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Organizatorių vardu - LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA

EUFAMI būstinė : 
Adresas:
Diestsevest 100
B–3000 Leuven
Belgium

Tel : +32 16 74 50 40
Fax : +32 16 74 50 49
El. paštas : info@eufami.org
Interneto svetainė : www.eufami.org

2005 m. LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS 
ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA tapo pilanateise 
EUFAMI (Europos šeimų, kurių nariai serga 
psichikos ligomis, asociacijų federacijos) NARE.

(European Federation of Assiciations of Families of People with Mental Illness)
Europos šeimų, kurių nariai serga psichikos ligomis, asociacijų federacija

I seminare (2005 09 07) dalyvavo 189 žmonės iš visos Lietuvos: 30 - gydytojų psichiatrų, 5 – bendrosios praktikos 
gydytojai, 44 - bendrosios praktikos slaugytojai, 55 - socialiniai darbuotojai, 11 – psichologai, 17 - narių iš 
nevyriausybinių organizacijų, 27 - kiti asmenys.

II seminare (2005 10 13) dalyvavo 201 žmogus: 9 - gydytojai psichiatrai, 90 - bendrosios praktikos slaugytojų, 4 - 
psichologai, 54 - socialiniai darbuotojai, 18 - narių iš NVO, 29 - kiti asmenys.

III seminare (2005 11 29) dalyvavo 215 žmonių: 35 - gydytojai psichiatrai, 48 - bendrosios praktikos slaugytojai, 18 
- psichologų, 81 - socia- liniai darbuotojai, 14 - nariai iš NVO, 19 - kiti asmenys.

IV seminare (2006 01 17) dalyvavo 160 žmonių: 12 - gydytojų psichiatrų, 39 – bendrosios praktikos slaugytojai, 13 
– psichologų, 37 – socia-liniai darbuotojai, 26 – nariai iš NVO, 33 - kiti asmenys.

V seminare (2006 02 21) dalyvavo 310 žmonių: 29 - gydytojai psichiatrai, 100 – bendrosios praktikos slaugytojų, 12 
– psichologų, 117 – socialinių darbuotojų, 19 – narių iš NVO, 33 - kiti asmenys.

VI seminare (2006 04 03) dalyvavo 270 žmonių: 26 - gydytojai psichiatrai, 83 – bendrosios praktikos slaugytojai, 
13– psichologų, 97 – socia-liniai darbuotojai, 21 – narys iš NVO, 30 - kiti asmenys.

VII seminare (2006 06 14) dalyvavo 303 žmonės: 9 - gydytojai psichiatrai, 1 - bendrosios praktkos gydytojas, 329 - gydytojai psichiatrai, 1 - bendrosios praktkos gydytojas, 32 
– bendrosios praktikos slaugytojai, 3– psichologai, 185 – socialiniai darbuotojai, 25 – nariai iš NVO, 2 - Neįgalumo ir 
invalidumo nustatymo tarnybos darbuotojai,           41 - kiti asmenys.

Septyniuose sertifikuotuose seminaruose dalyvavo 1161 atstovas iš 286 įstaigų. 

VIII seminare ,,Partnerystės tarp sektorių kūrimas psichikos sveikatos srityje“ (2006 09 21, Vytauto Didžiojo 
universitetas) dalyvavo 236 žmonės: 35 - gydytojai psichiatrai, 33 – bendrosios praktikos slaugytojai, 34 – psichologai, 
60 – socialinių darbuotojų, 74 - apskričių ir savivaldybių departamentų specialistai, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų 
dėstytojai, mokytojai, studentai, užimtumo įstaigų vadovai ir specialistai, NVO atstovai. 
 
IX seminare ,,Tinkamos informacijos apie psichikos sveikatą kaupimas“ (2006 10 26,  Vilniaus Antakalnio poliklinika) 
dalyvavo 180 žmonių: 11 – gydytojų psichiatrų, 4 – bendrosios praktikos gydytojai, 50 – slaugytojų, 69 – socialiniai 
darbuotojai, 10 – psichologų, 10 – narių iš nevyriausybinių organizacijų, 20 – kitų asmenų (aukštųjų ir aukštesniųjų 
mokyklų dėstytojai, mokytojai, ministerijų įstaigų ir kitų užimtumo įstaigų vadovai bei specialistai), 6 – dalyviai be 
aukštojo išsilavinimo. Šį seminarą rėmė Sveikatos apsaugos ministerija.

Kiti asmenys - tai savivaldybių ir apskričių departamentų specialistai, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojai, 
mokytojai, studentai, užimtumo įstaigų vadovai ir specialisitai. 

 Seminarų statistika iš ciklo 
,,Nėra sveikatos be psichikos sveikatos”
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Danutė DAUKANTIENĖ
BĮ NDUC “Klaipėdos lakštutė” direktorė, socialinio darbo magistrė, 
Klaipėdos kolegijos dėstytoja

Partnerystės tarp sektorių kūrimas psichikos 
sveikatos srityje

Neįgalieji sudaro didelę visuomenės dalį. Jungtinių 
Tautų duomenimis, pasaulyje gyvena beveik dešimt 
procentų neįgalių žmonių. Su negalios problema 
susiduria iki 40% gyventojų , įskaitant neįgaliųjų šei-
mos narius, gimines, kaimynus, draugus, socialinius 
darbuotojus ir kitus specialistus. Klaipėdoje, miesto 
statistikos valdybos duomenimis,  bendras gyventojų 
skaičius mažėja, o neįgaliųjų skaičius nuolat auga. 

Galvojant apie neįgalių žmonių integraciją į 
visuomenę, paminėtinas S.Gradeckienės (2002) 
požiūris: tai yra bendras požiūris į neįgaliuosius, kai 

dėmesys sutelkiamas į gebėjimus ir galimybes, o ne 
į negalę ir apribojimus; tikėjimas, kad kiekvienas 
turi įgimtą teisę dalyvauti visuomenės gyvenime, 
būti pilnaverčiu jos nariu. Integracija nėra dirbtinas 
neįgalių žmonių įtraukimas į sveikų žmonių 
bendruomenę, tai apgalvotas ir planuotas būdas, 
leidžiantis neįgaliesiems kaip ir kitiems žmonėms 
gyventi drauge su visais bei būti priimtiems. 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo ryšio dėka 
neįgalieji gauna efektyvią pagalbą, kuri gerina jų 
gyvenimo kokybę. 

Socialinės paslaugos neįgaliesiems Klaipėdos mieste
BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras

 “Klaipėdos lakštutė” 
	Dienos socialinė globa ( 54 klientai)
	Socialinės paslaugos namuose ( 29 klientai)
	Transporto paslauga ( 43 klientai)

VšĮ Klaipėdos psichiatrijos ligoninė
	 Darbinė socialinė reabilitacija ( 59 klientai)
Socialinės paramos centras
	Transporto paslauga 
	Maitinimo paslauga ( 153 klientai per mėnesį)

SIŽGB “Viltis” 
	 Savarankiško gyvenimo namai (8 klientai)

NVO 
	 “Svetliačiok” Socialinė reabilitacija (35 klientai)
	SPŽGB “Inkaras” ( 38 nariai)
	Užimtumo klubas “Saulėgrąža” (19 nariai)

Vaiko krizių centras ( 44 suaugę asmenys,23 vaikai, turintys negalę)

Nakvynės namai ( 38 neįgalūs asmenys)
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BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras “Klaipėdos lakštutė” 

36%

23%
9%

32%
Labai reikalingos
Reikalingos
Nereikalingos
Neturi nuomonės

Paslaugos namuose reikalingumas:

Kodėl esate neįgaliųjų organizacijos narys?

19%

22%
6%

53%

Galimybė
susirasti daugiau
draugų
Įvairesnė
laisvalaikio
praleidimo forma
Įgyjama įvairių
įgūdžių

Neturi nuomonės

Tikslai ir uždaviniai

	Padėti neįgalių asmenų integravimuisi 
į visuomenę, gerinant jų gyvenimo 
kokybę bei ugdant jų fizinius ir protinius 
sugebėjimus.

	Informuoti ir konsultuoti Klaipėdos 
m. gyventojus apie teikiamas paslaugas 
asmenims, turintiems protinę negalią.

	Organizuoti ir teikti socialines paslaugas 
namuose asmenims, turintiems protinę 
negalią.

	Įtvirtinti įgytus ir formuoti naujus 
buitinius-higieninius įgūdžius.

	Sudaryti sąlygas darbinei, ugdomajai, 
kitai užimtumo veiklai.

	Organizuoti klientams turiningą 
laisvalaikį.

	Teikti transporto paslaugas .

Teikiamos socialinės paslaugos

	Dienos socialinė globa
	Transporto paslauga
	Pagalba į namus:
 Specialioji paslauga - socialinė priežiūra 

namuose teikiama nuo 2005 m. liepos 1 d. 
asmenims, turintiems protinę ir psichinę 
negalią. Įsteigti 5 socialinio darbuotojo 
etatai. Pasirašytos 29 sutartys su klientais. 

Reikalingiausios ir dažniausiai pasirinktos paslaugos 
buvo šios:
	Informavimas, konsultavimas
	Bendravimas
	Formalumų tvarkymas
	Maisto ruošimas
	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimas
	Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos

Ar norėtumėte dirbti ir gauti atlyginimą?

57%
9%

17%

17%
Labai noriu
Noriu
Nenoriu
Negaliu pasakyti

Ar norėtumėte sulaukti pagalbos įsidarbinant?

9%

22%

22%

13%

34%

Norėčiau, kad su manimi
visur eitų tėvai

Norėčiau, kad su manimi
pirmą kartą eitų
darbuotojas
Norėčiau, kad būtų
daugiau informacijos
darbo biržoje
Manau, kad darbą galiu
susirasti savo jėgomis

Neturiu nuomonės

Metinė veiklos analizė
Buvo išdalinta 40 anketų apie socialinės paslaugos reikalingumą Klaipėdos mieste, užpildytos 23.
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Neįgalieji žmonės Klaipėdos darbo biržoje 2006 
m.

I ir II gr. (30-40%)

76

5 0

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos r. sav. Neringos sav.

     Viso 81 (I ketvirtyje) 

III gr. (45-55%)

163

25 3

  
   Viso 191 (I ketvirtyje)

Išvados
1.Socialinių paslaugų asmenims, turintiems proto 
ir psichinę negalią Klaipėdos mieste nepakanka, 
nes 34 asmenys, turintys protinę ir psichinę negalią 
laukia savo eilės, kad patektų į Šilutės pensionatą. 
25 asmenys turintys protinę ir psichikos negalią 
laukia savo eilės, kad patektų BĮ Neįgaliųjų dienos 
užimtumo centrą “Klaipėdos lakštutė”.

