir norai. Su jais 
bendraujant naudojama daug vaizdinių 
priemonių, kurios leidžia pagerinti kal-
bos ir savo tapatybės suvokimą. Kai kurių 
vaikų kalba taip ir lieka neišlavėjusi, todėl 
jiems prireikia alternatyvių komunikaci-
jos priemonių. 

Vaiko raidos centre gydomi sudėtin-
giausių problemų turintys vaikai iš visos 
Lietuvos. Paprastai jiems dar kyla fizinio 
augimo, maitinimo, elgesio ir emocinių 

Mūsų ilgametis partneris ir nuolatinės žurnalo „Viltis“ rubrikos rengėjas 
Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras 
praėjusiais metais atšventė gražią sukaktį – savo veiklos penkiolikmetį. 
Stebėjus šios įstaigos veiklą nuo pirmųjų žingsnių, nuolat jautus jos 
specialistų geranorišką paramą ir norą bendradarbiauti, norisi iš širdies 
pasidžiaugti tuo, kas jau padaryta, ir palinkėti visam centro kolektyvui 
ryžto, kūrybiškumo ir atkaklumo toliau vystant Lietuvos vaikų sveikatos 
priežiūrą.
O jums, mieli mūsų skaitytojai, siūlome dar kartą susipažinti su 
pagrindinėmis centro veiklos kryptimis.

Vaiko raidos centrui – 15 metų
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Vaiką ir tėvus priima specialistų ko-
manda. Gydymo pradžioje labai svarbu 
surinkti kuo daugiau informacijos apie 
vaiką. O tai padarius, parengiamas indi-
vidualus vaiko tyrimo ir gydymo planas. 
Gydymo eigoje vaiko elgesys nuolat stebi-
mas ir vertinimas. Kad vaikas galėtų kuo 
geriau atsiskleisti, kiekvienai gydymo 
dienai sudaroma įvairiapusė užimtumo 
programa. Atsižvelgiama į vaiko sugebėji-
mus ir pomėgius. Užsiėmimų metu kylan-
čias konfliktines situacijas padeda spręsti 
nuolat su vaikais būnantys darbuotojai ir 
psichiatrų bei psichologų konsultacijos. 
Specialistai padeda vaikui įgyti socialinių 
įgūdžių, valdyti savo emocijas. Vertinami 
vaiko mokymosi sugebėjimai, nustatomi 
ypatumai, sunkinantys mokymosi proce-
są, ir ieškoma būdų įveikti iškilusias kliū-
tis. Vaikui suteikiama galimybė sportuoti, 
padedanti išlieti susikaupusias emocijas. 
Gydymo metu taikomos įvairios meno te-
rapijos priemonės: dailė, lipdymas, muzi-
ka. Piešimas (geriau negu kalba) suteikia 
vaikui galimybę išreikšti savo išgyveni-
mus, dalytis prisiminimais ir svajonėmis. 

Kiekvienos dienos pabaigoje susitiki-
me su vaiku aptariami praėjusios dienos 
įvykiai, išklausoma vaiko nuomonė ir 
darbuotojų pastabos. Kiekvienam vaikui 
skiriamas įvertinimas už dienos elgesį, 
nežeminant jo kaip asmenybes vertės ir 
orumo, motyvuojant jį geriau elgtis. Kai 
suaugusieji nuosekliai reaguoja į vaikų 

elgesį, vaikai mokosi suprasti ir gero, ir 
blogo elgesio pasekmes. Vaikai, kurie per 
savaitę gauna daug gerų įvertinimų, turi 
galimybę išvykti į terapinę išvyką, kurios 
metu gerinami jų socializacijos, elgesio vi-
suomenėje įgūdžiai, plečiasi akiratis. 

Skubi pagalbą vaikams, patyrusiems 
stiprų emocinį sukrėtimą, skiriasi nuo 
įprastos intensyviosios terapijos. Vaikų 
krizių intervencijos skyriuje vaikų lau-
kia saugi, palaikanti aplinka ir intensyvi 
slauga. Čia gydomi vaikai, patyrę krizę, 
t. y. susidūrę su sunkiais netikėtais gyve-
nimo pokyčiais, kurių jie nebegali įveikti 
savo jėgomis. Dažniausiai pagalbos į mus 
kreipiasi patys vaikai arba jų artimieji dėl 
skyrybų, patiriamos prievartos, artimojo 
netekties. 

Ypatingas dėmesys skiriamas krizių 
intervencijai, taikant įvairius terapijos 
metodus: individualų ir šeimos konsul-
tavimą, socialinę reabilitaciją, aplinkos 
terapiją. Iškilus būtinybei, skiriama ir 
vaistų. Tiesa, vaikai pas mus ne tik spren-
džia sunkius gyvenimiškus klausimus ar 
analizuoja savo jausmus bei elgesį, bet ir 
išdykauja, žaidžia. 

Be to, Vaiko raidos centre vykdomos 
vaikų sveikatos stiprinimo, sveikatos mo-
kymo ir priežiūros programos. Vaikų lini-
joje į vaikų skambučius ir laiškus atsaki-
nėja specialiai parengti savanoriai. Pirmoji 
Vaikų linija buvo įkurta1997 metais Vaiko 
raidos centre. Vėliau analogiškos tarnybos 

atsirado Kaune bei Klaipėdoje. Šiuo metu 
Vaiku linijos, turinčios vieną nemokamą 
telefono numerį 8-800-1111, dirba trijuose 
miestuose. Sėkmingai vykdoma ir kam-
panija „Nustok tyčiotis“, kurios tikslas – 
įtraukti valstybės institucijas ir mokyklų 
bendruomenės narius į smurto prevenci-
jos programų diegimo bei kūrimo darbą.

O žurnalo rengėjai sveikina VUVLF 
VRC Ankstyvosios reabilitacijos sky-
riaus vedėją Laimą Mikulėnaitę, paren-
gusią daugiausiai straipsnių žurnalo 
rubrikoje „Vaiko raidos centras”. 

Miela Daktare, linkime ryžto, kūry-
biškumo ir atkaklumo!

		Atkelta iš 3 psl. 
	

Žinoma, šis didelis žingsnis į priekį nebūtų 
žengtas be Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų, bet ne mažiau mums padėjo 
Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
jos papildomai surinktos lėšos projektui 
užbaigti. Esu be galo dėkinga Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų 
reikalų departamentui ir jo direktorei, kad 
buvo pamatyti, suprasti ir įvertinti mūsų 
daromi darbai. Šis gražus geros valios 
pavyzdys dar kartą patvirtino, kad norint 
galima ir kalnus nuversti.

Praėję metai mums buvo nelengvi. 
Neveltui sakoma, kuo daugiau dirbi, tuo 

Nebijokime daryti gerų darbų!

daugiau darbų turi. Vieni darbi užbaigti, 
kiti tik prasideda. Tad visiems linkiu nau-
jais metais labai daug energijos, sveikatos, 
tarpusavio supratimo. Ieškokime dalykų, 
kurie mus vienytų ir jungtų, ir mokėkime 
jais džiaugtis. Nežiūrėkime į tai, kas mus 
skiria. Mūsų gyvenime ir taip netrūksta 
tamsių spalvų. Saugokime ir puoselėkime 
savo vilties žiburį, kad jis nušvistų dar 
ryškesne šviesa ir kad kuo daugiau Lietu-
vos žmonių jį pamatytų.

Visiems iki vieno nuoširdžiai dėkoju ir 
visus sveikinu su praėjusiomis šventėmis. 
Mieli žmonės, laikykimės, mūsų bendras 
darbas yra labai prasmingas. Nebijokime 
daryti gerų darbų tyloje.

2006/4 7

Vaiko raidos centras

Andžei Gaidukievič keramika



8 2006/4

Renginiai

„Išgirsti balsą, kuris 
dažnai skamba pernelyg 
tyliai“

„Visuomenės skirstymas į įgaliuosius	
ir neįgaliuosius tapo ydingu ir pavojingu 
reiškiniu. Šiandien – įgali šeima, rytoj – 
šeima su neįgaliu vaiku. Šiandien – fiziš-
kai stiprus ir aktyvus, rytoj – neįgalus pi-
lietis. Tai realybė, kurios dauguma matyti 
nenori, tačiau nuo kurios nė vienas nėra 
apsaugotas,“ – sakė pristatydama šį ren-
ginį „Vilties“ bendrijos pirmininkė Dana 
Migaliova.

Požiūris į neįgaliuosius, jų socializaci-
ja (teisinės prielaidos, teorinės ir praktinės 
galimybės) yra atskaitos taškas, liudijantis 
valstybės demokratinių vertybių sklaidos, 
jos piliečių sąmoningumo ir humanišku-
mo lygį. Tenka pripažinti, kad nepriklau-
somos Lietuvos metais įvyko teigiami 
pokyčiai įgyvendinant naują specialiųjų 
poreikių asmenų integracijos strategiją bei 
taktiką. Tačiau akivaizdu, kad pastaruoju 
metu iškelti tikslai ir uždaviniai jau reika-
lauja atitinkamos renovacijos ir prioriteti-
nių vertybių korekcijos.

Svarbu pažymėti ir tai, kad dažno ne-
įgaliojo dvasinė stiprybė, jo gebėjimas nu-
galėti įvairius gyvenimo sunkumus gali 
būti labai reikšminga priemonė šiuolaiki-
nės visuomenės moralinei sveikatai gerin-
ti, jos demokratinių ir humanistinių ver-
tybių erozijai stabdyti. Juk nereti atvejai, 
kai asmuo, turintis negalią, nepraranda 
vilties, liudija valios stiprybę ir žmogiško-
sios būties prasmę, aplinkiniams skleidžia 
gyvenimo džiaugsmą bei dvasinį orumą. 
Todėl galima teigti, kad mes, „sveikieji“, 
specialiųjų poreikių asmenims esame rei-
kalingi, o jie mums – būtini. Būtini todėl, 
kad neprarastume žmoniškumo...

Žinotina ir tai, jog Europos Sąjunga 
2007 metus paskelbė „Lygių galimybių 
metais“. Todėl tikėtina, kad Lietuvos 
valstybinės ir visuomeninės institucijos, 

politikai ir verslininkai, pedagogai ir kiti 
piliečiai tinkamai panaudos šį humanisti-
nį impulsą tolesniam neįgaliųjų socializa-
cijos efektyvinimui mūsų šalyje. 

Kaip savo kalboje pabrėžė Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Valdas Adam-
kus, „būtina investuoti į socialinių dar-
buotojų, sveikatos priežiūros specialistų ir 
švietimo darbuotojų nuolatinį profesinės 
kompetencijos tobulinimą, nes neįgalaus 
asmens integracijos sėkmė priklauso nuo 
prieinamos, kokybiškos, sistemiškos ir 
tęstinės pagalbos“.