2. Asmens priežiūra namuose žmonėms su proto 
ir psihikos negale - individuali ir efektyvi socialinė 
paslauga galinti pagerinti neįglaus žmogaus 
gyvenimo kokybę. Klaipėdos miesto neįgalieji 
nėra aktyvūs ir savimi pasitikintys žmonės, tačiau 
norintys bendrauti, susirasti draugų, įgyti naujų 
darbinių įgūdžių.  

3. Teikiant pagalbos namuose paslaugas, pirmiausiai 
reikia išsiaiškinti kliento poreikius ir asmeninius 
pageidavimus. Psihikos liga sergančio žmogaus 

poreikiai  skiriasi nuo pagyvenusių žmonių poreikių. 
Neįgalieji nori dirbti ir gauti atlyginimą, tačiau 
jiems trūksta informacijos apie laisvas darbo vietas, 
reikalinga tarpininko pagalba. Pasitenkinimą darbu 
suteikia išvada, kad neįgalieji pasitiki darbuotoju 
ir nori, kad pas darbdavį lydėtų – socialinis 
darbuotojas.

4. Socialinio tinklo plėtra neįgalių žmonių 
integracijos į visuomenę procese sudaro pagrindą 
jų įgalinimui, kuris stiprina šių asmenų savivertę, 
pasitikėjimą, suteikia savarankiškumo ir nepri-
klausomybę. Bendruomenė taip pat turėtų padėti 
negalę turinčiam asmeniui suvokti, kad ji pasirengusi 
jį priimti ir informuoti apie socialinę pagalbą 
teikiančias organizacijas. 
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Klaipėdos (miesto, rajono) darbo birža
Neįgaliųjų įdarbinimo dinamika Klaipėdos mieste 
per 2005 – 2006 m
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Danutė MARGELIENĖ ,
LSSO Socialinių reikalų komiteto pirmininkė,
Raimonda STEIKŪNIENĖ,
LSSO Profesinių reikalų komiteto pirmininkė

Informacijos vaidmuo organizuojant saugų 
personalo darbą

Florence Nightingale rašė: „aš esu įsiti-
kinusi, kad politinė galia yra didžiausia 
galia, kuri gali valdyti žmonių gerovę  
ir aš negaliu pritarti nei moterims, kurios mažina jos 
atsakomybę, nei vyrams, kurie išstumia moteris iš 
šios politikos. Kai moteris valdo ją atviru, tiesioginiu 
būdu, aš esu įsitikinusi, kad blogis negali būti su tuo 
susijęs“ .

Šie žodžiai tampa labai svarbūs ir šiandieną, 
pabrėžiantys, kiek svarbus moterų dalyvavimas 
visuomenės bei aktyviame politiniame gyvenime.
Kalbėdami apie informacijos reikšmę, natūraliai 
klausiame: tai kiek ir kam svarbi pati  informacija? 
Jos reikšmė šiandien? Kokios svarbos ji bus rytoj?  
Atsakymas aiškus – einame žinių visuomenės link, 
todėl informacija, žinios yra ypatingos svarbos.

2004 m. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas pateikė savo nuostatą į nepageidaujamus 
įvykius medicinos srityje: „Būtina pasverti terapinį 
pavojų ir savaiminės raidos pavojus. Neracionalus 
neigimas, kad sveikatos priežiūros srityje nėra pavojų, 
yra toks pat neatsakingas kaip ir aplaidumas“. Tai 
požiūris, apibūdinantis ypatingą žinojimo reikšmę 
tiek profesionalų (medikų), tiek visos visuomenės 
lygiuose.

PSO nuostatose (dėl nepageidaujamų įvykių 
sveikatos priežiūroje) įvardijamas vidinės sistemos 
funkcionavimas kaip  viena iš nepageidaujamų 
įvykių (NĮ) priežasčių. Ir tuos nepageidaujamus 
įvykius  provokuoja būtent sisteminiai veiksniai:

- informacijos stoka,
- neefektyvi struktūra;
- valdymo defektai;
- prasta organizavimo kultūra;
- personalo kvalifikacija bei motyvacija;
- rizikos mažinimo strategijos nebuvimas

Taigi, informacijos reikšmė - kiek ji svarbi:
	įstaigos vadovui,
	slaugos administratorei,
	personalui,
	pacientui?

Kaip profesinės sąjungos atstovai galime užduoti 
klausimus:

 -   Ar darbdaviams žinoma personalo politika 
bei strateginis žmogiškųjų išteklių 
planavimas?

 -  Ar gali slaugytojai užtikrinti teikiamos 
paslaugos kokybę ir pacientų saugumą, 
dirbdami nepatvirtintais darbo krūviais?

Ar galime dėti lygybės ženklą?
 
    

          

Manome, kad šiandien tai neįmanoma. Džiugina tik 
tai, kad link gerovės krypstame. Mūsų visuomenėje 
vyksta itin greiti pokyčiai, susiję su naryste Europos 
Sąjungoje ir bendrais tarpeuropiniais siekiais 
ir įsipareigojimais. Pokyčiai sveikatos sistemoje 
tiesiogiai įtakoja:

 - slaugytojų resursus;
 - darbo vietas;
 - darbo krūvius;
 - darbo užmokestį;
 - vaidmenį ir funkcijas;
 - slaugos valdymą;
 - dvasinę ir socialinę slaugytojų gerovę.

Minėdami tarptautinę slaugytojų dieną, vadova-
vomės Tarptautinės slaugytojų tarybos (TST) 

saugaus 
personalo 

užtikrinimas

kokybiškos 
paslaugos?
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rekomendacijomis. Jose teigiama, kad ,,saugus 
personalo  kiekis ir įgūdžiai užtikrina mažesnį 
pacientų mirtingumą, sumažina nepageidaujamus 
poveikius, trumpina hospitalizacijos laiką ir 
užtikrina didesnį pacientų pasitenkinimą”. Deja, 
Lietuvoje šiandien niekas tiksliai nežino, kiek 
slaugytojų turime, kiek jų reikia, kiek reikės. Tad 
apie kokį pacientų , o ir pačių slaugytojų saugumą 
galime kalbėti?                         

Slaugytojai turi teisę tikėtis,  kad darbdavys sukurs 
saugią ir sveiką darbo aplinką. Slaugos personalo 
konvencijoje numatyta, kad „nacionalines sąlygas 
atitinkančiu būdu imamasi priemonių skatinti 
slaugos personalą dalyvauti, kai planuojamos slaugos 
paslaugos  ir konsultuotis su tokiais darbuotojais, kai  
priimami jiems svarbūs sprendimai“. Deja, Slaugos 
personalo konvencija Lietuvoje dar neratifikuota…

Darbdavys atsakingas ir turi užtikrinti:
- atlikti darbo vietos higieninį vertinimą;
- išlaikyti atitinkamus personalo lygius;
- vykdyti personalo imunizavimą nuo hepatito 

ir kitų ligų;
- užtikrinti saugių ir modernių technologijų 

diegimą;
- teikti konsultacijas ir pagalbą;
- kurti sąlygas darbui be streso;
- kontroliuoti darbo ir poilsio režimus.

Daugumoje sveikatos priežiūros įstaigų yra siekiama 
bent minimaliai atsižvelgti į šiuos reikalavimus. O 
kaip yra Jūsų darbovietėje?

Vyriausybė turi atkreipti dėmesį į bendrąsias 
priemones, didinančias darbo aplinkos  saugumą:

- darbdavių mokymas apie darbo riziką ir 
infekcinių ligų prevencijos metodus;

- atsižvelgimas į darbų saugos politiką ir 
procedūras;

- tinkamas dezinfekcinių priemonių 

parinkimas ir naudojimas;
- teisingas aštrių daiktų naudojimas ir 

laikymas konteineriuose;
- personalo aprūpinimas asmeninėmis saugos 

priemonėmis.

Lietuvos slaugos specialistų organizacija – slaugytojų 
profesinė sąjunga, kelianti sau tikslą rūpintis 
narių socialine gerove, darbo aplinkos gerinimu, 
darbo krūvių normalizavimu bei tinkamu darbo 
įvertinimu. 

LSSO žengė keletą žingsnių saugios darbo aplinkos 
link:

1. kreipimasis į Vyriausybę dėl:
 - slaugytojų resursų planavimo;
 - maksimalių darbo krūvių  
patvirtinimo;
 - slaugos personalo konvencijos 
ratifikavimo Seime.
2. socialinio dialogo inicijavimas -  kreipimasis 

į darbdavius (įstaigų vadovus):
- raginant kurti ir užtikrinti saugią ir sveiką 
darbo aplinką.

Tai buvo prieš metus. Atsako jokio. Akivaizdu, 
kokiais tempais juda į priekį mūsų valdininkai. 
Tačiau baigti norisi optimistiškiau. ,,Žinojimas  
- tai ginklas, o ne taikinys”  (L. Tolstojus).  Juo ir 
naudosimės…
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Raimunda ŽIULYTĖ 
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė 

Pedagoginė psichologinė pagalba mokiniams, 
mokytojams ir mokyklai

Kauno pedagoginė psichologinė 
tarnyba 

– Kauno miesto savivaldybės pagalbos mokiniui, 
mokytojui ir mokyklai įstaiga, teikianti profesionalią, 
įvairiapusišką, veiksmingą psichologinę ir specialiąją 
pedagoginę pagalbą Kauno miesto mokiniams, jų 
tėvams, mokytojams ir ugdymo įstaigoms. 

Tarnyboje dirba 17 aukštos profesinės kompetencijos 
specialistų: 9 psichologai, 4 specialūs pedagogai, 3 
logopedai ir gydytojas neurologas (4 ekspertai, 8 
metodininkai, 4 vyr. specialistai).

 Tarnybos veiklos tikslas 
Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, elgesio, 
emocijų  ar ugdymo(si) problemų turinčių mokinių 
ugdymo(si) veiksmingumą,  psichologinį atsparu-
mą, teikiant   būtiną  informacinę,   ekspertinę  ir 
konsultacinę  pagalbą  mokiniams,  jų tėvams 
(globėjams), mokytojams  ir mokykloms.

Uždaviniai:

• kuo anksčiau įvertinti mokinio 
specialiuosius ugdymosi poreikius ir 
psichologines problemas,  padėti jas 
išspręsti, rekomenduoti  mokiniui 
optimalią ugdymo vietą bei formą;

• padėti mokykloms užtikrinti kokybišką 
specialiųjų ugdymosi poreikių, 
psichologinių problemų turinčių mokinių 
ugdymą;

• stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų 
(globėjų) gebėjimus ugdyti specialiųjų 
ugdymosi poreikių, psichologinių 
problemų turinčius mokinius, formuoti 
teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

• padėti ugdymo įstaigų bendruomenėms 

kurti sveiką ir veiksmingą ugdymo aplinką,  
spręsti veikloje kylančias problemas.