Toliau Prezidentas kalbėjo:
„Tad kviečiu įvairių ministerijų ir ži-

nybų atstovus pasirinkti konstruktyvių 
sprendimų kelią. Kviečiu visus susėsti 
už bendro stalo ir rasti sprendimus, kurie 
taptų atsakymu į konkretaus žmogaus 
rūpesčius. Kviečiu konstruktyviai ben-
dradarbiauti ir pamiršti bet kokią kon-
kurenciją srityje, kuri yra skaudi dažnam 
Lietuvos žmogui. Turiu pastebėti, kad per 
nepriklausomybės metus buvo priimta 
daugybė teisės aktų, reglamentuojančių 
neįgaliųjų asmenų teises. Tačiau tenka 
pripažinti, kad vien teisės aktų nepakan-
ka. Juos reikia nuosekliai ir atidžiai įgy-
vendinti. Tam Vyriausybės pajėgų nepa-
kanka. Savivaldybės privalo patikėti, kad 
būtent jos yra arčiausiai žmonių ir gali 
geriausiai jiems padėti.

Gerbiamieji Merai, asmeniškai krei-
piuosi į Jus – nebijokite daryti gerų 
darbų tyloje. Pažvelkite į kaimyninių 
savivaldybių patirtį, dalinkitės ja, nes ne 
viena Lietuvos savivaldybė nuosekliai 
kuria pagalbos tinklą neįgaliesiems, 
užtikrinantį visavertį jų dalyvavimą 
bendruomenės gyvenime. Tokie tinklai 
apima ankstyvosios reabilitacijos, ug-
dymo ir specialiųjų poreikių tenkinimo 
socialinių paslaugų įstaigas.

Teigiamai vertinu savivaldybių pa-
siekimus ir noriu pastebėti: geriems po-
kyčiams reikia tikėjimo ir noro iš esmės 

keisti žmonių gyvenimą. Reikia ryžto pa-
dėti kitokiam žmogui tapti vienu iš mūsų, 
tapti mūsų visuomenės piliečiu.

Esu įsitikinęs, kad aktyviai šioje srity-
je veikiančios savivaldybės elgiasi išmin-
tingai, nes leidžia kiekvienam Lietuvos 
žmogui jaustis reikalingu. Nes padeda 
kiekvienam dirbti savo darbą valstybės 
kūrime. Nes, galiausiai, jų pastangomis 
įvairiose Lietuvos vietovėse yra kuria-
mos naujos darbo vietos, kurių indėlio į 
savivaldybių biudžetus nuvertinti netu-
rime teisės. 

Todėl kviečiu visus Seimo narius, 
Vyriausybės atstovus, miestų ir rajonų 
merus, akademikus ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovus išgirsti balsą, kuris 
dažnai skamba pernelyg tyliai.

Raginu išgirsti šių Lietuvos žmonių 
balsą ir noriu aiškiai pasakyti – aš esu jų 
pusėje. Tikiuosi, kad ši konferencija taps 
mažyčiu akmeniu, kuris išjudins mūsų vi-
suomenę ugdančią jėgą, slypinčią žmonių 
su negalia kasdienybėje. Linkiu suvienyti 
jėgas ir kartu spręsti šių žmonių proble-
mas. Linkiu atsigręžti į konkretų žmogų, 
atsiliepti į konkrečius jo poreikius ir suda-
ryti sąlygas jo talentams skleistis“.

Trys šiandieninės viltys
Apmąstymai po 
nacionalinės konferencijos

Pirmoji viltis. Nepriklausomybės 
metais pasiekę esminių pokyčių įgyven-
dinant neįgaliųjų socializacijos strategiją, 
šiuo metu stebime šio proceso lėtėjimą: 
tampa akivaizdu, kad patys įstatymi-
niai aktai yra bejėgiai plėtoti reikšmingą 
humanistinę misiją, būdingą civilizuotų 
valstybių visuomenėms. Piliečių pasyvu-
mas, dabartinis jų humanistinių vertybių 
lygis akivaizdžiai stabdo neįgaliųjų socia-
lizacijos procesą. Šią situaciją konferen-
cijoje akcentavo ir Lietuvos Respublikos 
Prezidentas: „Tačiau tenka pripažinti, kad 

Praėjusiems metams baigiantis Lietuvos Respublikos Prezidentūroje įvyko konferencija „Neįgaliųjų 
socializacija ir visuomenės pilietinių vertybių sklaida“, kurią surengė Lietuvos Respublikos Prezidento 
Kanceliarija bei Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“. Rengėjų teigimu, pagrindinis 
šios konferencijos tikslas buvo be pagražinimų pristatyti visuomenei socialinį sutrikusios raidos asmenų 
portretą.

Konferencija  
„Neįgaliųjų socializacija  
ir visuomenės pilietinių vertybių sklaida“
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vien teisės aktų nepakanka. <...> Savival-
dybės privalo patikėti, kad būtent jos yra 
arčiausiai žmonių ir gali geriausiai jiems 
padėti“. Būtent todėl konferencijos kreipi-
masis, kurio turiniui pritarė visi jos daly-
viai, šį kartą buvo skirtas ne institucijoms 
(LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms...), 
o	 piliečiams –	 politikams, vykdomosios 
valdžios atstovams, dvasininkams, moks-
lininkams, menininkams, žurnalistams, 
moksleiviams, studentams – galintiems 
bei norintiems efektyvinti neįgaliųjų socia-
lizaciją ir visuomenės pilietinių vertybių 
sklaidą.	

Pirmoji viltis – visuomenėje dar gyvos 
humanistinės vertybės plėtos piliečių są-
moningumą ir aktyvins neįgaliųjų socia-
lizacijos procesus. 

Antroji viltis. Minėtos humanistinės 
misijos vykdymas būtų gerokai lengves-
nis, jeigu specialiųjų poreikių subjektai – 
patys neįgalieji, jų tėvai, globėjai, visuo-
meninės organizacijos – drąsiau liudytų 
savo pilietinį principingumą, t. y. tariamai 
nevisaverčių asmenų prašymus pakeistų 
reikalavimais. Taigi jie turėtų korektiškai 
reikalauti viso to, kas jiems teisėtai pri-
klauso švietimo, socialinės paramos, lais-
valaikio ir kitoje erdvėje (tuo labiau, kad 
Europos Sąjunga 2007 metus paskelbė 
„Lygių galimybių metais“.) Matyt, neat-
sitiktinai Jo Ekscelencija konferencijoje ra-
gino „išgirsti balsą, kuris dažnai skamba 
pernelyg tyliai“. Taigi antroji viltis – pilie-
tinis specialiųjų poreikių subjektų princi-
pingumas aktyvins visuomenės sąmonin-
gumą ir plėtos neįgaliųjų socializaciją.

Trečioji viltis. Akivaizdu, kad visų lū-
kesčių įgyvendinimo sėkmė labai priklau-
so nuo žiniasklaidos pozicijos. (V. Adam-
kus: „Nuoširdžiai tikiu, kad primindami 
esančias problemas padėsime bręsti vis 
dar jaunai mūsų valstybės pilietinei visuo-
menei.“) Pozityvių darbų, gerosios patir-
ties sklaida ypač svarbi ruošiantis kitąmet 
numatomam panašiam renginiui, taip pat 
atrenkant piliečius, labiausiai nusipel-
niusius neįgaliųjų socializacijos efektyvi-
nimui. Taigi trečioji viltis – žiniasklaida 
nesitenkins vienkartinėmis gerumo akci-
jomis, todėl dabartinis dėmesys blogiui 
užleis vietą pilietiškumo ir humanistinių 
vertybių populiarinimui. 	

Prof. Albinas Piličiauskas
Organizacinio komiteto pirmininkas

Konferencijos kreipimasis
į piliečius – politikus, vykdomosios valdžios atstovus, 

nevyriausybines organizacijas, dvasininkus, mokslininkus, 
menininkus, žiniasklaidos atstovus, moksleivius, studentus, 

vietos bendruomenes ir visus, galinčius bei norinčius efektyvinti 
neįgaliųjų socializaciją ir 

visuomenės pilietinių vertybių sklaidą

Mes, konferencijos dalyviai,

1)  teigiame, kad neįgaliųjų socializacijos kokybė liudija valstybės demokratišku-
mo lygį, jos piliečių sąmoningumo ir humaniškumo brandą.	Todėl džiugu, kad 
nepriklausomos Lietuvos metais įvyko ryškūs teigiami pokyčiai įgyvendinant 
naują specialiųjų poreikių asmenų integracijos strategiją bei taktiką. Akivaizdu 
ir tai, kad dabartinis integracijos procesas daugiau vyksta ne iš kiekvieno mūsų 
vidinio poreikio, o „komandiniu arba iniciatyvos iš viršaus “ principu, t. y. pri-
valomu būdu įgyvendinant LR Vyriausybės ir atitinkamų ministerijų numatytas 
programas. Pagrindinės tokios padėties priežastys: ir geriausi įstatymai neveikia, 
jeigu nėra piliečio vidinio poreikio juos įgyvendinti; stringa mechanizmas, įpa-
reigojantis apskričių viršininkus ir savivaldybes imtis atsakomybės „už neįgalių-
jų specialiųjų poreikių tenkinimą teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines 
paslaugas, sąlygų neįgaliesiems integruotis į bendruomenę sudarymą, bendra-
darbiavimą su neįgaliųjų asociacijomis“ (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstaty-
mo 16 str. 2 d.); ryškesnio pilietinio principingumo ir reiklumo stinga neįgaliųjų 
asociacijoms. 

2)		 būdami susirūpinę neįgaliųjų socializacija ir visuomenės pilietinių vertybių 
sklaida, raginame:	

	kiekvieno asmens pilietiškumą grįsti ne tik jo laisvių ir teisių suvoki-
mu, bet ir pareigos kitam žmogui, atsakomybės neįgaliajam įsisąmo-
ninimu;

	vykdant neįgaliųjų socializaciją remtis piliečių bendruomenių, vie-
tos savivaldos institucijų, visuomeninių organizacijų iniciatyvomis, 
jų kūrybiniais sumanymais.

 savivaldybes tarybos posėdžiuose klausimus, susijusius su švietimu, 
sveikata ir socialine apsauga, svarstyti prioritetine tvarka; 

 skubos tvarka  Lietuvos Respublikos Seime patvirtinti Valstybinę 
psichikos sveikatos strategiją, numatant jos nuostatų įgyvendinimui 
realų finansavimą;

3)	 kreipiamės į Lietuvos Respublikos Prezidentą Jo Ekscelenciją  
V. Adamkų, prašydami:

	kasmet Tarptautinės neįgaliųjų dienos (gruodžio 3 d.) kontekste 
panašiam pokalbiui kviesti altruistiškai nusiteikusius politikus, vyk-
domosios valdžios, nevyriausybinių pilietinių organizacijų, dvasi-
ninkijos, mokslininkų, menininkų, žiniasklaidos, bendruomenių, 
moksleivių ir studentų atstovus, siekiančius skatinti neįgaliųjų socia-
lizaciją ir visuomenės pilietinių vertybių sklaidą. 

	šių susitikimų metu įvardyti ir pagerbti merus, mokytojus, žurnalis-
tus, visuomenines organizacijas, piliečių bendruomenes, mokyklas, 
menininkus, mokslininkus, daugiausia nusipelniusius neįgaliųjų 
socializacijos ir visuomenės pilietinių vertybių sklaidos darbe.

4)  įpareigojame šios konferencijos rengėjus sudaryti vykdomąją grupę 
piliečių, kuri aktyvintų ir kontroliuotų šios nacionalinės konferenci-
jos metu teiktų konstruktyvių siūlymų ir idėjų praktinį įgyvendini-
mą.

Vilnius, LR Prezidento rūmai, 2006 m. gruodžio 7 d. 

Renginiai
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Sugrįžus mintimis į karštą vasarą, 
malonu prisiminti liepos 10-21 dienomis 
„Vilties“ bendrijos organizuotą psichoso-
cialinę reabilitacijos stovyklą Giruliuose. 
Produktyviai dirbome ir smagiai poilsia-
vome „Pasakos“ stovyklavietėje. Pane-
vėžiečiams, t. y. Jaunuolių dienos centro 
teatro trupei „Svajokliai“, nusišypsojo 
sėkmė. Laimėjome teatrų konkursą ir bu-
vome apdovanoti kelione į Ukrainą. Pra-
ėjusių metų spalio 23–27 dienomis Kijeve 
vyko 5-asis tarptautinis integracinis teatrų 
festivalis „Saulės spindulėlis“, kuriame 
dalyvavo apie 20 teatro kolektyvų (dau-
giau nei 300 dalyvių!) iš Ukrainos, Balta-
rusijos, Lenkijos ir Lietuvos. 

Spektaklių buvo parodyta labai daug. 
Vieni išsiskyrė ištaiginga apranga ir deko-
racijomis, kiti – nacionaliniu paprastumu, 
nuoširdumu, dar kiti – sudėtinga klasikos 
interpretacija. 

Džiaugiuosi, kad mūsų „Svajokliai“ 
buvo labai ištvermingi ir itin susidomėję 
stebėjo visus spektaklius bei renginius. 
Vieną popietę buvome nuvykę į vienuo-
lyną Pečiorskaja lavra. Labai gaila, kad 
nepatekome į jo požemius, bet pamatytų 
vaizdų ir taip negalima užmiršti. Savo 
spektaklį „Gimtadienio belaukiant“ vaidi-
nome paskutinę festivalio dieną. Pasisekė 
gerai, sulaukėme puikių vertinimų. Štai 
ką apie mūsų pasirodymą kalbėjo festi-
valio aptarime vienas pagrindinių kritikų 

Volodimiras Fiodoras: „Tai itin raštingas 
ir metodologinis spektaklis. Viskas jame buvo 
suprantama. Spektaklį sudaro paprasti dalykai 
ir viskas daroma nuo pamatų. Į vieną visumą 
sujungta viskas: dramaturgija, aktorius, žiū-
rovas. Vaikai vaidino pasirinkto darbo sun-
kumus, bet jie natūraliai džiaugėsi ir žaidė. 
Šiame spektaklyje aš su nuostaba pamačiau 
tai, ką mes darome su studentais mūsų teat
ro akademijoje. Aš šiam kolektyvui skirčiau 
valstybinę premiją. Visi vaikai supranta savo 
vaidmenis ir vaidina su lietuvišku polėkiu. Jie 
scenoje žaidžia ir yra laimingi. Gera ir spek-
taklio scenografija, ir kostiumai. Puikiai pa-
rinktas antras planas – linksma muzika. Labai 
daugiareikšmis torto gabalėlių ėmimas iš kros-
nies. Jie įvairūs, kaip ir pats gyvenimas – vieni 
metai geri, kiti blogi...“.

Panevėžio „Svajoklių“ kelionė į Kijevą

Per festivalio uždarymą gavome apdo-
vanojimus ir muzikinį grotuvą, o aktorei 
D. Riliškytei buvo įteiktas garbės raštas. 
Be to, gavome oficialų lenkų kolegų raš-
tą– kvietimą atvykti į festivalį Lenkijoje. 

Esame labai dėkingi Lietuvos sutri-
kusio intelekto žmonių globos bendrijai 
„Viltis“ už suteiktą galimybę dalyvauti 
tarptautiniame teatrų festivalyje Kijeve. 
Ši kelionė mums buvo kupina įvairiausių 
nuotykių, išbandymų ir geros vaidybinės 
patirties. Viso kolektyvo vardu – nuošir-
dus AČIŪ.

Zofija Ramanauskaitė
Panevėžio jaunuolių dienos centro teatro 

trupės „Svajokliai“ vadovė

,,M E S  – 
Praėjusių metų lapkričio 30 dieną Drus-

kininkų socialinių paslaugų centre vyko 
įgalaus ir neįgalaus jaunimo darbų paro-
dos ,,MES – EUROPIEČIAI” atidarymas. 
Renginio metu organizatoriai supažindino 
gausiai susirinkusius druskininkiečius su 
šio projekto idėja, eiga ir rezultatais. Ren-
ginio pradžioje nuskambėjusios Justino 
Marcinkevičiaus eilės apie vaikus ne vieną 
paskatino susimąstyti. 

Projekto koordinatorė Lilija Sereikienė 
pasakojo, kaip dar prieš gimstant projekto 
idėjai neįgalūs vaikai nuolat lankydavosi 
dienos užimtumo centre, kur piešdavo, 

grodavo, žaisdavo. Tačiau ilgainiui vis stip-
rėjo noras padaryti kažką naujo. Tuomet, 
Druskininkų savivaldybės administracijos 
socialinės paramos skyriaus vedėjo pava-
duotoja Ligita Baranauskienė ir pasiūlė 
parengti projektą, kuris ne tik suteiktų 
neįgaliam jaunimui įdomesnių kūrybinių 
postūmių, bet padėtų labiau integruotis ne 
tik į vietos bendruomenę, bet ir į Europą, 
padėtų ją pažinti. 

Projekto vykdytojos Onutė Gedminie-
nė ir Diana Lukošiūnaitė, iš pradžių šiek 
bijojusios neįprasto darbo, vėliau negalė-
jo atsidžiaugti, kad ėmėsi įgyvendinti šią 
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Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Plungės Viltis“ gyvuoja jau 
keturioliktus metus. Šiuo metu „Plungės 
Viltis“ vienija 85 šeimas. Džiugu, kad 
didžioji jų dauguma aktyviai dalyvau-
ja bendrijos veikloje. Vis mažiau šeimų 
lieka vienos su savo skausmu. Kad neį-
galiesiems ir jų šeimoms būtų teikiamos 
įvairesnės paslaugos, 1998 metais „Plun-
gės Viltis“ įsteigė šeimos paramos tarny-
bą sutrikusio intelekto žmonėms. 

Praėjusieji metai buvo ypač aktyvūs 
ir sėkmingi „Plungės Vilčiai“. Jau nuo 
birželio pradėjome vykdyti 3 sveikatin-
gumo projektus. Projekto „Hipoterapija 
ir judėjimo mankšta“ eigoje sutrikusios 
raidos žmonėms buvo organizuotas tu-
riningas vasaros poilsis ir užimtumas, 
siekiant lavinti neįgaliųjų pusiausvy-
rą, koordinaciją, motorinius įgūdžius, 
skatinti bendrąjį aktyvumą. Asmenys, 
turintys negalią, dažniausiai juda ne-
rangiai, todėl hipoterapija (gydomasis 
jojimas) padėjo jiems išmokti atpalai-

„Plungės Vilties“ teatro grupė 
džiugino ukrainiečius

duoti raumenis, įveikti baimę ir patirti 
judėjimo laisvę. 

Dar viena praėjusių metų naujovė – 
žaisloteka patiems mažiausiems šeimos 
paramos tarnybos lankytojams, kuria 
jaunieji viltiečiai noriai naudojasi atėję į 
būstinę, kol jų mamos bendrauja su mūsų 
įstaigos darbuotojais. Be to, yra galimybė 
žaislą nuomotis, t. y. parnešti savo neįga-
liam vaikui. Artimųjų teigimu, ši paslauga 
praskaidrina neįgaliojo kasdienybę.

1999 metais įsikūrusi teatro grupė 
„Kaukė“ kiekvienais metais pristato nau-
jas programas. Grupę lankantys 8 neįga-
lieji repetuoja porą kartų per savaitę. Ši 
nuolat veikianti šeimos paramos tarnybos 
grupė jau yra dalyvavusi įvairiuose res-
publikiniuose teatrų renginiuose Kaune ir 
Vilniuje. Kas antri metai esame kviečiami 
dalyvauti Rygos tarptautiniame neįgaliųjų 
meno festivalyje „Solis“. Rygoje jau svečia-
vomės 3 kartus. Praėjusiais metais dalyva-
vome neįgalaus jaunimo teatrų kolektyvų 
plenere Giruliuose, kuriame vyko atranka 

šaunią idėją. Jos buvo labai dėkingos sa-
vanorėms mergaitėms, mielai dirbusioms 
su neįgaliu jaunimu. Beje, surinkti dešimt 
įgalių moksleivių pasirodė ne taip papras-
ta, nes ne visiems užteko drąsos dirbti 
su žmonėmis, turinčiais negalią. Tačiau 
daugiau negu dešimt jaunuolių iš „Ryto“ 
gimnazijos, „Atgimimo“ ir „Senamiesčio“ 
vidurinių mokyklų vis dėlto panoro daly-
vauti projekte ir per keletą savaičių taip su-
sidraugavo su neįgaliaisiais, jog dabar net 
sunku skirtis. 

Kiekvienas projekto piešinys – tai įga-
laus ir neįgalaus jaunuolio kūrinys, spindu-

liuojantis šilumą, džiuginantis ryškiomis, 
džiaugsmingomis spalvomis. Kai kuriuose 
piešiniuose ryškėjo ir su Europa susiję mo-
tyvai, mat projekto metu, kaip ir planuota, 
buvo gvildenama Europos tema – dalyviai 
buvo supažindinami su jos istorija, kultūra, 
paveldu.