Veiklos kryptys

• individualus ir grupinis mokinių ir jų tėvų 
psichologinis konsultavimas;

• kompleksinis vaikų ir mokinių specialiųjų 
poreikių įvertinimas, optimaliai 
atitinkančios mokinių poreikius ugdymo 
programos rekomendavimas, tėvų ir 
mokytojų konsultavimas;

• ugdymo įstaigose dirbančių specialistų 
konsultavimas, mokymas ir profesinė 
priežiūra;

• psichologinis ir specialusis pedagoginis 
ugdymo įstaigų bendruomenių 
švietimas;

• dalyvavimas prevencijos ir investicijų 
projektuose.

1. Individualus ir grupinis mokinių ir jų 
tėvų psichologinis konsultavimas

Tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, 
gebėjimą  gyventi ir mokytis. 
Statistika:

• per mokslo metus psichologinė pagalba 
individualaus konsultavimo forma 
suteikiama 400–500 mokinių ir jų šeimų;

• per mokslo metus psichologinė pagalba 
psichologijos grupių forma suteikiama 
300–350 mokinių ir jų tėvų.

2. Kompleksinis mokinių specialiųjų 
poreikių įvertinimas ir optimaliai 
atitinkančios mokinių poreikius 
ugdymo programos rekomendavimas
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Tikslas – didinti specialiųjų poreikių   turinčio 
mokinio (vaiko) ugdymosi veiksmingumą.
Statistika:

• per mokslo metus įvertinami 650–700 
ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 400–450 
mokinių specialieji ugdymosi poreikiai 
(įvertinant mokinių intelektines galias, 
mokslumo lygį, ugdymosi pasiekimų bei 
kalbos išsivystymo lygį ir mokinių fizinės 
bei psichikos sveikatos būklę)

• rekomenduojamo atitinkančios poreikius 
ugdymo programos bei pagalbos formos, 
konsultuojami vaikų ir mokinių tėvai.

Kompleksinis mokinių specialiųjų poreikių 
įvertinimas:

•	Specialaus pedagogo įvertinimas 
– ugdymo(si) situacijos analizė 
(pedagoginės pagalbos poreikio ir 
taikytos pagalbos įvertinimas, mokymosi 
motyvacijos ir ugdymo(si) aplinkos 
įvertinimas); ugdymo(si) pasiekimų ir 
mokslumo įvertinimas.

• Logopedo įvertinimas 
 – kalbos ir komunikacijos gebėjimų bei 

sutrikimų įvertinimas bei korekcijos 
galimybių nustatymas. 

•  Psichologo įvertinimas 
 – kognityvinių galių įvertinimas 

WISC-III LT intelekto testu, pažinimo 
procesų (suvokimo, dėmesio, mąstymo 
ir atminties) funkcionavimo lygio 
nustatymas bei sutrikimų ir sunkumų 
įvertinimas, sunkumų kompensavimo ir 
korekcijos galimybių numatymas.

• Individualių išvadų ir rekomendacijų 

parengimas
 - atlikusi įvairiapusį vaiko ar mokinio 

specialiųjų poreikių įvertinimą ir 
apibendrinusi ugdymo įstaigos SUK ir 
vaiko ar mokinio tėvų pateiktą informaciją, 
specialistų komanda suformuluoja išvadą 
apie vaiko ar mokinio raidos sutrikimą 
ir jo sąlygotus specialiuosius ugdymo(si) 
poreikius bei pateikia rekomendacijas dėl 
tolimesnio ugdymo. 

• Optimaliai atitinkančios mokinių 
poreikius ugdymo programos 
rekomendavimas

 Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais 
teisės aktais, vaikui ar mokiniui 
rekomenduojama geriausiai jo poreikius 
atitinkanti ugdymo programa, ugdymo 
formos ir metodai bei ugdymo įstaiga.

• Modifikuota (kai kurių ar visų pagrindinių 
dalykų)  ugdymo programa – bendrojo 
ugdymo programa, kurios turinys 
ir metodai pritaikomi taip, kad būtų 
tenkinami mokinio specialieji ugdymo(si) 
poreikiai.

• Adaptuota kai kurių ar visų pagrindinių 
dalykų) ugdymo programa – bendrojo 
ugdymo programa pakeičiama taip, 
kad būtų tenkinami mokinio specialieji 
ugdymo(si) poreikiai.

• Individualioji ugdymo programa
• Ugdymas specialiojoje klasėje ar 

specialiojoje ugdymo įstaigoje

3. Ugdymo įstaigose dirbančių 
specialistų konsultavimas, mokymas ir 
profesinė priežiūra

Tikslas – padėti mokykloms užtikrinti kokybišką 
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specialiųjų ugdymosi  poreikių, psichologinių pro-
blemų turinčių mokinių ugdymą
Statistika:

• per mokslo metus tarnybos specialistai 
suteikia individualias konsultacijas 250–
300 mokytojų, specialiųjų pedagogų, 
psichologų ir logopedų;

• sudėtingų darbo atvejų aptarimo grupėse 
dalyvauja 15–20 mokyklos psichologų;

• konsultuojamos 20–25 ugdymo įstaigų 
specialaus ugdymo komisijos;

• profesinė priežiūra supervizijų forma 
suteikiama 15–20 mokyklos psichologų;

• ugdymo įstaigose pravedama 50–60 
seminarų, kuriuose dalyvauja 1000–1200 
mokytojų ir kitų specialistų ( parengiama 
10-15 seminarų, skirtų socialinių, 
psichologinių ir spec. pedagoginių 
kompetencijų tobulinimui).

4. Psichologinis ir specialusis 
pedagoginis ugdymo įstaigų 
bendruomenių švietimas

Tikslai
• stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų 

(globėjų) gebėjimus ugdyti specialiųjų 
ugdymosi poreikių, psichologinių 
problemų turinčius mokinius, formuoti 
teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

• padėti ugdymo įstaigų bendruomenėms 
kurti sveiką ir veiksmingą ugdymo aplinką,  
spręsti veikloje kylančias problemas.

Statistika:
• per mokslo metus perskaitoma 50–

60 paskaitų aktualia ugdymo įstaigų 
bendruomenėms tematika 1200–1500 
klausytojų (parengiama 15-20 paskaitų 

įvairių pedagoginių ir psichologinių 
problemų prevencijos bei įveikos 
temomis).

5. Dalyvavimas prevencijos ir investicijų 
projektuose

Tarnyba dalyvauja šiuose projektuose:
• ES Struktūrinių fondų 2.4. priemonės 

projekte „Iškritusių iš mokyklos mokinių 
grąžinimas“(projektą vykdo Specialiosios 
pedagogikos ir psichologijos centras);

• ES Struktūrinių fondų 1.5. priemonės 
projekte „Pedagoginių psichologinių 
tarnybų plėtra“ (projektą vykdo 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 
centras, jo metu už ES SF lėšas (120 000 
Lt.) bus rekonstruojamos ir pritaikomos 
veiklai tarnybos patalpos);

• Mokytojų kompetencijos centro 
„Mokytojų, mokyklų vadovų ir 
pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimo 
programų projekte“(konkurse laimėjo 
tarnybos parengta programa „ Mokinių, 
turinčių nežymią protinę negalią, 
ugdymo(si) ir edukacinės aplinkos 
ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje“- 
30 000 Lt.);

• Kauno miesto švietimo ir ugdymo 
skyriaus organizuotame  „Bendrojo 
lavinimo mokyklos vidaus audito 
metodikos“ adaptavimo neformaliojo 
ugdymo įstaigoms eksperimente;

• Pirminės narkomanijos, nusikalstamo 
bei deviantinio elgesio prevencijos 
projektuose.
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Neįgalaus vaiko gimimas yra „sunkus ir giliai 
sukrečiantis įvykis, kuris visam laikui pakeičia tėvų 
gyvenimą.“ (Bakk A., Grunewald K., 1997. P. 123). 

Fiziniai ir psichikos sutrikimai kelia žmonijai 
daug problemų, nes neįgaliuosius, be medicinos 
darbuotojų, turi prižiūrėti 2-3 darbingi žmonės 
– dažniausiai tėvai arba artimieji. Šeima yra pirmoji 
žmogaus socialinė grupė, kurioje pradeda formuotis 
žmogaus asmenybė, todėl labai svarbus esti ramus 
ir pozityvus psichologinis klimatas. Šeimų, kur auga 
sutrikimą turintis vaikas, vis daugėja. 

Psichikos ir elgesio sutrikimai pirmą kartą 15 m. ir 
jaunesniems vaikams buvo nustatyti: (iš 1000) 2000 
m. - 184; 2001 m. - 203; 2002 m. - 229; 2003 m. - 
209; 2004 m. - 412. Palyginti su 2003 m., psichikos 
ir elgesio sutrikimų turinčių vaikų padaugėjo du 
kartus ir 2004 m. jau kas penktas vaikas pripažintas 
neįgaliuoju (Lietuvos statistikos departamentas, 
2005, 2 lentelė). 2004 m. pabaigoje iš viso buvo 
11778 vaikai, pripažinti neįgaliais.

Labai dažnai vaiko, kuriam diagnozuotas raidos 
sutrikimas, atėjimas į šeimą lyginamas su artimo 
žmogaus netektimi. „Daugelis tėvų apibūdina 
tai kaip kritimą iš laimės, lengvumo ir džiugesio 
aukštumų į nevilties bedugnę“. Remiantis E. 
Kubler-Ross reakcijomis į mirtį, skiriamos tokios 
abiejų tėvų, susilaukusių neįgalaus vaiko, gedėjimo 
pakopos: neigimas, derėjimasis, pyktis, depresija, 
susitaikymas su vaiko sutrikimu. 

Pirma pakopa (neigimas). Reakcija į diagnozę 
dažniausiai pasireiškia šoku, fakto neigimu, per 
dideliu susirūpinimu, pasitikėjimo savimi praradimu. 
Autoriai teigia, kad pirmoje pakopoje sutuoktiniai 
išgyvena didelę įtampą.

Per antrą (derėjimosi) pakopą abu tėvai ima laukti 

stebuklo, galinčio teigiamai pakeisti vaiko raidą. Jie 
tiki paramedicina ir kitais moksliškai nepagrįstais 
pagalbos būdais, įtiki arba ima labiau tikėti Dievu, 
atranda atsvarą religijoje. Dažnai sutuoktiniai linkę 
aukotis, manydami, jog didelių pastangų dėka vaiko 
negalė sumažės arba visiškai išnyks.

Trečioje pakopoje (pykčio) tėvai įsisąmonina vaiko 
negalę. Esminis šios pakopos požymis yra pykčio 
radimasis ir jo stiprėjimas. Imama pykti ant Dievo, 
sutuoktinio, gydytojų, kitų specialistų, artimųjų, jog 
jie nepadeda, negydo ir nesupranta. Pyktis gali būti 
nukreiptas ir į save. 