Renginio viešnia – Druskininkų vi-
cemerė Kristina Miškinienė – irgi buvo 
sujaudinta šios kilnios parodos. Jos many-
mu, žiema, matyt, bus pabūgusi tokių šiltų 
darbų... Vicemerė dalyvius vaišino saldai-
niais, o „Druskininkų Viltis“ skyrė 1000 Lt. 
Neliko neapdovanoti ir tądien į parodos 

į tarptautinį neįgaliųjų meno festivalį Ki-
jeve. Nors nugalėtojais netapome, minties 
vykti į Ukrainą neatsisakėme. Tiesiogiai 
pareiškėme pageidavimą dalyvauti ir bu-
vome maloniai pakviesti. Kijeve parodėme 
R. Šimkuvienės lėlių spektaklį „Asiliukas, 
kuris ieškojo draugų“. Šeimininkai mūsų 
pasirodymą sutiko labai šiltai, sulaukėme 
pasiūlymo atvykti ir ateityje. 

Visų minėtų projektų autorė ir koor-
dinatorė – bendrijos „Plungės Viltis“ pir-
mininkė Romualda Šimkuvienė. Galime 
pasigirti ir puikiai dirbančia taryba, kurią 
sudaro Virginija Šleinienė, Genovaida 
Navickaitė, Danutė Narkienė ir Liucija 
Budrytė. 

Tikimės ir ateityje aktyviai dirbti, teik-
ti naudingas paslaugas, o visiems žurnalo 
rengėjams ir skaitytojams linkime sėkmin-
gų 2007 metų ir geros sveikatos... geriems 
darbams.

Regina Giedrienė
Bendrijos „Plungės Viltis“ tarybos narė

atidarymą atėję svečiai – projekto vykdy-
tojos O. Gedminienė ir D. Lukošiūnaitė 
surengė ,,Dovanų minutę“, kurios užteko 
apdovanoti visus susirinkusiuosius projek-
to kalendoriais su įamžintais dalyviais bei 
jų darbais. Renginys baigėsi šventinėmis 
vaišėmis.

Šiuo metu įgalaus ir neįgalaus jaunimo 
darbų paroda ,,MES – EUROPIEČIAI” dar 
eksponuojama Druskininkų socialinių pas-
laugų centre, tačiau netrukus viliamės pa-
rodyti ją ir kitų Lietuvos miestų žmonėms.

Ina Puzakinaitė

E U R O P I E Č I A I“
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Projektai

Praėjusių metų spalio 20-21 dienomis 
Vilniuje vyko projekto „Metant iššūkį 
žmonių su negalia finansiniam išnau-
dojimui“ partnerių ir sutrikusio raidos 
asmenų susitikimas–diskusija. Šį projek-
tą, prasidėjusį praėjusių metų pavasarį, 
finansuoja Europos Komisijos DAPHNE 
II programa. Šio projekto metu bus siekia-
ma išsiaiškinti sutrikusios raidos žmonių 
finansinio išnaudojimo lygį kiekvienoje 
šalyje partnerėje. O sutrikusios raidos 
asmenys, jų artimieji ir specialistai bus 
informuojami apie galimas apgavystes ir 
apsisaugojimo nuo jų būdus. 

Vykdant projektą bus stengiamasi ben-
dradarbiauti su policija ir finansinėmis bei 
žmogaus teises ginančiomis institucijomis. 
Be to, vienas projekto tikslų – supažindin-
ti sutrikusios raidos žmones su jų teise į 
savo pinigus ir su galimybėmis atsakingai 
šiuos pinigus naudoti. Apie tai buvo ne-
mažai kalbama ir Vilniuje vykusiame su-
sitikime, kuriame dalyvavo ne tik „Vilties“ 
bendrijos, bet ir Portugalijos organizacijos 
Fencerci bei ilgametės „Vilties“ partnerės 
ENABLE Scotland atstovai. 

Susitikime svečiai iš Škotijos Lena Gil-
lies ir su ja atvykę neįgalieji Johnas ir Kaz 

pasakojo apie patį projektą ir pinigus, t. y. 
jų panaudojimo būdus, su pinigais susi-
jusias žmogaus teises ir atsakomybę. Sa-
vo patirtimi dalijosi ir portugalai Bruno, 
Carla Sofia ir jų asistentas Pedro. Disku-
tavome apie tai, kodėl sutrikusios raidos 
asmenims sudėtinga kontroliuoti savo pi-
nigus, mokėmės sudaryti savo biudžetą, 
dalijomės savo patirtimi apie veiksmus, 
susidūrus su finansiniu išnaudojimu, 
apgavystėmis, galvojome, kaip galima 
patiems apsisaugoti nuo šių problemų ir 
apsaugoti kitus. 

Kadangi projekto metu bus išleista 
knygelė, kuri turėtų padėti sutrikusios 
raidos asmenims ir jų tėvams/globėjams 
apsisaugoti nuo finansinio išnaudojimo, 
aptarėme, ką kiekviena šalis norėtų joje 
matyti. Lietuvos komanda nusprendė, 
kad tokiame leidinyje turėtų būti informa-
cijos apie žmogaus teisę į pinigus, apie tai, 
kas yra finansinis išnaudojimas, ir patari-
mų, kaip jį atpažinti bei kaip nuo jo apsi-
saugoti. Be to, būtų gerai, jeigu minėtame 
leidinyje būtų papasakota istorijų, į kurias 
žmonės jau buvo patekę. Juk įdomu suži-
noti, kaip jiems pavyko išspręsti iškilusias 
problemas.

Aš ir mano pinigai:  
kaip juos valdyti ir apsaugoti?

Pasirodo, kad visose projekte da-
lyvaujančiose šalyse sutrikusios raidos 
asmenims dėl pinigų kyla labai panašių 
problemų. Tiesa, šalys skiriasi tuo, kiek 
sutrikusio raidos asmenys žino apie savo 
pinigus ir apie tai, kam jie panaudojami. 
Labai dažnai atiduodami pinigus savo 
tėvams ar globėjams sutrikusios raidos 
žmonės netenka teisės į juos arba tiesiog 
negauna visos informacijos apie tai, kam 
ir kiek jų yra panaudojama. Neretai (ne tik 
Lietuvoje, bet ir, pavyzdžiui, Portugalijoje) 
gauta pašalpa yra savavališkai panaudoja-
ma kitoms, ne sutrikusios raidos asmenų, 
reikmėms. Visi sutikome, kad sutrikusios 
raidos žmonėms gali prireikti labai daug 
pagalbos mokantis naudotis savo pinigais 
taip, jog jie nebūtų apgauti ir turėtų teisę 
valdyti savo pinigus bei gauti reikiamą in-
formaciją apie juos.

Susitikimą visi jo dalyviai įvertino la-
bai teigiamai. Visiems rūpėjo sužinoti, ką 
kas veikia, kaip yra organizuoti mokymai 
ir susitikimai kiekvienoje šalyje. Kitais me-
tais vienas sutrikusios raidos asmuo kartu 
su projekto koordinatore iš „Vilties“ ben-
drijos vyks į Portugaliją aptarti tolesnių 
projekto veiklų. Kol kas kviečiame visus 
sutrikusio raidos asmenis ir jų artimuo-
sius pateikti savo klausimų, pastebėjimų, 
istorijų, susijusių su finansiniu išnaudoji-
mu, nes norint sėkmingai įgyvendinti pro-
jektą labai svarbu žinoti realią padėtį, kad 
būtų galima galvoti, kaip spręsti esamas 
problemas tolesnėse programose.

Informaciją ir klausimus pateikite 
el.paštu kristina@viltis.lt arba siųskite 
adresu: Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius

Kristina Vrubliauskaitė
„Vilties“ bendrijos projektų vadybininkė

P.S. Kituose žurnalo numeriuose supažin-
dinsime Jus su projekto eiga, dalinsimės patir-
timi, pateiksime informacijos apie naudojamą 
medžiagą, diskusijose pareikštas mintis ir pa-
darytas išvadas. 
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Mums rašo

Kuo daugiau draugų, 
tuo geriau

Rašo jums Karolina. Norėčiau, kad 
padėtumėte man susirasti draugų. Neį-
galių, kaip ir aš pati, su kuriais galėčiau 
bendrauti internetu. Kuo daugiau draugų 
atsilieps, tuo geriau.

Karolina

P. S. Kadangi Karolina nenurodė sa-
vo el. pašto adreso, žurnalo skaitytojus 
prašome jai rašyti šiuo adresu: Karolina 
Aleknaitė, Dariaus ir Girėno g. 54-5, Rad-
viliškis.

Ar galima padėti... 
anonimui?

Mus pasiekė laiškas, kuriame nepri-
sistačiusi moteris pasakoja apie sunkią 
savo ir vaikų dalią. Jos neįgali dukra šiuo 
metu nelanko jokios ugdymo įstaigos, vy-
ras geria, visa šeima glaudžiasi ankštame 
uošvių bute. Nors puikiai suprantame, ką 
reiškia septynioliktus metus laukti savo 
kampo, vis dėlto norėtume, kad gerbia-
ma laiško autorė suprastų, jog anoniminis 
laiškas atima iš mūsų galimybę jai padėti. 
Nereikia bijoti kalbėti savo vardu.

Žurnalo rengėjai

Aš turiu svajonę
Mano vardas Viktorija, tačiau noriu, 

kad mane vadintumėte Vika. Man 12 me-
tų. Gyvenu nedideliame gražiame mies-
telyje prie ežero — Viešintose, Anykščių 
rajone. Šį rudenį jau eisiu į penktą klasę. 
Man labai patinka piešti, rašyti, dirbti 
kompiuteriu ir klausytis muzikos. Vienas 
mano mėgstamiausių dainininkų – Ala-
nas Chošnau. Namuose turiu kalaitę var-
du Dina, kuri yra mano geriausia draugė. 
Aš labai myliu naminius gyvulėlius ir 
paukščius. Stengsiuos gerai mokytis, nes 
turiu SVAJONĘ — užaugusi noriu įkurti 
beglobių gyvuliukų namus. O dabar no-
riu susirasti draugų, su kuriais galėčiau 
susirašinėti. Namuose dar neturiu elek-
troninio pašto, bet kai tik turėsiu, būtinai 
pranešiu visiems žurnalo skaitytojams. 
Labai prašau jūsų, mieli skaitytojai, man 
parašyti. Mano adresas: Viktorija Barimo-
va, Viešintos, Anykščių rajonas.
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Ugdymo centras „Viltis“

Komunikacinės  
knygos paskirtis

Tikriausiai ne vienam yra tekę matyti 
tokį vaizdą: nekalbantį vaiką su ant kaklo 
kabančiu nedideliu blonknotėliu, kuriame 
surašyti vaiko ir jo tėvų vardai, namų tele-
fonas bei pan., t. y. pagrindinė reikalinga 
informacija. Tačiau dabar prisiminkite, 
kur tai matėte? Čia, Lietuvoje? Vargu. Ko 
gero, kokiame nors užsienio filme apie 
vaiką autistą. Gal dar kokioje nors Lietu-
vos specialiojoje mokykloje ar panašioje 
ugdymo įstaigoje. Tik ne gatvėje ar vieša-
me renginyje. 

Pamėginkime įsivaizduoti, kad ko-
kiame nors dideliame prekybos centre 
pasimetė neįgalus vaikas, kuris negali pa-
sakyti nei kas jis toks, nei kur gyvena. Be 
abejo, tuojau bus kviečiama policija, o vai-
kas vežamas į kokią nors įstaigą. Tačiau 
gali praeiti visa para, kol bus surasti tėvai 
ar globėjai. Gerai, jei pasimetęs žmogutis 
neturi kitų problemų. O jeigu jis serga epi-
lepsija ar kenčia nuo sunkaus sutrikimo? 
Kas žino, ar jam bus laiku suteikta reikia-
ma pagalba? Kas pasakys, kaip jis jausis, 
ką jam teks išgyventi būnant tarp nepažįs-
tamų žmonių nepažįstamoje aplinkoje? 

Šiais mokslo metais ugdymo centro 
„Viltis“ vadovų iniciatyva, kurią palaikė ir 
pedagogų komanda, buvo nuspręsta pa-
rengti mūsų mokiniams komunikacines 
knygas, kad jos taptų svarbiomis pagalbi-
ninkėmis jų kelyje į visuomenę.

Parengus komunikacines knygas, tiki-
masi sulaukti šių rezultatų:
•	 pagerinti mokinių, turinčių judesio ir 

padėties, intelekto arba kompleksinių 
sutrikimų, bendravimo galimybes, 
naudojant kiekvienam mokiniui indi-
vidualiai pagal jam suprantamą ko-
munikacijos sistemą parengtą „Mano 
gyvenimo knygą“; 

•	 suteikti su mokiniu dirbantiems pe-
dagogams ir šeimos nariams daugiau 
informacijos apie jo poreikius, pomė-

gius, sveikatos būklę ir skubios medi-
cininės pagalbos suteikimo poreikį;

•	 padėti mokiniui, negalinčiam ben-
drauti kalba, labiau integruotis į vi-
suomenę, sudarant jam galimybę ne 
tik priimti iš kitų gaunamą informaci-
ją, bet ir pateikti ją aplinkiniams;

•	 keisti mokinių emocijas ir elgesį, 
kuriant ir analizuojant socialines 
istorijas.

Komunikacinės  
knygos turinys 

Mūsų nuomone, į ją reikėtų eilės tvar-
ka surašyti pagrindines vaiko gyvenimo ir 
sveikatos problemas bei poreikius. Sudėti 
fotografijas žmonių, kurie gali jam padėti 
ir supranta, ko jam reikia. Nurodyti, kokia 
būtina pagalba jam reikalinga. Trumpai 
ir aiškiai įvardyti vaiko galimybes, sie-
kius, norus bei pomėgius. Mažiau svarbi 
informacija galėtų būti pateikta knygos 
pabaigoje, o galbūt ir kitame aplanke. 
Pagrindinė informacija turėtų būti nuolat 
atnaujinama. 

Į pirmąjį komunikacinės knygos 
puslapį reikėtų įdėti vaiko nuotrauką, 
nurodyti vardą, namų adresą ir telefoną. 
Antrajame puslapyje galima surašyti ar-
timųjų ir draugų vardus (galbūt irgi pri-
dedant nuotraukas bei telefonus). Be to, 
pateikti informaciją apie tuos žmones, ku-
rie yra tiesiogiai susiję su vaiko priežiūra. 
Tolesniuose puslapiuose galėtų būti infor-
macijos apie vaiko galimybes ir pomėgius: 
ką jam patinka veikti, kokių jis turi gyvū-
nų, kaip su jais žaidžia, su kuo labiausiai 
mėgsta bendrauti. Reikėtų skirti puslapį ir 
tam, ko vaikas nemėgsta, kas jam nesiseka 
ir kokiu būdu būtų galima jam padėti. Dar 
viename puslapyje būtų galima nurodyti, 
kur vaikas mokosi: mokyklos adresą, te-
lefoną, mokytojų vardus bei telefonus ir 
dalykus, kurių vaikas mokosi mokykloje. 

Labai svarbūs ir puslapiai, kuriuose 
būtų išvardyta, kokios specialiosios pa-

galbos vaikui reikia ir kaip ją suteikti. Pir-
miausia reikėtų nurodyti, kaip su vaiku 
bendrauti: kokia kalba ar papildomomis 
komunikacinėmis priemonėmis. Juk bū-
na, kad vaikas nekalba, bet gali parodyti 
žodį paraidžiui. O gal jis gali parodyti vi-
są žodį arba simbolį? O gal moka nupiešti, 
tai, ką nori pasakyti, arba parodyti gestu, 
galvos judesiu „taip“ ar „ne“. 

Dar keletą puslapių reikėtų skirti vaiko 
dienotvarkei, ypač jeigu ji kuo nors ypa-
tinga: kada keliasi, valgo, ką ir kaip valgo, 
kokios pagalbos reikia tualete, kada eina 
miegoti, kaip miega, ar prašosi naktį į tu-
aletą. Jeigu vaikui reikia pagalbos tualete, 
reikėtų smulkiai aprašyti, kaip ją suteikti. 
Galima būtų nurodyti, kur vaikas miega 
namuose, ar prieš užmigdamas mėgsta 
pasiklausyti pasakos, muzikos, ar nori, 
kad miegamajame nebūtų išjungiama 
šviesa ir t. t. Jeigu vaikui kyla kokių nors 
valgymo sunkumų, reikėtų į komunikaci-
nę knygą įtraukti informaciją apie tai, kaip 
vaikas valgo, geria, kokiais stalo įrankiais 
naudojasi, koks maistas jam patinka, o 
kokio nemėgsta ar negali valgyti, kokioje 
padėtyje jam geriausia valgyti ir pan. Be 
to, galima būtų į knygą įdėti informaciją 
apie tai, kokius fizinius pratimus vaikas 
mėgsta ir kokios pagalbos jam reikia juos 
atliekant. Toliau būtų galima aptarti vaiko 
sveikatos būklę, nurodyti problemas, var-
tojamus vaistus, galimą pagalbą sutrikus 
sveikatai.

Komunikacinės knygos 
naudojimo galimybės

Kai komunikacinė knyga jau bus 
parengta, labai svarbu gerai apgalvoti, 
kokioje aplinkoje ir kaip ji galėtų būti 
sėkmingai naudojama, t. y. įvertinti šias 
aplinkybes:
•	 kada, kokioje vietoje, kaip dažnai ir 

kokie asmenys naudos vaikui sukurtą 
„Mano gyvenimo knygą“;

Mano gyvenimo knyga
2006 – 2007 metais ugdymo centre „Viltis“ vykdomas komunikacinės 
knygos kūrimo projektas „Mano gyvenimo knyga“. Į šį projektą įtraukti 
75 centro lankytojai nuo 3 iki 21 metų, 35 darbuotojai (specialieji 
pedagogai, mokytojai, auklėtojai), 10 mokytojų padėjėjų ir lankytojų 
šeimos. Šiame straipsnyje papasakosime jums, kas yra komunikacinė 
knyga, apie ką joje turėtų būti rašoma ir kam ji reikalinga. 
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•	 kokiu būdu vaikas rodys aplinkiniams 
„Mano gyvenimo knygoje“ esančius 
ženklus–simbolius;

•	 kaip kuo dažniau praktiškai naudoti 
„Mano gyvenimo knygą“ klasės, mo-
kyklos aplinkoje, viešosiose vietose 
(parduotuvėje, teatre ir kt.);

•	 kaip kurti socialines istorijas elgesio 
ir emocijų sutrikimų turintiems vai-
kams, kad jos padėtų jiems keisti savo 
elgesį.
Komunikacinę knygą galima retkar-

čiais papildyti temomis, kurios būtų su-
sijusios su vaiko individualia ugdymo 
programa, įprastomis veiklomis ir pomė-
giais. Vaikas, turėdamas visą rinkinį jam 
aktualių temų, galėtų kartodamas įtvirtin-
ti įgytus įgūdžius. Galbūt jis net parodytų 
iniciatyvą kalbėtis su kitu asmeniu, kitaip 
tariant, pats pasirinktų pokalbio temą, 
pvz.:
•	 aš mokykloje;
•	 mano seneliai gyvena kaime;
•	 aš pažįstu Vilnių;
•	 aš parduotuvėje;
•	 aš bažnyčioje.

Temų skaičius ir turinys kiekvienam 
vaikui galėtų būti parenkamas priklauso-
mai nuo jo specialiųjų poreikių ir komu-
nikacinių gebėjimų lygmens, naudojant 
įvairias vaiko gebėjimus atitinkančias 
pagalbinės komunikacijos sistemas ir 
priemones, pradedant nuo realų daiktą 
simbolizuojančių detalių, nuotraukų, pa-
veikslėlių, schematizuotų simbolių, bai-
giant žodiniu aprašymu. 

Be to, komunikacinei knygai tiktų ir 
socialinės istorijos, kurios kuriamos tada, 
kai vaikui kyla elgesio problemų, susiju-
sių su socialine aplinka. Jas sudaro nuo-
traukos, paveikslėliai, simboliai ir užrašai. 
Socialinės istorijos ypač naudingos, jeigu 
vaikas tam tikroje situacijoje elgiasi neade-
kvačiai arba nesuvokia, ką jam daryti. So-
cialinių istorijų reikia mokytis prieš kiek-
vieną situaciją, kuri gali sukelti problemų. 
Tai padeda vaikams laikytis taisyklių, jų 
nelaužyti. Vaizdžiai pateikti tikslūs ir su-
prantami nurodymai palengvina elgesio 
problemas tam tikrose situacijose.