Ketvirtoje pakopoje sutuoktiniai supranta, jog 
pyktis yra neveiksminga priemonė ką nors pakeisti, 
tuomet šeimą apima nusivylimas, bejėgiškumas, kiti 
jausmai, kurie gali lemti depresyvumo išsivystymą. 
Kartais šis depresyvumas trunka labai trumpai, o 
kartais užsitęsia labai ilgai ir tampa didele problema. 
Ruškus J. (2002) tai vadina „chronišku liūdesiu“.

Paskutinė pakopa – susitaikymas su vaiko negale 
(adaptacija). Šiame etape abu tėvai išmoksta gyventi 
su savo vaiku, kuriam diagnozuotas sutrikimas. 
Tėvai pastebi, kad vaikas su negale ne tik ima, tačiau 
ir duoda (šypsena, žvilgsnis, garsas). Sielvartas ir 
skausmas neišnyksta, tačiau sutuoktiniai išmoksta 
išlaikyti pusiausvyrą tarp meilės suteikimo vaikui 
ir jo nepriklausomybės skatinimo, kalba apie 
sunkumus, išmoksta atsiriboti nuo problemų ir, 
svarbiausia, skirti dėmesio vienas kitam.

Šios pakopos nebūtinai išgyvenamos nuosekliai. 
Bakk A., Grunewald K., (1997) rašo, jog praėjus 
tam tikram laikui ir atgavus psichinę pusiausvyrą, 
dažnai aplinkybės priverčia vėl patirti neigiamus 
jausmus, sugrįžti į ankstesnes pakopas. 

Kiekviena negalia, jos diagnozė ir reikiama pagalba 

Elena MICKEVIČIENĖ 
VDU psichologijos magistrė, Kauno vaikų abilitacijos centro 
psichologė (e.mickeviciene@gmail.com)
Doc. Liuda ŠINKARIOVA
VDU, Teorinės psichologijos katedros lektorė 
(Liuda_sinkariova@fc.vdu.lt)
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esti savitos. Be abejo, vienu pranešimu neįmanoma 
išsamiai aptarti kiekvieno sutrikimo keliamų tėvams 
ir vaikams problemų. Mes susitelksime į autizmo 
sindromą turinčio vaiko tėvų psichologines ir 
socialines problemas.

Autizmas yra plataus spektro nespecifinis sutri-
kimas, kurį sukelia įvairūs kenksmingi organiniai, 
biologiniai ir genetiniai faktoriai. Iki šiol nėra visiš-
kai aiškios autizmo pasireiškimo priežastys, o tiriant 
ir nustatant diagnozę sutrikimas dažnai painiojamas 
su kurtumu, kalbos ir kalbėjimo sutrikimais, protiniu 
atsilikimu ar vaikų šizofrenija. Todėl diagnostinis 
periodas tėvams, auginantiems autizmo sindromą 
turintį vaiką, emociškai yra itin sunkus.

Mansell W. ir Morris K. (2004) skiria 4 diagnostinio 
proceso stadijas: priešdiagnostinis periodas, 
diagnozės sužinojimas, podiagnostinis periodas ir 
diagnozės pripažinimas bei adaptacija. Kiekvienoje 
stadijoje tėvai susiduria su skirtingomis problemomis, 
įvairiais išgyvenimais.

Priešdiagnostinis periodas. Tėvai ima pastebėti, 
jog jų vaikas yra kitoks nei aplinkiniai ir stengiasi 
išsiaiškinti, kodėl taip yra. Šis periodas dažniausiai 
trunka iki 4 metų, tačiau yra tyrimų, teigiančių jo 
trukmę esant nuo 1 iki 10 metų. Priešdiagnostiniu 
periodu tėvai, susidūrę su neįprastomis vaikų 
reakcijomis ar keistais pomėgiais, pradeda save 
kaltinti ir nuvertinti, tarp šeimos narių ir aplinkinių 
kyla įtampa. Kadangi autizmo diagnozė nėra iki 
galo apibrėžta, dažnai tėvams patiems tenka dėti 
daug pastangų, kad jų vaikas būtų pakartotinai 
tiriamas, vertinamas ir diagnozuojamas. Pasitaiko 
ir diagnostinių klaidų. Tyrimais nustatyta, jog kuo 
ilgiau laukiama diagnozės, tuo sunkiau tėvams 
su ja susitaikyti. Todėl daugybė autorių tvirtina, 
kad ankstyva diagnozė turi teigiamų pasekmių 
tolimesnei vaiko raidai, tėvų savijautai, susitaikymui 
ir emocinei bei socialinei adaptacijai. 

Diagnostikos sužinojimo periodas. Diagnozės 
sužinojimas tėvams sukelia įvairių emocijų. Vieni 
nurimsta, suvokę vaiko elgesio priežastis, ir ima 

ieškoti būdų jam padėti. Kiti patiria emocinį 
sukrėtimą, sunkiai pajėgia pripažinti vaiko diagnozę. 
Dar kiti tėvai pradeda ieškoti sąsajų tarp vaiko 
diagnozės ir savo gyvenimo būdo. Palankiausia, 
kada tėvai priima vaiko negalią kaip faktą ir ieško 
įvairiausių būdų padėti jam ir sau. Tačiau vis dėlto 
tėvai neišvengiamai patiria pyktį, abejones, baimę, 
kaltę ir nerimą. Tai jausmai, kurie sukelia nuotaikų 
kaitą ir nepasitikėjimą savimi.

Podiagnostinis periodas yra kupinas nerimo, 
rūpesčių, didelės emocinės įtampos, kurią sukelia 
vilčių žlugimas, nenuspėjamas vaiko elgesys, jo 
nesugebėjimas tinkamai reaguoti į jausmus ir juos 
reikšti. Neigiamai tėvų emocinę būseną veikia 
pagalbos iš sveikatos priežiūros sistemos trūkumas, 
informacijos apie auklėjimą ir lavinimo galimybes 
ir tinkamų ugdomųjų įstaigų stoka bei neaiškios 
vaiko ateities perspektyvos. Autoriai pristato šį 
periodą kaip siekimą gauti pagalbos iš šalies bei 
įvairios informacijos apie sutrikimą ir vaiko elgesį 
ieškojimą.

Pripažinimas ir adaptacija. Tėvai, sužinoję vaiko 
diagnozę ir sukaupę daugiau žinių apie patį 
sutrikimą, jo sunkumo laipsnį bei vaiko elgesį, 
stengiasi gyventi normalų gyvenimą, ugdyti vaiko 
savarankiškumą ir nepamiršti vienas kito. Šiuo 
periodu tėvams labai svarbus bendradarbiavimas 
su tokio pat likimo tėvais, pokalbiai apie bendras 
problemas, jų sprendimų būdus, neįprastą vaikų 
elgesį ir jo pasekmes.

Viena iš aktualių psichologinių problemų, kurias 
išgyvena tėvai, auginantys sutrikimą turintį vaiką, 
yra depresyvumas.

Tyrimai rodo, jog motinų ir tėvų depresyvumas 
labai skiriasi. Motinos, auginančios sutrikimą 
turintį vaiką, dažniau nei tėvai jaučia nerimą, 
kaltę, gėdą, esti labiau linkusios į depresyvumą, nes 
didesnę laiko dalį praleidžia kartu su šiuo vaiku. 
Motinos jaučia begalinę kaltę, dažnai skundžiasi, 
jog iš sutuoktinių sulaukia mažai pagalbos, jie retai 
išklauso ir neteikia paramos, tačiau, priešingai, 
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– ilgiau užtrunka darbuose, draugų susitikimuose. 
Tačiau yra tyrimų, neaptikusių skirtumo tarp motinų 
ir tėvų depresyvumo. 
Tyrimai atskleidžia, kad tėvai taip pat labai 
sunkiai susitaiko su vaiko sutrikimu ir auginimo 
bei auklėjimo sunkumais. Tėvams sunku suvokti 
tikruosius savo jausmus vaikui. Dažnai šeimas 
palieka būtent tėvai. Tačiau atsitinka ir taip, jog 
visi sunkumai tik suartina sutuoktinius, jie atranda 
daugiau tolerancijos ir supratimo vienas kitam.

Dauguma tyrimų rodo, kad motinos, auginančios 
autizmo  sindromą turintį vaiką, esti depresyvesnės nei 
auginančios kitos negalės vaikus. Tyrimai atskleidžia, 
jog didžiausios įtakos depresyvumui turi pats autizmo 
sutrikimas. Tačiau motinų būdo bruožai (per didelis 
įvairių smulkmenų sureikšminimas ir menkas 
domėjimasis socialiniu gyvenimu, žema savivertė) ir 
demografiniai rodikliai (amžius, ekonominė padėtis) 
taip pat esti depresyvumą skatinantys veiksniai. 

Remiantis tyrimais, vaiko, kuriam diagnozuotas 
sutrikimas, amžius turi įtakos abiejų tėvų 
depresyvumui. Tyrimų išvados liudija, jog 
mokyklinio amžiaus vaikų tėvai patiria daugiau 
išgyvenimų nei priešmokyklinio ir pilnametystės 
amžiaus vaikų tėvai, nes vaikui augant randasi 
vis naujų sunkumų. Manoma, kad taip esti dėl 
psichologinio ir seksualinio brendimo. Autizmo 
sindromą turintys paaugliai pradeda suvokti, 
jog skiriasi nuo bendraamžių ir nesugebėdami 
susitvarkyti su iškilusiomis problemomis, dažnai 
galvoja apie savižudybę, ketina ir bando nusižudyti.

Manytume, kad šios problemos yra svarbiausios 
abiems tėvams, auginantiems sutrikimą turintį vaiką, 
tačiau taip pat svarbu atskleisti šių problemų įveikimo 
strategijas. Tyrimai rodo, jog problemų įveikimo 
strategijos turi didelės įtakos tėvų savijautai, nuotaikai.
Įvairių šalių mokslininkai skirtingai klasifikuoja 
problemų įveikimo strategijas. Tačiau aptariant jų 
taikymo poveikį tėvų, auginančių sutrikimą turintį 
vaiką, nuotaikai, tyrėjų nuomonės daug kur sutampa. 
Teigiamos įtakos tėvų savijautai turi strategijos, 
kurių pagrindą sudaro:

	pozityvi filosofija, teigianti pasitenkinimą 
įvairiomis gyvenimo sąlygomis;

	asmens požiūris į situaciją kaip 
kontroliuojamą (planavimas, sprendimas, 
pagalbos ieškojimas);

	supratingumas (individas pasaulį suvokia 
kaip struktūruotą ir tvarkingą), galimybė 
kontroliuoti (apima ne tik realų problemos 
pasekmės suvokimą, bet ieškojimą, kaip 
išspręsti sunkumus), prasmingumas 
(gyvenimo prasmės pajauta, leidžianti 
individui priimti problemą kaip 
neišvengiamą faktą).