Socialinė istorija pradedama nuo kelių 
bendro pobūdžio sakinių, nurodančių, 
kaip žmonės elgiasi konkrečioje situacijo-
je. Vėliau eilės tvarka pateikiami sakiniai 
su vaizdiniais simboliais apie tai, kaip 
šioje situacijoje turėtų elgtis vaikas. Pa-
baigoje būtina parodyti ir užrašyti, koks 
vaikas šaunuolis, kad elgiasi gerai, ir ko-

MANO  
VARDAS…….................................…………….
AŠ GYVENU VILNIUJE....................................
MANO TELEFONAS.........................…………..
MAN 19 METŲ 
MANO  
GIMTADIENIS…...............................…………..
AŠ KALBU LABAI LĖTAI
PRAŠAU LABAI ATIDŽIAI KLAUSYTI

Keletas puslapių iš vienai mūsų mokinei sudarytos 
komunikacinės knygos 

AŠ GALIU 

- SKAITYTI
- SKAIČIUOTI
- RAŠYTI KOMPIUTERIU
- KALBĖTI ANGLIŠKAI
- KALBĖTI RUSIŠKAI
- PARODYTI ŽODĮ RAIDĖMIS

MANO POMĖGIAI

- AŠ LABAI MĖGSTU BENDRAUTI SU  
 BENDRAAMŽIAIS
- MAN PATINKA PIEŠTI
- RAŠYTI KOMPIUTERIU
- KELIAUTI PO MIESTĄ
- DALYVAUTI BERNARDINŲ BAŽNYČIOS 
 JAUNIMO BENDRUOMENĖS  
 SUSIRINKIMUOSE
- DALYVAUTI PAL. J. MATULAIČIO  
 PARAPIJOS SOCIALINIO CENTRO  
 VEIKLOJE

MAN REIKIA PADĖTI 

-  PAVALGYTI
-  ATSIGERTI
- VEŽIMĖLYJE MANE REIKIA  
 PRITVIRTINTI PER LIEMENĮ
-  PIEŠTUKĄ MAN REIKIA ĮDĖTI Į  
 KAIRĘ RANKĄ
- KAI SKAITAU, MAN REIKIA UŽDENGTI  
 APATINĘ EILUTĘ

kie patenkinti dėl to jo namiškiai ar su juo 
dirbantys specialistai.

Čia pateiktas komunikacinės knygos 
pavyzdys tėra viena iš daugelio galimybių, 
nes kiekviena vaiką ugdanti ir prižiūrinti 
komanda ją rengs skirtingai, atsižvelgda-
ma į konkretaus vaiko poreikius, gebė-
jimus bei savo kūrybinius sumanymus. 
Pabaigai nuoširdžiai norėtume paskatinti 
kitų mokyklų pedagogus, darbuotojus ir 

visus norinčiuosius palaikyti šia svarbią ir 
naudingą iniciatyvą.

Sudarydami savo komunikacinę kny-
gą, mes rėmėmės šiuo leidiniu: 

M. Robertson „Child health and infor-
mation notebook“, 2002.

Ona Guogienė, V. Liaudanskienė,  
R. Ulevičiūtė, A.Vilūnienė 

Vilniaus ugdymo centro „Viltis“ 
darbuotojos



	
Kartais aš su šeima 	
einu 	
į parduotuvę.

	
Kartais 	
aš noriu bėgti.

	
Kartais aš noriu 	
muštis ir mėtyti 	
daiktus.

	
Parduotuvėje aš jaučiuosi blogai. 	
Aš turiu pasakyti mamai: 	
„Man blogai, aš turiu išeiti“.

	
Mama bus laiminga, 	
jeigu aš pasakysiu: 	
„Aš turiu išeiti“.

	
Žmonės bus laimingi, 	
jeigu aš nesimušiu ir 	
nemėtysiu daiktų.

TAIP AŠ MOKYKLOJE NE

PRASIDEDA PAMOKA BAIGIASI

SKAITYTI RAŠYTI SKAIČIUOTI

AŠ
TAIP PALAUKTI NE

NORIU

EITI ŽAISTI ŽIŪRĖTI TV

ŽASITI
KOMPIUTERIU

PLAUTI RANKAS MOKYTIS

VALGYTI Į TUALETĄ GERTI

Socialinių istorijų pavyzdžiai Kai aš susipažįstu su svetimu žmogumi	
	
Kartais mano mama 	
supažindina mane 	
su svetimu žmogumi.

	
Kartais aš noriu slėpti akis.

	
Kartais 	
noriu pabėgti.

	
Kai mama supažindina mane su svetimu žmogumi, 	
jis tampa mano draugu.	
	
Šaunu draugui pasakyti: 	
„Labas, kaip tu gyveni?“.

	
Malonu pasisveikinti 	
rankos paspaudimu.

	
Mano mama bus laminga, 	
jeigu aš pasakysiu kitam žmogui: 	
„Labas, kaip tu gyveni?“.

	
Svetimas žmogus bus laimingas, 	
jeigu aš jam pasakysiu: 	
„Labas, kaip tu gyveni?“.

Bendravimo ženklų pavyzdžiai

Arūno Markelevičiaus piešinys
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Pagal Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl 
darbingumo lygio nustatymo pereina-
muoju laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 37-1324) asmenims, ku-
riems iki 2005 m. liepos 1 d. invalidumas 
buvo nustatytas neterminuotai, jų turimos 
invalidumo grupės iki 2006 m. birželio 
30 d. bus prilygintos darbingumo lygiui, 
remiantis buvusia tvarka išduotais Invali-
dumo pažymėjimais:

•	 I invalidumo grupė prilyginama 
20 procentų darbingumo lygiui;

•	 II invalidumo grupė prilyginama 
35 procentų darbingumo lygiui;

•	 III invalidumo grupė prilyginama 
50 procentų darbingumo lygiui.

Tiems asmenims, kuriems invalidu-
mas buvo nustatytas terminuotai, darbin-
gumo lygis bus nustatomas tik pasibaigus 

nustatytam invalidumo terminui, o nuo 
2007 m. liepos 1 d. – privalomai. 

Asmenys, nesutinkantys su invali-
dumo grupės prilyginimu darbingumo 
lygiui, teisės aktų nustatyta tvarka gali 
kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybą prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos (toliau NDNT).

Asmenys, norintys invalidumo grupę 
prilyginti darbingumo lygio procentams, 
turi pateikti NDNT šiuos dokumentus:

•	 laisvos formos prašymą dėl turė-
tos invalidumo grupės prilygini-
mo darbingumo lygiui;

•	 asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą ir jo kopiją;

•	 3x4 cm.dydžio nuotrauką;
•	 Invalidumo pažymėjimą;
•	 Invalido pažymėjimą (pateikiama 

tada, kai išduodamas Neįgaliojo 
pažymėjimas).

Turimos invalidumo grupės prilyginimas 
darbingumo lygiui

Įgalioti pareiškėjo asmenys turi pa-
teikti:

•	 įgaliojimą ir jo kopiją;
•	 pareiškėjo asmens tapatybę 

patvirtinančio dokumento kopiją.
Asmenų, sukakusių senatvės pensi-

jos amžių, kuriems iki 2005 m. liepos 1 
d. invalidumas buvo nustatytas netermi-
nuotai, invalidumo grupės prilyginamos 
specialiųjų poreikių lygiui:

•	 I invalidumo grupė – didelių 
specialiųjų poreikių lygiui;

•	 II invalidumo grupė – vidutinių 
specialiųjų poreikių lygiui;

•	 III invalidumo grupė – nedidelių 
specialiųjų poreikių lygiui.

Dėl invalidumo grupės prilyginimo 
specialiesiems poreikiams reikia kreiptis į 
savivaldybių administracijas.

Sandra Pačinaitė
„Vilties” bendrijos teisininkė

Nuo 2004 metų gruodžio iki 2006 me-
tų gruodžio Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija „Viltis“ dalyvavo 
tarptautiniame projekte „Padarykime tai“ 
(angl. Work it out). „Padarykime tai“ yra 
bendras kelių Danijos, Airijos, Lietuvos ir 
Škotijos organizacijų projektas. Visos šios 
organizacijos dirba su žmonėmis, turin-
čiais intelekto sutrikimų. Šio projekto tiks-
las – padėti sutrikusio intelekto asmenims 
suprasti, kas yra diskriminacija, ir kaip su 
ja kovoti tiek ieškant darbo, tiek dirbant. 
Projektą rėmė Europos Komisija. 

Šių metų lapkričio 7-8 dienomis Briu-
selyje vyko baigiamoji projekto konferen-
cija. Joje dalyvavo visi projekto partneriai 
ir asmenys su proto negalia. Iš 4 Lietuvos 
atstovų 2 turėjo proto negalią. Baigiamo-
sios konferencijos metu buvo surengti susi-
tikimai su įvairiomis organizacijomis ir su 
Europos Parlamento atstovais iš kiekvienos 
partnerės šalies. Šiuose susitikimuose buvo 
pristatytas pats projektas, jo tikslai, veiklos 
ir jo eigoje parengta medžiaga. 

DVD teisininkai ras Teisės vadovą, kuris pa-
dės jiems remti sutrikusio intelekto klientus 
nagrinėjant antidiskriminacines bylas.

• Sutrikusio intelekto asmenų asis-
tentams. Mokymo medžiaga bus naudin-
ga ir žmonėms, padedantiems sutrikusio 
intelekto asmenims. Medžiaga galės būti 
naudojama mokant ir pavienius asmenis, 
ir grupes. Be to, DVD yra informacijos 
apie Užimtumo pagrindų direktyvą.

Šis DVD bus naudinga priemonė 
siekiant užtikrinti, kad žmonės su proto 
negalia nebūtų diskriminuojami ateityje. 
Projekto medžiagą rasite tinklapyje www.
work-it-out.dk arba pačiame DVD, kurį 
galite gauti Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijoje „Viltis”: 
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

Lina Mališauskaitė
„Vilties” bendrijos teisininkė 

Tarptautinis projektas 
„Padarykime tai“

Pirmąją dieną Lietuvos delegacija 
susitiko su Europos neįgaliųjų forumo ir 
Europos asociacijos, teikiančios paslaugas 
sutrikusio intelekto asmenims, atstovais. 
Tos pačios dienos vakare visi konferen-
cijos dalyviai susirinko Inclusion Europe	
biure, kuriame irgi buvo pristatytas šis 
projektas.

Antrąją dieną Lietuvos delegacija lan-
kėsi Europos Parlamente. Lietuviai turėjo 
galimybę susitikti net su 8 Europos Parla-
mento nariais iš Lietuvos. 

Vykdant projektą „Padarykime tai“ 
buvo išleistas skaitmeninis vaizdo diskas 
(DVD), kuriame galima rasti informaciją, 
skirtą:

• Žmonėms, turintiems intelekto 
sutrikimų. Jiems parengta mokymo prie-
monė apie diskriminaciją ir apie tai, ką da-
ryti tuo atveju, jei asmuo su proto negalia 
yra diskriminuojamas darbe.

• Teisininkams. Nors antidiskrimi-
naciniai įstatymai yra labai aiškūs, tačiau 
įstatymai yra viena, o praktika – kita. Todėl 
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Viltis ir viltiečiai
Aš esu „Biržų Vilties“ narė. Nuo praėjusių metų rugsėjo 

lankau Biržų rajono socialinių paslaugų centro užimtumo gru-

pę. Šiuo metu mūsų, lankytojų, tėra 5. Man viskas įdomu: dirbu 

kompiuteriu, kuriu eilėraščius, siuvinėju, piešiu, bet mėgsta-

miausias mano užsiėmimas – mezgimas. Man patinka megzti 

kojines, pirštines. Vadovės ir direktorė yra labai malonios, geros. 