Mūsų atliktame tyrime naudojome A. Elklit 
(1996) problemų įveikimo strategijų klasifikaciją.
Pagal A. Elklit (1996), strategijos esti:
	 orientuota į problemą (racionalioji) 

– asmuo situaciją suvokia kaip 
kontroliuojamą;

	 orientuota į emocijas – asmuo įvykius 
laiko neįmanomais keisti;

	 emocinio atsiribojimo (atsitraukimo) 
– asmuo neigia esančias problemas;

	 pasyvaus bėgimo nuo problemos 
sprendimo (vengimo) – asmuo vengia su 
problema susijusių situacijų. 

Viena iš aktualių socialinių problemų yra 
sutrikimą turintiems vaikams ir jų šeimoms 
visuomenės suteikiama stigma. Dažniausiai su 
neigiamomis pasekmėmis susiduria motinos. 
Visiškai suprantama, jog aplinkinių požiūris į šeimą, 
bendravimas su ja priklauso nuo vaiko negalės 
sunkumo. 

Kada sutrikimas yra sunkus ir pastebimas iš 
karto, tėvų bendravimas su aplinkiniais tampa 
formalus, kartais pasireiškiantis kitų žmonių 
šalinimusi arba perdėtu mandagumu, arba pašaipa 
ir atstūmimu. Tėvai ima jausti vis didėjantį 
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nusivylimą, juos apima bejėgiškumas, vienišumas, 
jausmų prieštaros, kaltė ir kiti neigiami jausmai.
Jei sutrikimas yra nežymus, pvz., Aspergerio 
sindromas, tada gimdytojai stengiasi kurti tam 
tikrą normalaus vaiko įvaizdį, kuris iš tiesų 
neįmanomas. Tokios šeimos dažnai susilaukia iš 
pašalinių žeidžiančių komentarų dėl auklėjimo 
klaidų, dėl dėmesio stokos vaikui, dėl apsileidimo. 
Šitokiais momentais tėvai išgyvena panašius 
jausmus: kaltę, gėdą, bejėgiškumą, neviltį.

Gray D.E., (2002) pastebėjo, jog dalis tėvų 
išmoksta nekreipti dėmesio į aplinkinių 
pašaipas ir neigiamas reakcijas. Tačiau kas 
kartą, patekus į nemalonią situaciją, jie visvien 
išgyvena sunkius ir nemalonius jausmus.
Buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – palyginti 
tėvų ir motinų, auginančių autizmo sindromą 
turintį vaiką, depresyvumą, problemų įveikimo 
strategijų pasirinkimą ir šių reiškinių sąsajas.

Šiam tikslui pasiekti buvo iškeltos 4 hipotezės:
1. Motinų ir tėvų, auginančių autizmo 

sindromą turintį vaiką, depresyvumas 
susijusęs su socialiniais-demografiniais 
veiksniais:

a) motinos, auginančios autizmo sindromą 
turintį vaiką, labiau depresyvios nei tėvai, 
auginantys autizmo sindromą turintį 
vaiką;

b) vyresnių motinų ir tėvų, auginančių 
autizmo sindromą turintį vaiką, 
depresyvumas intensyvesnis nei jaunesnių 
motinų ir tėvų;

c) autizmo sindromą turinčio vaiko motinos 
su aukštuoju išsilavinimu esti labiau 
depresyvios nei auginantys autizmo 
sindromą turintį vaiką tėvai su aukštuoju 
išsilavinimu.

d) motinų ir tėvų, auginančių 12-18 
metų autizmo sutrikimą turintį vaiką, 

depresyvumas intensyvesnis nei 
auginančių jaunesnį autizmo sindromą 
turintį vaiką.

e)  abiejų tėvų, auginančių autizmo sindromą 
turintį vaiką, depresyvumas intensyvesnis 
nei normalios raidos vaiko abiejų tėvų;

2. Tėvų ir motinų, auginančių autizmo 
sindromą turintį vaiką, problemų įveikimo 
strategijos skiriasi;

3. Abu tėvai, auginantys autizmo sindromą 
turintį vaiką, dažniau pasitelkia į emocijas 
orientuotą strategiją nei normalios raidos 
vaiko abu tėvai; 

4. Abiejų grupių tėvų ir motinų 
depresyvumas yra susijęs su problemų 
įveikimo strategijų pasirinkimu.

Tyrime dalyvavo 120 tiriamųjų: 72 (60%) motinos 
ir 48 (40%) tėvai, auginantys 3-18 m. amžiaus 
autizmo sindromą turinčius vaikus. Kontrolinė 
grupė atrinkta atitinkamai pagal autizmo sutrikimą 
turinčio vaiko bei jo tėvų lytį ir amžių – tai motinos 
ir tėvai, auginantys normalios raidos 3-18 m. 
amžiaus vaikus. Tiriamųjų amžius svyruoja nuo 25 
iki 60 metų. 47% tiriamųjų su aukštuoju išslavinimu, 
28% - viduriniu, 23% - aukštesniuoju, keli tiriamieji 
su pagrindiniu išsilavinimu. Analizuodami 
depresyvumą, kalbame apie tam tikrą ikiklinikinių 
nuotaikos būsenų intensyvumą, pasireiškiantį 
liūdesiu, pesimizmu ir aktyvumo sumažėjimu. 

Tyrime depresyvumo lygiui įvertinti buvo 
naudojama Zungo depresijos (Zung-SRD) skalė. 
Tėvų pasitelkiamos problemų įveikimo strategijos 
buvo vertinamos “A.Elklit įveikimo strategijų 
klausimynu“. Papildomai buvo pateikiami klausimai 
apie socialinius-demografinius veiksnius: tiriamojo 
amžių, išsilavinimą, užimtumą, šeimos sudėtį, bei 
vaiko, kuriam diagnozuotas autizmas, amžių, lytį, 
užimtumą bei autizmo sutrikimo sunkumo laipsnį. 

Norint patikrinti pirmąją hipotezę – jog motinų 
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ir tėvų, auginančių autizmo sindromą turintį 
vaiką, depresyvumas yra susijęs su socialiniais-
demografiniais veiksniais, – pirmiausia buvo 
siekiama atskleisti depresyvumo skirtumus 
pagal autizmo sindromą turinčio vaiko tėvų lytį. 

1 paveikslas: tėvų ir motinų, auginančių autizmo sindromą 
turintį vaiką, depresyvumas

Kaip matome iš grafiko (1 pav.) tėvų ir motinų, 
auginančių autizmo sindromą turintį vaiką, 
depresyvumas statistiškai reikšmingai nesiskiria 
(p=0,445). Kontrolinės grupės tėvų ir motinų 
depresyvumas   taip   pat statistiškai nesiskiria 
(p=0,261).

Tokius rezultatus yra gavęs Honey E. ir kt., (2005), 
tačiau jie paneigia kitus ankstesnius tyrimus 
((Midence K. ir O‘neill M.,1999; Gray D.E., 2002; 
Micali N., ir kt., 2004; Hastings R.P., ir kt., 2005, 
Duarte C.S. ir kt. 2005)), kurie teigia, jog motinų ir 
tėvų, auginančių autizmo sindromą turintį vaiką, 
depresyvumas skiriasi – motinų esti intensyvesnis. 
Savo darbe taip pat analizavome skirtingo amžiaus 
grupių tėvų ir motinų, auginančių autizmo 
sindromą turintį vaiką, depresyvumą. Tiriamuosius 
suskirstėme į dvi amžiaus grupes: jaunesnius ir 
vyresnius nei 39 metų.

2 paveikslas: abiejų amžiaus grupių tėvų ir motinų, auginančių 
autizmo sutrikimą turintį vaiką, depresyvumo skalių 
vidurkiai
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Vertinant gautus rezultatus, matome, jog abiejų tėvų 
depresyvumas abiejose amžiaus grupėse statistiškai 
reikšmingai nesiskiria (p>0,05). Tačiau galime daryti 
prielaidą, kad jaunesni tėvai ir vyresnės motinos, 
lyginant su kitomis grupėmis, esti depresyvesni. Ši 
prielaida turėtų būti patikrinta. Kontrolinėje grupėje 
statistiškai reikšmingas skirtumas taip pat nebuvo 
nustatytas.

Siekiant išsiaiškinti nuodugniau, ar depresyvumo 
rodiklis ir tiriamųjų amžiaus yra susiję, atskirai 
patikrinome skirtingų amžiaus grupių tėvų ir 
motinų depresyvumo skalės vidurkius (1 lentelė).

1 lentelė. Skirtingų amžiaus grupių tėvų ir motinų, auginančių 
vaiką su autizmo sindromu, depresyvumo palyginimas 

Tėvai Motinos
Jaunesni

N=10
Vyresni 
N=36 p Jaunesnės 

N=41
Vyresnės 

N=31 p

40,5
(±10,53)

38,2 
(±9,26) 0,502 38,95 

(±11,40)
40,7 

(±7,13) 0,417

Gauti rezultatai rodo, kad tarp skirtingų amžiaus 
grupių tėvų ir motinų, auginančių autizmo 
sindromą turintį vaiką, statistiškai reikšmingo 
depresyvumo lygio skirtumo taip pat nenustatyta 
(p>0,05). Tačiau negalime teigti, kad depresyvumas 
visiškai nesiskiria. Nors rezultatai remiasi negausiu 
tiriamųjų skaičiumi, matome, jog jaunesnių tėvų 
ir vyresnių motinų depresyvumo lygio įvertinimai 
yra aukštesni. Siekiant patvirtinti iškeltą prielaidą, 
turime atlikti pakartotinus tyrimus su didesniu 
tiriamųjų skaičiumi. Kontrolinėje grupėje statistiškai 
reikšmingo skirtumo taip pat nerasta. Šie rezultatai 
iš dalies sutampa su kitų tyrimų rezultatais. Gray 
D.E. (2002), Duarte C. S. (2005). Hastings R.P. 
(2005) ir kt. teigė, kad depresyvumas dažniausiai 
pasitaiko tarp vyresnių autizmo sindromą turinčio 
vaiko motinų.

Analizuojant literatūros duomenis, nepavyko rasti 
tyrimų apie sąsają tarp abiejų tėvų depresyvumo ir jų 
išsilavinimo. Todėl atliekant šį tyrimą analizavome, 
kaip tėvų ir motinų, auginančių autizmo 
sindromą turintį vaiką, depresyvumas yra susijęs 
su išsilavinimu.  Šiuo tikslu visi tiriamieji buvo 
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suskirstyti į dvi grupes: su aukštuoju išsilavinimu ir 
be aukštojo išsilavinimo. 

Tirdami išsilavinimo reikšmę, atskirai lyginome tėvų 
ir motinų grupių depresyvumo skalės vidurkį (3 pav.). 
Rezultatai atskleidė, kad tarp abiejų išsilavinimo 
grupių (p>0,05) tėvų ir motinų depresyvumo 
statistiškai reikšmingo skirtumo nėra. 
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3 paveikslas: Tėvų ir motinų depresyvumo skalės vidurkis

Siekdami išsiaiškinti išsilavinimo ir depresyvumo 
sąsajas, atskirai patikrinome abiejų išsilavinimo 
grupių tėvų ir motinų depresyvumo skalės rodiklių 
vidurkius. Remiantis gautais rezultatais, statistiškai 
reikšmingo skirtumo tarp tėvų su aukštuoju 
išsilavinimu ir tėvų be aukštojo išsilavinimo 
depresyvumo lygių nenustatyta (p>0,05). Analogiškai 
vertinami ir motinų duomenų rezultatai. Galima 
manyti, jog tarp abiejų tėvų, auginančių autizmo 
sindromą turintį vaiką, išsilavinimo ir depresyvumo 
lygio reikšmingo ryšio nėra. Vis dėlto šie rezultatai 
yra nauji ir reikalauja patvirtinimo.

Toliau savo darbe analizavome, ar tėvų ir motinų, 
auginančių autizmo sindromą turintį vaiką, 
depresyvumas yra susijęs su vaiko amžiumi. Tuo 
tikslu buvo sudarytos tokios vaikų amžiaus grupės: 
3-7 metų (ikimokyklinis amžius); 8-11 metų 
(mokyklinis amžius); 12-18 metų (mokyklinis-
paauglystės amžius) (4 pav.).
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 4 paveikslas: Tėvų depresyvumas ir vaikų amžius

Grafike pateikti rezultatai rodo, kad egzistuoja 
statistiškai reikšmingas skirtumas (p=0,010) tarp 
tėvų ir motinų, auginančių autizmo sindromą turintį 
12-18 metų vaiką, depresyvumo lygio. Motinos, 
auginančios autizmo sindromą turintį 12-18 metų 
amžiaus vaiką, esti depresyvesnės nei tėvai. Tarp tėvų 
ir motinų, auginančių jaunesnį nei 12 metų autizmo 
sindromą turintį vaiką, depresyvumo skirtumų 
nerasta. Kontrolinės tiriamųjų grupės rezultatuose 
statistiškai reikšmingo skirtumo pagal visas tris 
vaikų amžiaus grupes nerasta. 

Tai patvirtina ir kitų mokslininkų atlikti tyrimai 
(Midence K. ir O‘Neill M.,1999; Gray D.E., 2002; 
Micali N., ir kt., 2004; Hastings R.P., ir kt., 2005, 
Duarte C.S. ir kt. 2005; Honey E. ir kt. 2005): 
mokyklinio amžiaus vaikų tėvai patiria daugiau 
išgyvenimų nei priešmokyklinio ir pilnametystės 
amžiaus vaikų tėvai. Autoriai nurodo, kad taip 
atsitinka dėl psichologinio ir seksualinio brendimo. 
Tačiau tam, kad patikimai įrodytume, jog egzistuoja 
ryšys tarp vaiko amžiaus ir abiejų tėvų depresyvumo 
lygio, reikia atlikti pakartotinus, tikslingiausia, 
longitudinius tyrimus. 

5 pav .
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5 paveikslas: tėvų, auginančių normalios raidos vaiką 
bei auginančių autizmo sindromą turintį vaiką, 
depresyvumas

Savo darbe taip pat siekėme išsiaiškinti, ar 
depresyvumas skiriasi tarp tėvų, auginančių autizmo 
sindromą turintį vaiką, ir tėvų, auginančių normalios 
raidos vaiką, Analogiškas tyrimas buvo atliktas ir su 
motinomis (5 pav.). 

Kaip matome iš grafiko duomenų, tėvai, auginantys 
autizmo sindromą turintį vaiką, esti depresyvesni 
nei kontrolinės grupės tėvai (p=0,001). Taip pat ir 
motinos, kurios augina autizmo sindromą turintį 

 IŠ CIKLO ,,NĖRA  SVEIKATOS BE PSICHIKOS SVEIKATOS”

(tęsinys)



1�

vaiką, labiau depresyvios nei kontrolinės grupės 
motinos (p=0,001). Galime daryti prielaidą, kad 
autizmo sindromą turinčio vaiko auginimas yra 
tiesiogiai susijęs su tėvų ir motinų depresyvumo 
lygio pakilimu. 
Gavome rezultatus, patvirtinančius ankstesnius 
tyrimus, kurių išvadose teigiama, kad autizmo 
sindromą turinčio vaiko abiejų tėvų depresyvumas 
yra didesnis nei abiejų tėvų, auginančių normalios 
raidos vaiką (Bromley J., Hare D. J., Davison K., 
Emerson E., 2004; Weiss M. J., 2002; Sivberg B., 
2002; Hastings R.P. ir kt., 2005, Higgins J.D. ir kt., 
2005).

Norint patikrinti antrąją hipotezę buvo siekiama 
atskleisti problemų įveikimo strategijų pasirinkimo 
skirtumus pagal autizmo sindromą turinčio vaiko 
tėvų lytį (6 pav.)
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6 paveikslas: problemų įveikimo strategijų pasirinkimo 
skirtumai pagal autizmo sindromą turinčio vaiko tėvų 
lytį

Apibendrinus gautus rezultatus, paaiškėjo, kad tėvai 
ir motinos, kurie augina autizmo sindromą turintį 
vaiką, skirtingai naudoja į emocijas orientuotą 
problemos įveikimo strategiją (p=0,038) ir 
atsitraukimo nuo problemos strategiją (p=0,001). 
Motinos dažniau nei tėvai pasitelkia į emocijas 
orientuotą strategiją. Atsitraukimo nuo problemos 
strategiją dažniau pasitelkia tėvai nei motinos. 
Skirtumo tarp į problemą orientuotos ir problemos 
vengimo strategijos naudojimo tarp autizmo 
sindromą turinčio vaiko tėvų ir motinų nenustatyta 
(abiejų p>0,05). Tai paneigia anksčiau kitų autorių 
gautus rezultatus. Hastings R.P. ir kt. (2005) atlikę 
tyrimą pastebėjo, jog motinos dažniau linkę 
pasitelkti aktyvaus vengimo ir į problemą orientuotas 

strategijas nei tėvai.

Kontrolinės grupės tėvų ir motinų visų keturių 
strategijų naudojimas nesiskiria, nors tendencija 
(p=0,060), jog atsitraukimo nuo problemos strategiją 
tėvai pasitelkia (67,37) dažniau nei motinos (55,42), 
lieka.
Nagrinėjant strategijų pasirinkimo skirtumus tarp 
autizmo sindromą turinčio vaiko tėvų ir kontrolinės 
grupės tėvų (analogiškai tarp abiejų grupių motinų) 
paaiškėjo, kad į emocijas orientuotą strategiją 
dažniau pasitelkia tėvai, auginantys vaiką su autizmo 
sindromu (vidutinis rangas 55,36), nei kontrolinės 
grupės tėvai (vidutinis rangas 44,35). 

Kitas tris problemų įveikimo strategijas abiejų 
grupių tėvai naudoja panašiai. Tuo tarpu motinos, 
kurios augina vaiką su autizmo sindromu, daug 
dažniau pasitelkia į emocijas orientuotą strategiją 
nei kontrolinės grupės motinos (p=0,001). Taip 
pat akivaizdi tendenciją (p=0,075; p>0,05), jog 
atsitraukimo nuo problemos strategiją dažniau 
pasitelkia kontrolinės grupės motinos (vidutinis 
rangas 77,21) nei autizmo sindromą turinčio vaiko 
motinos (vidutinis rangas 65,05). 

Siekiant patikrinti ketvirtąją hipotezę – kad tarp abiejų 
grupių tėvų ir motinų depresyvumo pasireiškimo ir 
problemų įveikimo strategijų pasirinkimo yra sąsaja, 
– paaiškėjo, kad depresyvumas tiesiogiai koreliuoja 
su į emocijas orientuota strategija (r =0,738). 
Taigi kuo dažniau ši strategija bus naudojama, tuo 
labiau didės depresyvumas arba kuo labiau didės 
depresyvumas, tuo dažniau bus naudojama tokia 
strategija. Depresyvumas neigiamai koreliuoja su į 
problemą orientuota strategija (r =-0,485), taigi kuo 
didesnis depresyvumas, tuo rečiau npasitelkiama į 
problemą orientuotą strategiją, arba, atvirkščiai, – kuo 
rečiau pasitelkiama į problemą orientuota strategija, 
tuo didesnis depresyvumas. Neigiamą koreliaciją 
matome ir tarp depresyvumo ir atsitraukimo nuo 
problemos strategijos (r =-0,221). 

Veikiausiai kuo depresyvumas didesnis, tuo sunkiau 
išlaikyti atstumą nuo problemos, arba, kuo sunkiau 
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išlaikyti atstumą nuo problemos, tuo depresyvumas 
intensyvesnis. Nors statistiškai patikimo ryšio tarp 
depresyvumo ir problemos vengimo strategijos 
(p=0,074) nėra. Darome prielaidą – jeigu šios skalės 
Cronbach alpha būtų didesnė, o gauti rezultatai 
rodo teigiamą koreliaciją, tai tarp depresyvumo ir 
dažno tėvų ir motinų problemos vengimo strategijos 
naudojimo yra tiesioginis ryšys. 

Buvo padarytos šios išvados:
1. Motinų ir tėvų, auginančių autistišką 

vaiką, depresyvumas yra susijęs su 
socialiniais-demografiniais veiksniais.

	Motinų ir tėvų, auginančių autizmo 
sindromą turintį vaiką, depresyvumas 
esti vienodas.

	Abiejų jaunesnio ir vyresnio amžiaus 
tėvų, auginančių autizmo sutrikimą 
turintį vaiką, depresyvumas vienodai 
intensyvus.

	Abiejų tėvų, auginančių autizmo sindromą 
turintį vaiką, depresyvumas nėra susijęs 
su išsilavinimu.

	Autizmo sindromą turinčio vaiko 
amžius skirtingai siejasi su abiejų 
tėvų depresyvumu: tėvų ir motinų 
depresyvumas nesiskiria, kai autizmo 
sindromą turintis vaikas yra jaunesnis 
nei 12 metų amžiaus, tuo tarpu vaiko 
paauglystės laikotarpiu (12-18 m) 
pasireiškia emocinės būsenos skirtumas, 
ir motinų depresyvumas tampa 
intensyvesnis nei tėvų. 

	Abiejų tėvų, auginančių autizmo 
sindromą turintį vaiką, depresyvumas yra 
intensyvesnis nei abiejų normalios raidos 
vaiko tėvų.