Juk sakoma, būk geras pats, ir kiti tau bus geri. Aš mėgstu mu-

ziką, ekskursijas. Kol galiu vaikščioti, nesėdžiu invalido vežimė-

lyje, tol reikia naudotis proga ir nenuleisti rankų. Siunčiu Jums 

savo eilėraštį „Viltis ir viltiečiai“.

Nijolė Krisiukėnaitė

bendrijos „Biržų Viltis“ tarybos narė

Viltis – gražus pavadinimas įstaigos,

Kurioje glaudžiais neįgalūs žmonės.

Ten gyvena mūsų viltiečiai

Nelaimingi žmonės.

Ne visi vienodai mąsto,

Ne visi gali dirbti,
Jie vieni negali būti,

Dirbti, mokytis, gyventi.

Jie vadinasi viltiečiai,

Jei nebūtų tos Vilties,

Tai viltiečiams vienas kelias – 

Valdiški namai.

Tai būdinga intelekto sutrikimams.

Vieni daro, ką jie nori,

Kiti gyvena savo mintyse,

Tad būkime kantrūs.

Aplankėme draugusVieną gražų praėjusių metų rudens rytą susiruošėme į Pakruojį, kur 

mūsų laukė seni draugai. Kaip gražiai spindėjo jaunuolių akys, kokie gy-

vybingi ir kupini vilties buvo jų veidai. Pirmiausia šeimininkai mums 

aprodė savo namus, kurie maloniai nustebino švara ir jaukumu. Matėsi, 

kad jaunuoliai šiuose namuose laimingi ir mylimi. Apžiūrėjus centrą, 

mūsų laukė vaišės ir linksmybės. Kaip smagu, kad neįgalūs žmonės, 

kuriems likimas atseikėjo įvairių išbandymų, neliūdi, bet džiaugiasi gy-

venimu.
Grįždami į namus, užsukome į Kryžių kalną. Susikaupėme ir pasi-

meldėme, prašydami Dievą sveikatos sau, savo artimiesiems ir, žinoma, 

likimo draugams, kuriuos palikome Pakruojyje. Kantrybės jiems, santar-

vės ir ramybės.

Renata Rumšienė

Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių  
darbo centro socialinė darbuotoja

M ū s ų  g y v e n i m o  a k i m i r k o s

Į Aušros Vartus,  
pas Gailestingąją Motiną

Praėjusių metų lapkričio 18 dienos rytą sėdome 
į „Anykščių Vilties“ mikroautobusiuką ir išvažiavo-
me į Vilnių, į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos 
Globos atlaidus. Ši diena buvo skirta neįgaliesiems. 
Vilniuje 14 val. visi neįgalieji ir jų palydovai rinkosi 
Subačiaus gatvėje. Mūsų vadovė Dalia Tarailienė iš-
dalijo mums baltas skarutes ir prijuostes, kaip daro-
ma Lurde (Prancūzija). O netrukus policijos lydimi 
tvarkingomis gretomis jau žygiavome kalbėdami 
rožinį į Aušros Vartų šventovę. Labai dėkojame 
„Anykščių vilties” bendrijos pirmininkui Almantui 
Čieliui ir „Vilties“ bendrijos tarybos narei Laimei Že-
maitienei už pagalbą rengiant šią kelionę.

Visų keliautojų vardu Regina Kavaliūnaitė
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Tarptautinis projektas  „Aplink Europą per 6 dienas“Praėjusiais metais Panevėžio specialioji mokykla vykdė tarptautinį projektą 
„Aplink Europą per 6 dienas“. Projekte dalyvavo Panevėžio specialiosios mo-
kyklos mokiniai, Panevėžio ir Lenkijos jaunuolių dienos centrų lankytojai, Slo-
vėnijos, Rumunijos ir Latvijos specialiųjų mokyklų mokiniai. Šis projektas buvo 
finansuojamas iš Europos Sąjungos programos „Jaunimas“ lėšų.

Pagrindinis šio projekto tikslas – mokyti neįgalius jaunus žmones pasitikėti 
savo jėgomis, džiaugtis pasiektais rezultatais, žinoti savo vertę ir parodyti, kiek 
daug gali neįgalus jaunas žmogus, kai jam sudaromos sąlygos.

Visi projekto dalyviai buvo apsistoję Anykščių poilsio namuose „Šilelis“. Ge-
riau suprasti vieniems kitus padėjo įvairios projekto metu organizuotos išvykos, 
kuriose mokiniai susipažino su Lietuvos krašto nacionalinėmis ir istorinėmis 
vertybėmis. 

Visi projekto dalyviai aplankė Arklio muziejų, Gedimino pilį, Katedrą, Tra-
kus, Kernavės piliakalnius. Didžiausią įspūdį visiems paliko Trakai su nuostabia 
pasakų pilimi.

Susipažinimo metu daug bendravome, žaidėme, mokėmės naujų žodžių ir 
dainų. Tądien kūrėme svajonių laivus, kurie projekto pabaigoje persikūnijo į 
daugybę mažų įvairiaspalvių laivelių, išplaukusių Anykštos upe. 

Dailės užsiėmimuose neįgalieji atskleidė savo kūrybinius gebėjimus – klau-
sydamiesi muzikos ir piešdami ant gobeleno išreiškė savo jausmus bei svajo-
nes. Netruko ir sportinės veiklos. Šiuose užsiėmimuose visi smagiai leido laiką, 
žaisdami krepšinį, futbolą, orientacinius žaidimus, dalyvavo įvairiose netradi-
cinėse estafetėse. Kiekvienos šalies vadovai pristatė savo parengtą veiklą. Slo-
vėnai – „Naują vielos gyvenimą“, lenkai – judesio plastiką, rumunai – origami, 
latviai – aerobiką. 

Labiausiai proto negalios jaunuolius suartino nacionaliniai vakarai. Kiekvie-
na šalis pristatė savo kultūrą ir tradicijas. Projekto dalyviai dainavo kitų šalių 
dainas, šoko įvairius šokius, ragavo tradicinių valgių. Tikimės, kad šis projektas 
ne tik mums, bet ir draugams iš Slovėnijos, Rumunijos, Latvijos ir Lenkijos su-
stiprino motyvaciją patiems pažinti pasaulį, o ne žvelgti į jį vadovaujantis kitų 
sukurtais stereotipais.

Kristina Raščiuvienė ir Rasa Ramanauskienė
Panevėžio specialiosios mokyklos mokytojos–konsultantės 

Sveikas, Robertai
Joniškio centre įsikūrusioje 2-oje 

vidurinėje mokykloje trečius metus 
veikia ugdymo skyrius, kurį lanko 
17 specialiųjų poreikių vaikų ir jau-
nuolių. Šį skyrių sudaro 2 lavina-
mosios klasės ir užimtumo centras. 
Neįgalieji čia gali lankyti muzikos, 
dramos ir kompiuterinių technolo-
gijų būrelius, jiems teikiamos kine-
ziterapijos paslaugos.

Pagrindinis ugdymo skyriaus 
tikslas – vykdyti socializaciją, kuriai 
turime puikias sąlygas. Mūsų au-
klėtiniai naudojasi bendra valgykla, 
būna mokyklos aplinkoje, dalyvau-
ja bendruose renginiuose. Visada 
randame bendrą kalbą su pedagogų 
kolektyvu.

Esu laiminga, kad mano sūnus 
Robertas čia laimingas. Daug pasa-
ko tai, kad jis myli visus darbuoto-
jus. Užbėgi į ugdymo skyrių, vaikai 
piešia virtuvėlėje, čia pat orkaitėje 
kepa obuoliai... Žemai lenkiuosi 
visiems, kurie kasdieniu darbu pri-
sideda prie mano sūnaus laimės. 
Neatsidžiaugiu, kad plečiasi jo so-
cialiniai ryšiai: su juo gatvėje jau 
sveikinasi ne tik mūsų kaimynai ir 
pažįstami. Štai neseniai pasilabino 
žmogus, kurio aš pati nepažįstu. 
Todėl galiu drąsiai sakyti: „Sveikas, 
Robertai, pagaliau tu esi svarbus ne 
tik mamai...“. 

Asta Natrienė, Roberto mama

M ū s ų  g y v e n i m o  a k i m i r k o s
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Kelionės  
įspūdžiai neblėsta

Praėjusių metų rugsėjo pabaigoje Lazdijų rajono socialinės globos 

centro „Židinys“ teatro grupė lankėsi Druskininkų dieno užimtumo 

centre. Likimo draugams mes parodėme lėlių teatro spektaklį, lietuvių 

liaudies pasaką „Ožkelė, pusė lupta, pusė skusta.“ Po spektaklio visi 

gražiai bendravome prie šventinio stalo. Susitikime dalyvavo ir „Drus-

kininkų Vilties“ tarybos narys Vaclovas Klevickas.

Kadangi mūsų apsilankymas sutapo su turizmo diena, mums buvo 

pasiūlyta ekskursija po Druskininkus. Aplankėme gydyklas, Antano 

Česnulio skulptūrų ir poilsio parką, esantį Naujasodės kaime. Kiek 

daug įspūdžių patyrėme lipdami į vėjo malūną. Sparnams pradėjus 

suktis, vaikams atrodė, kad tuojau skrisime. Nepakartojama ir akme-

nų siena su daugybe nišų, kuriose rymo menininkų iš visos Lietuvos 

suvežti rūpintojėliai. Grožėjomės Egle žalčių karaliene su vaikais, išsi-

gandome riaumojančio slibino.

Ekskursijos pabaigoje susitikome su pačiu parko šeimininku – dro-

žėju A. Česnuliu. Neįgaliesiems jis vaizdžiai parodė, kaip, jo žodžiais 

tariant, iš „malkų“ gimsta įvairios skulptūros. 

Už patirtas malonias akimirkas norime padėkoti „Druskininkų Vil-

ties“ pirmininkei Lilijai Sereikienei ir tarybos nariui Vaclovui Klevic-

kui. Už dalijimąsi darbo patirtimi – socialinėms darbuotojoms Onutei 

ir Aniai, o už lėšas šiai kelionei – Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos 

pirmininkui Jonui Ambraziūnui.
Virginija Ūsienė

Lazdijų rajono globos centro „Židinys“ socialinė darbuotoja

Mano pasaulis –  
atviras visiems

Praėjusių metų rudenį Zanavykų kraš-

to muziejuje buvo surengta paroda „Ma-

no pasaulis“, kurioje buvo eksponuojami 

Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir Pilviškių su-

trikusio intelekto žmonių darbai. 

„Neįgalieji apdovanoti gebėjimu 

įžvelgti grožį ten, kur mes, save vadinan-

tys sveikaisiais, jo nė nematome“, – teigė 

parodos atidaryme apsilankęs evangelikų 

liuteronų kunigas Virginijus Kelertas.