2. Tėvai, auginantys autizmo sindromą 

turintį vaiką, dažniau pasitelkia 
atsitraukimo nuo problemos strategiją, o 
motinos, auginančios autizmo sindromą 
turintį vaiką – į emocijas orientuotą 
strategiją.

3. Abu tėvai, auginantys autizmo sindromą 
turintį vaiką, dažniau pasitelkia į emocijas 
orientuotą strategiją nei normalios raidos 
vaiko abu tėvai.

4. Depresyvumas yra susijęs su problemų 
įveikimo strategijų pasirinkimu. Abiejų 
tėvų, auginančių autizmo sindromą vaiką, 
depresyvumas yra susijęs su į emocijas 
orientuota strategija ir rečiau naudojama 
atsitraukimo nuo problemos strategija.

Tyrimo rezultatai papildo iki šiol Lietuvoje atliktus 
tyrimus apie autizmo sindromą turinčio vaiko abiejų 
tėvų depresyvumo ypatumus. Tačiau mūsų tiriamieji 
nereprezentavo visų tėvų ir motinų, auginančių 
autizmo sindromą turintį vaiką, jų buvo gana 
mažai. Taip pat tikėtina, kad skalės nebuvo visiškai 
tinkamos autizmo sindromą turinčių vaikų tėvų ir 
motinų analizei, ir nepakankamai buvo atsižvelgta 
į kitus veiksnius, galėjusius turėti įtakos (šeimyninę 
padėtį, tėvų užimtumą, vaiko lytį, vaiko užimtumą, 
autizmo sunkumo pasireiškimo formą, asmenybės 
bruožus, socialinę paramą ir kt.). 

Siekiant tinkamai išsiaiškinti autizmo sindromą 
turinčio vaiko tėvų depresyvumo ypatumus, 
problemų įveikimo strategijų pasirinkimus bei šių 
reiškinių sąsajas reikalingi tolimesni tyrimai. 
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Vis dažniau kalbama apie žmonių su negalia 
integraciją. Deklaruojame, kad norime neįgaliuosius 
matyti visose socialinio gyvenimo sferose. Pats 
savaime procesas nevyksta. Reikalingas kiekvieno 
visuomenės nario sąmoningumas, aktyvus 
ir geranoriškas dalyvavimas. Atsakomybę už 
integracijos sėkmę turime priimti kiekvienas 
asmeniškai. 

Tėvams labai svarbus plačiosios visuomenės požiūris 
į mūsų negalių palietus vaikus. Noras priimti ar 
atstumti žmones, kuriems tenka nueiti kitokį nei 
kitų savo raidos kelią.

Šeimoje auganti neįgalus vaikas vienaip ar kitaip 
įtakoja  visų šeimos narių gyvenimą.

Išgyvename įtampą, dažną nerimą, įvairiai paslėptą 
sielvartą dėl vaiko negalios. Viena mama pasidalino 
savo išgyvenimais: „Jeigu ne meilė, vargu, ar 
ištvertume“. Labai sunku tėčiams susitaikyti su 
situacija, kai vaikas yra kamuojamas negalios. 
Vienis išgyvena gėdos jausmą (pvz., augant vaikui, 
jam keliami vis aukštesni socialiai priimtino elgesio 
reikalavimai, tačiau vaikai su autizmo sindromu labai 
dažnai elgiasi socialiai nepriimtinai, neadekvačiai, 
keistai), kuriems labai sunku nuolat taikytis prie 
neįgalaus vaiko diktuojamos situacijos (netenkama 
laisvalaikio, dažnai reikia atsisakyti savo pomėgių, 
nuolat patiriamas nuovargis ir įtampa prižiūrint 
vaiką ir t. t. ).
 
Dažnai sunkiausiai išgyvenamos situacijos, kai 
tenka patirti įvairius aplinkinių vertinimus. 
Mūsų visuomenėje labai sunkiai toleruoja kitaip 
atrodančius, o ypač kitaip besielgiančius. Vaikai su 
autizmo sindromu dažniausia savo išvaizda niekuo 
nesiskiria nuo negalių neturinčių vaikų.  
 
Tačiau jiems labai sunku suvokti socialinę tikrovę ir 
elgtis pagal visuomenės keliamus reikalavimus (pvz., 
autistiški vaikai visaip reiškia emocijas: džiaugiasi 
garsiai vokalizuodami, mojuodami rankomis 
(plasnodami), pyktis dažniausia virsta tikru 

Audra GALVANAUSKIENĖ

Tėvų, auginančių sutrikimą turintį vaiką, 
psichologinės ir socialinės problemos: tėvų 
patirtis

priepuoliu. Tokias emocijų išraiškas pamatę praeiviai 
apipila komentarais, neva, toks neišauklėtas vaikas, 
atsiranda ir tokių, kurie pasiūlo įkrėsti beržinės 
košės, kaltina tėvus, kad jie nesusitvarko su savo 
vaiku ir pan. Dažną aplinkinių pasipiktinimą kelia 
ramus tėvų elgesys tokiose situacijose. Tikriausia 
tikimasi, kad tėvai vaiką bars, viešai auklės, t. y. jų 
elgesys atitiks aplinkinių lūkesčius). Daug vidinės 
stiprybės ir energijos reikalauja gebėjimas valdyti 
tokias situacijas. Manome, kad aiškios, net tik  
specialistams skirtos informacijos sklaida galėtų 
teigiamai įtakoti visuomenės tolerantiškumo raidą. 

Daugelis specialistų, su kuriais tenka bendrauti, 
konsultuotis, labai kvalifikuotai atlieka savo darbą. 

Tačiau susiduriame su daugeliu problemų, kur 
tikimasi adekvačios pagalbos. Daugeliui tėvų yra 
kilę įvairių nesupratimų, neaiškumų Pedagoginėje 
Psichologinėje Tarnyboje. Pastebėta kai kurių 
specialistų ne kompetencija spręsti diagnozavimo, 
rekomendacijų teikimo ugdymo srityje klausimais 
(pvz. Tėvai turi daugiau informacijos apie šį raidos 
sutrikimą, nei čia dirbantis specialistas. Viena 
mama prisimena, kad jautėsi lyg pati teikdama 
rekomendacijas ir patarimus specialistui, kai 
tuo metu ji tikėjosi tokios pagalbos0. Kai kurie 
tėvai pastebi teigiamus pokyčius šioje tarnyboje 
vykstančius pastaruoju metu. 

Kyla sunkumų išsiaiškinant vaiko diagnozę. 
Poliklinikose dirbantys specialistai (pediatrai, šeimos 
gydytojai) kartais neatsakingai, nekompetetingai 
pažvelgia į tėvų nusiskundimus dėl vaiko psichinės 
sveikatos būklės (elgesio, keistumų ir problemų). 

Daug problemų kyla, kai kreipiamasi į ugdymo 
institucijas. Dažnai čia dirbantys auklėtojai, mokytojai 
demonstruoja savo neigiamas nuostatas specialiųjų 
ugdymosi turinčių vaikų atžvilgiu. Vaikų darželiuose 
dirbantys pedagogai (auklėtojos) dažniausia 
neturi žinių ir gebėjimų, susijusių su atitinkamas 
negalias turinčių vaikų ugdymu. (pvz. Mama 
pasakoja, kaip nesistengiama laikytis specialistų 
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teikiamų rekomendacijų siekiant palengvinti 
specialiųjų poreikių turinčių moksleivių ugdymąsi. 
Vienoje Kauno miesto mokyklų besimokantis jos 
sūnus nesulaukia tinkamo dėmesio ir pagalbos 
dėstančių mokytojų. Specialistai rekomendavo visas 
mokomąsias užduotis šiam autistiškam berniukui 
pateikti testo forma, nes reikia papildomai sugaišti 
laiko taip ruošiant užduotis). 

Tėvų, specialistų ir pedagogų komanda galėtų 
greičiau rasti racionalius, priimtinus būdus, siekiant 
bendrų ugdymo tikslų. 

Tėvai pastebi, kad vaikams su autizmo sindromu 
reikalinga vieta mokykloje, kur jie galėtų pabūti 
vienumoje, kartais nusiraminti pailsėti. Tokių sąlygų 
nėra linkusi sudaryti nei viena mokykla.  Tikimės, 
kad tai sąlygoja objektyvios priežastys, o ne noro 
stoka suprasti ir padėti tokiems moksleiviams. 

Pastebime, kad ugdomoji aplinka ir visas 
ugdymosi procesas yra labiau pritaikytas gabiems 
moksleiviams. Visa popamokinė veikla specialiųjų 
poreikių turintiems moksleiviams yra neprieinama, 
nes akcentuojamas turimų gabumų lavinimas (pvz., 
tėvai pasakoja, kad niekaip negali  rasti pedagogų, 
norinčių padėti jų su autizmo sindromu vaikui, 
norinčiam sportuoti; mama prisimena, kaip sūnaus 
nepriėmė į pradinių klasių mokiniams skirtą 
„Ekologų būrelį“, nes jis netinkamas tokiais veiklai). 
Tėvais negauna pasiūlymų iš pedagogų, kokia veikla 
jų manymu tinkama jų vaikams, kuria būtų galima 
ugdyti vaiką po pamokų. 

Pedagogai pastebi, kad specialiųjų poreikių vaikų 
tėvams būdingas neadekvatus savo vaiko gebėjimų 
vertinimas, didelis užimtumas profesinėje srityje. 
Tėvų ir pedagogų nesusikalbėjimas tik dar labiau 
įtakoja problemų vystymąsi ir trukdo moksleivio 
galių, gebėjimų atskleidimui ir tobulinimui.
 
Dėl prastai išreikšto gebėjimo bendrauti, 
savarankiškai integruoti, tėvų nuomone, vaikams 
su autizmo sindromu labai reikalingas asistentas 
(pagalbininkas), kuris padėtų orientuotis socialinėje 

erdvėje ir santykiuose (pvz., mama pasakoja, kad 
jos darželyje sutikta logopedė pasakoja jai, kad 
yra tekę dirbti su tokiu panašiai „nenormaliu“ 
vaiku, o grupės auklėtoja viską vien tik draudė, nes 
visiškai nesuprato, ką su tokiu vaiku galima veikti 
ar ką jis gali iškrėsti; darželio direktorė teigė, kad 
čia dirba puiki specialistų komanda, tame tarpe ir 
psichologas. Paprašius suorganizuoti susitikimą 
su su šiuos specialistu, buvo vis atidėliojama. Kaip 
vėliau paaiškėjo, psichologo etatas čia tik fiktyvus). 
 