Gausiai į parodos atidarymą susirin-

kusius lankytojus pasveikino rajono meras 

Juozas Bertašius. O kiekvienas parodos 

dalyvis gavo po saldžią dovanėlę. 

Žurnalo rengėjų informacija

Gintaro Kasulaičio piešinys
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Neįkainojamų  susitikimų metasKretingos neįgaliam jaunimui nestinga optimiz-mo: ,,bus sporto varžybos, dalyvausime muzikos šventėje, važiuosime į ekskursiją su meno mokyklos mokiniais...“ Nuobodu tada, kai neturi ką veikti, o kai planai šokdina lūkesčius, nėra kada nuogąstauti, kad likimas buvo nedosnus. Juk jis dosnus tiek, kiek pajė-gi pats į jo skverną įsikibti. Dienos veiklos centras kartu su ,,Kretingos Vil-timi“ inicijuoja integracinius projektus, kurie nėra tradiciški pašaliečio akiai, tačiau keičia jo požiūrį į esminius dalykus. O juos išvardyti reikėtų, nes tik ta-da bus aišku, apie ką mes galvojame ir svajojame, ko tikimės ateityje. Ne visada galime įvertinti, ko reikia neįgaliam jaunam žmogui. Bandome kompensuoti jo trūkumus pritaikydami priemones ir aplinkos sąly-gas. Tačiau po kiek laiko, žiūrėk, ir aplinka nebe taip džiugina, ir priemonės suauga su gyvenimo kasdie-nybe, o trūksta to paties kaip ir sveikam kaimynui – draugystės, bendravimo, vienovės jausmo, kurie pa-tvirtintų, kad tai, kas mus jaudina, rūpi ir kitiems, tai, kas daroma, gali būti padaryta ir mūsų rankomis. 

Paprasta tiesa – būti kažkam reikalingu, pasirodo, yra be galo didelė vertybė.	Ne pirmus metus Kretingos neįgalūs jaunuoliai sėkmingai dalyvauja sporto varžybose ,,Pienės pū-kas“, į kurias susirenka neįgalieji net iš 4 rajonų. Žodis ,,varžybos“ sutrikusio intelekto jaunuoliams reiškia ne rungtyniavimą, bet greičiau smagaus susitikimo galimybę: šokius, žaidimus ir... draugystes. Čia su-žiba akys išvydus pažįstamus veidus, o išsiskyrimai tampa sunkiu išbandymu ne tik jaunuoliams, bet ir darbuotojams (juk ir atsisveikinti reikia išmokti!). Šiemet sportinės varžybos buvo organizuotos Mon-ciškėse, paraplegikų asociacijos stovyklavietėje, todėl jaunuoliai čia įsikūrė dviem dienoms. Jau šiandien kuriami planai, kaip surengti dar įdomesnes rungty-nes, įtraukti daugiau dalyvių, organizuoti stovyklą ilgesniam laikotarpiui. Vasara buvo gausi projektinės veiklos, neleidžiančios tinginiauti. Jau antrus metus sėkmingai bendraujantys su neįgaliaisiais Meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai drąsiai priėmė juos į savo būrį: rinkti gam-tos medžiagų pajūryje, daryti suvenyrų, dalyvauti miesto mugėje, ekskursijose. Neįgalieji nesijaučia išskirtiniai, nes bū-dami drauge priklauso vienai ir tai pačiai bendruomenei, kurią jungia viena idėja. Nebijokime draugauti, šitaip iš-laisvindami apribojimų gniaužtus, nes kiekvienas susitikimas, anot Antuano de Sent–Egziuperi, byloja apie tai, kad draugą reikia „prisijaukinti“. O tai pa-daryti galime bent jau su juo susitiki-nėdami... 

Diana Garjonienė Kretingos dienos veiklos centro vyriausioji socialinė darbuotoja 

Bendrijos pulsas

Gintaro Kasulaičio piešinys
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Kalėdos –  
didelė šventė 
neįgaliesiems

Kalėdos – stebuklų metas. Kai ku-
rie žmonės sako, kad stebuklų nebū-
na. Tačiau jau vien tai, kad gimė Kris-
tus, yra stebuklas. Jis atnešė tikėjimą, 
ramybę ir viltį žmonėms, ypač tiems, 
kuriems sunku. Neįgalieji, ypač tu-
rintys sunkesnę negalią, yra priklau-
somi nuo aplinkinių. Todėl ir tėvai, ir 
socialiniai darbuotojai, ir galop visi 
žmonės turi stengtis padovanoti jiems 
šventę. 

Markučių dienos veiklos cen-
tre kiekvienais metais prieš Kalėdas 
rengiamas šventinis karnavalas. Jam 
ruoštis pradedama mažiausiai prieš 
mėnesį. Stengiamasi įtraukti visus 
centro lankytojus. Kiekviena studija 
(grupė) parengia trumpą vaidinimą 
pagal iš anksto žinomą temą. Dau-
guma neįgaliųjų laukia karnavalo ir 
stropiai jam ruošiasi: padeda puoš-
ti centrą, kepa šventinius pyragus, 
vaidina. Prieš šventes dienos centras 
pasipuošia įvairiais kalėdiniais žais-
liukais, piešiniais, karpiniais. O pati 
didžiausia puošmena, aišku, būtinai 
būna gražiai papuošta eglutė.

Kalėdų Senelis visus vaišina svei-
kinimais ir saldumynais. Atėjus ilgai 
lauktai karnavalo dienai, centre prasi-
deda didelis sujudimas. Visi jaudina-
si, klausinėja vienas kitą, kaip atrodo 
su kaukėmis, drąsina prieš būsimą 
pasirodymą. Kai susirenka tėveliai ir 
svečiai, prasideda stebuklai: šokiai, 
eilėraščiai, spektakliai ir geros nuotai-
kos pliūpsniai. Jau keletą metų centre 
svečiuojasi būsimi kunigai, kurie irgi 
pasveikina centro lankytojus su šven-
tėmis ir įteikia savo dovanėles. Po pa-
sirodymų šventė tęsiasi studijose. Prie 
šventiškai papuoštų stalų neįgalieji, jų 
tėvai ir darbuotojai dalijasi įspūdžiais 
bei dovanėlėmis. Visi pamiršta ne-
sklandumus ir problemas, džiaugiasi 
švente, o labiausiai laukia kitų geres-
nių metų.

Aurimas Urbanavičius
Socialinis darbuotojas

Bendrijos pulsas



Po vieną žurnalo egzempliorių 
savo iniciatyva užsakysime visų 
rajonų ir miestų savivaldybėms, 
apskritims, taip pat ministeri-
joms bei pensionatams.

Visus 
susidomėjusius 
privačius asmenis, 
kitų įstaigų ar 
organizacijų vadovus,
„Vilties“ bendrijos 
pastangomis įkurtas 
įstaigas ir tas įstaigas, 
su kuriomis bendrija 
palaiko ryšius,

Dėmesio! Visiems!  Dėmesio! Dėmesio! 
Visiems!  Dėmesio! Visiems!  Dėmesio!

„Viltis“ 
2007 

metams!
norinčius gauti žurnalą 	
2007 metais, prašytume 

užpildyti žemiau pateiktą 
kuponą arba jo kopiją	
SPAUSDINTINėMIS 

RAIDėMIS IŠSKAITOMU 
RAŠTU; iškirpti pagal liniją; 

įdėti į voką ir siųsti šiuo adresu: 
Kalvarijų g. 143,  

LT-008221 Vilnius.

P R E N U M E R A T A !

Mieli „Vilties“ bendrijos 
asocijuotųjų narių vadovai, 
pasirūpinkite, kad prenumeratos 
kuponai laiku pasiektų visus Jūsų 
vienijamus žmones, o paskui – 
mus, kad galėtumėme džiuginti Jus 
naujais žurnalo „Viltis“ numeriais 
ir 2007 metais.

Dėmesio!!!!!!!
Šį kuponą galima kopijuoti. 
Kuponai, užpildyti 
neišskaitomu raštu ar gauti 
vėliau nei 2007 metų kovo 
20 dieną, nebus priimami. 
Prenumeratoriai kupone 
nurodytu adresu visus 2007 
metus kas ketvirtį gaus žurnalą 
nemokamai.
Prašome nevėluoti!!!!   

KUPONAS  2007 METAMS   Ketvirtinis žurnalas „VILTIS“ – 1 egz. Lietuvos paštas

prenumeratoriaus vardas, pavardė 
a r b a 

įstaigos ar organizacijos pavadinimas

gatvė (kaimas); 
namo, buto numeris  

(pašto indeksas; 
miestas (rajonas)

Kuponus siųskite adresu: Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius.

PATS LAIKAS UžSIPRENUMERUOTI žURNALą



Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendriją „Viltis“ 2006 m. rėmė:


Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Švietimo 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 „Hansa bankas“


Geros valios žmonės ir savanoriai

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Adresas
Kalvarijų g. 143,
LT-08221 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
Ričardo Brazausko piešinys

DėKUI 	
UŽ ŽMOGIŠKą ATJAUTą 	

IR BENDRYSTę
Praėjusių metų pabaigoje „Vilties“ bendriją 

pasiekė trumpas laiškas:

„Bendro Amerikos lietuvių šalpos fondo 
Vašingtono skyrius siunčia Jums 	

1270 dolerių čekį. 
Šią auką skiria 	

ponų Angelės ir Rosso Bailey šeima 	
A†A	

 MYKOLO ROSSO BAILEY		
atminimui.	

Esame Jums dėkingi už Jūsų pasišventimą ir 
kilnų darbą padedant Lietuvos vaikams. 

Su gilia pagarba ir padėka
Audronė Paukštienė

Vašingtono skyriaus pirmininkė“.

Tarp šių lakoniškų eilučių galima išskaityti be galo daug apie šeimą, dvide-
šimt šešerius metus auginusią neįgalų sūnų. Jam išėjus Anapilin ši šeima galvo-
jo ne tik apie jį, bet ir apie kitus neįgaliuosius, kuriems likimas galbūt pagailėjo 
tikrosios tėviškos meilės. Todėl žmonės, atėję palydėti į paskutinę kelionę My-
kolo, jo tėvų paprašyti nešė ne gėles, bet pinigines aukas, kurios ir sudarė laiške 
minimus 1270 dolerių. Todėl tai ne tik pinigai, bet ir kiekvieno aukojusiojo šir-
dies dalelė. Užjaučiame Angelę ir Rossą Bailey dėl netekties ir be galo dėkoja-
me jiems bei visiems aukojusiesiems už jų gebėjimą suprasti, kas yra žmogiška 
atjauta ir bendrystė.

Žurnalo rengėjai