Dideli sunkumai kyla, kai vaikas sulaukia mokyklinio 
amžiaus. Tėvams iškyla dilema, kokią ugdymo 
įstaigą būtų geriau lankyti specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčiam jų vaikui: bendrojo lavinimo 
mokyklą, kur siūlomos mokymo namuose, ugdymo 
bendrojo lavinimo  ar lavinamojoje  (spec.) klasėje 
(pastarąją pavyko visame Kauno mieste aptikti tik 
vieną), paslaugos; ar rinktis specialiąją mokyklą. 
Šiuo atveju tikimasi rekomendacijų iš Psichologinės 
Pedagoginės Tarnybos. 
 
Tėvai patikėję, savo negalias turinčių vaikų ugdymą 
specialiosioms mokykloms, įgiję neigiamos patirties, 
kitiems tėvams rekomenduoja vengti šių įstaigų 
paslaugų. Akcentuojamas netinkamas darbuotojų 
požiūris ir elgesys su neįgaliu vaiku. Negalima 
ignoruoti ir teigiamų pastebėjimų apie teikiamą 
medicininę ir fizioterapinę pagalbą. 
 
Bendrojo lavinimo mokykloje specialiųjų poreikių 
turinčio vaiko ugdymąsi apsunkina mokytojų 
formalus požiūris į integraciją, nenoras dirbti su 
tokiais, daugiau pasiruošimo, energijos, dėmesio 
reikalaujančiais moksleiviais, tėvų kaltinimas 
dėl visų vaiko ugdymosi nesėkmių, tokio vaiko 
„trūkumų“ išskyrimas ir akcentavimas. Tai galėtų 
būti paaiškinama dėl nepakankamo materialinio 
pedagogų darbo su specialiųjų poreikių vaikais 
įvertinimo. Daugelis mokytojų neatsisako negalias 
turinčius moksleivius ugdyti namuose. Jiems už darbą 
su vienu vaiku atlyginama taip pat, kaip dirbant su 
visa klase. Tačiau tėvai nori, kad vaikas ne tik įgytų 
žinių, bet ir galėtų spręsti savo problemas, susijusias 
su komunikacijos socializacijos gebėjimais. 
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padedant įveikti jų psichologines problemas, kurios 
kyla dėl įvairių nuolatinių sunkumų auginant vaiką 
su negalia. 
 
Nedaugelis tėvų naudojasi teikiamomis socialinėmis 
paslaugomis. Vieni tėvai stengiasi išvengti situacijų, 
kuriose reikia deklaruoti, kad jų vaikas turi negalią; 
kiti – tiesiog nežino apie egzistuojančias socialinės 
pagalbos formas (tokios informacijos neplatina 
socialinės rūpybos skyrius). 
 
Daugėja tėvų, kurie drąsiau ir atviriau kalba apie 
įvairias problemas. Buriamės į draugijas, asociacijas. 
Siekiame nepriekaištauti ar kaltinti. Norime 
atkreipti dėmesį į tai visuomenės dėmesį, kviečiame 
racionaliai diskutuoti, ieškome pagalbos ir tikimės 
supratimo. 

 
Dažnai pedagogai nėra linkę bendradarbiauti 
su specialistais: spec. pedagogais, logopedais, 
psichologais. Yra atvejų, kai sūnus savarankiškai 
negali nueiti į mokyklą, susirasti reikiamą kabinetą, 
pasiruošti pamokoms, nors intelektinės savybės jam 
leidžia mokytis pagal bendrąja ugdymo programą. 
 
Daugelis tėvų akcentuoja socialinio darbuotojo 
pagalbos svarbą mokant vaikus su autizmo sindromu 
adekvataus elgesio, formuojant elementarius 
įgūdžius natūralioje socialinėje erdvėje (mokant 
apsipirkti ir pan.; mama viena auginanti sūnų su 
autizmo sindromu, mano, kad vyras ar vaikinas soc. 
darbuotojas ar asistentas teigiamai įtakotų vyriškumo 
raidą). Čia galėtų talkinti studentai savanoriai. 
 
Norint tokių vaikų raidą pakreipti kiek įmanoma 
palankesne linkme reikalinga nuolatinė psichologo 
pagalba. Šie specialistai galėtų talkinti ir tėvams, 
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Sigutė Genutė Bendikaitė 
(Kretinga)

LAUKIMAS

Jau mažos žibutės prie kelio pražydo,
Suskambo ir paukščių gražieji balsai.
Atgyja širdis, kažkaip plaka keistai, - 
Žmogus juk sukurtas mylėti!

Prie upelio sraunaus gal ateisi ir Tu,
Susitiksim žiedų apsupty.
Atgyja širdis... Tik ateik ir pabūk,
Jei tau leista sutikti pavasarį šį…

Bus ruduo, žiemos pūgos užklups,
Šerkšnas galvas dabins vis daugiau.
Ar ateisi dar Tu prie upelio sraunaus
Pasvajot, parymot kaip kadais?

NUBUDIMAS

Pavasaris mielas žibutėm nusagstė
Pašlaites, takus ir laukus…
Parskridę paukšteliai sparnais savo moja
Ir kviečia skrajoti kartu.

Sveiki, vėl sulaukę šventųjų Velykų!
Sveiki su viltim širdyje!
Parodys žvaigždė danguje patekėjus,
Kur trykšta gyvybės versmė…

Giedrius Dambrauskas
(Kėdainiai)

***
Neišeik,
Nepalik šio vingiuoto gyvenimo kelio,
Dar daug vingių svaigių priešaky.
Neišeik, kaip išeina bedalis,
Jei bent kuo dar šioj žemėj tiki.
Neišeik... 
Prasikals dar ne vienas žiedelis...
Pažiūrėk, koks dar žydras dangus...
Neišeik, kaip išeina bedalis,
Kaip išeina bedalis žmogus. 

***
Kai verks ruduo skaudžia rauda,
Išeisiu aš, palikęs viską, ką turėjau.
Duris užvėręs atsidusiu ir nueisiu.
Nors, patikėk manim, aš šito nenorėjau.
Dabar tik sapnuose Tave matysiu
Ir neapkęsiu to bangų ošimo,
Kuris man atėmė ne tik Tave,
Bet man paliko amžiną troškimą.
Troškimą apkabinti ir priglausti,
Ir norą amžiams glėbyje Tave laikyti.
Žiūrėt į dangiškai žydras akis
Ir savo žvilgsniu viską pasakyti:
Kad Tu brangi, kad laukiama esi
Net ir po milijono išdavysčių.
Tu nieko nesakytum, man tada,
Net jeigu aš be galo klysčiau.
Tu nesakytum nieko, kaip dabar.
Tik klaustum akimis nebyliai.
Todėl turiu pabėgti nuo tavęs,
Išeiti mylintis.

NEĮGALIŲJŲ KŪRYBA

Poezija



I seminaras 2005 09 07 – skirtas Pasaulinei 
savižudybių prevencijos dienai (KMU)

„PSICHIKOS SVEIKATOS PROBLEMŲ IR 
SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA“

II seminaras 2005 10 13 – skirtas Pasaulinei 
psichikos sveikatos dienai (Vilnius m. 
Antakalnio poliklinika)

„SUVOKIMO APIE PSICHIKOS 
SVEIKATOS SVARBĄ FORMAVIMAS“

III seminaras 2005 11 29 (Kauno m. 
savivaldybė)

„TINKAMAS PIRMINĖS PSICHIKOS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
UŽTIKRINIMAS“

IV seminaras 2006 01 17 – skirtas Helsinkio 
Psichikos sveikatos deklaracijos pirmosioms 
metinėms paminėti (Vilniaus m. Antakalnio 
poliklinika)

„VISUOMENĖS PSICHINĖS GEROVĖS 
UGDYMAS“

V seminaras 2006 02 21 – skirtas Pasaulinei 
ligonių dienai (Vilniaus m. Antakalnio 
poliklinika)

„KOVA SU NEIGIAMU VISUOMENĖS 
POŽIŪRIU IR DISKRIMINACIJA“

VI seminaras 2006 04 03 – skirtas Pasaulinei 
sveikatos dienai (KMU)

„VEIKLOS, ORIENTUOTOS Į 
PAŽEIDŽIAMO AMŽIAUS ŽMONIŲ 
POREIKIUS, SKATINIMAS“

VII seminaras 2006 06 14 (Vilniaus m. 
Antakalnio poliklinika) 

„EFEKTYVI PRIEŽIŪRA, SIŪLOMA RIMTŲ 
PSICHIKOS SVEIKATOS SUTRIKIMŲ 
TURINTIEMS ASMENIMS KARTU SU 
BENDRUOMENĖJE TEIKIAMOMIS 
PASLAUGOMIS“

VIII seminaras 2006 09 21 (VDU)

„PARTNERYSTĖS TARP SEKTORIŲ 
KŪRIMAS PSICHIKOS SVEIKATOS 
SRITYJE“

IX seminaras 2006 10 26 – skirtas Pasaulinei 
psichikos sveikatos dienai (Vilniaus m. 
Antakalnio poliklinika) (Pagrindinis rėmėjas 
- SAM)

„TINKAMOS INFORMACIJOS APIE 
PSICHIKOS SVEIKATĄ KAUPIMAS“

X seminaras 2007 m. sausis – skirtas LSPŽGB    
dešimtmenčiui (Vilniaus m. Antakalnio 
poliklinika)

„PAKANKAMOS IR KOMPETETINGOS 
DARBO JĖGOS UŽTIKRINIMAS PSICHIKOS 
SVEIKATOS SRITYJE“

XI seminaras  2007 m. kovas

„TEISINGO IR PAKANKAMO 
FINANSAVIMO UŽTIKRINIMAS“

XII seminaras 2007 m. gegužė

„EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS IR NAUJŲ 
ĮRODYMŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE 
KAUPIMAS“

Patikslintas seminarų ciklas
„Nėra sveikatos be psichikos sveikatos“

Numerį rengė:                   
Jolanta Poškaitė

Tiražas 1100 egz.

Spausdino:   
UAB Ignalinos spaustuvė. 
Laisvės g. 71, Ignalina.  
Tel. 8-386 52071.

Sudarytas pagal Europos psichikos  sveikatos veiksmų planą (12 sričių).

Rengiamas kartu su Kauno medicinos universiteto Psichiatrijos klinika, Vytauto 
Didžiojo universitetu, Valstybiniu psichikos sveikatos centru, Lietuvos slaugos specialistų 
organizacija, Ambulatorinių Psichikos sveikatos centrų  asociacija, Lietuvos sveikatos 
psichologų sąjunga, Dienos centru ,,Šviesa“, Psichikos sveikatos iniciatyva, Respublikine 
Vilniaus psichiatrijos liginine ir kt.

Organizatorių vardu - LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA

2005 metai

2007 metai2006 metai

LIETUVOS 
SUTRIKUSIOS 
PSICHIKOS ŽMONIŲ 
GLOBOS BENDRIJA

T. Vrublevskio 6, 
LT-01100, VILNIUS
Tel/fax: (8-5) 212 
1656, el. p. Lspzgb@
takas.lt

www.Lspzgb.lt
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