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Sveikiname alternatyvaus muzikinio rašto –  

Spalvų muzikos metodikos – pradininkus Lietuvoje,  

garsaus muzikinio kolektyvo „Spalvų orkestras“ vadovus:

ROMUALDĄ BRŪZGĄ,
VALERIJĄ BRŪZGIENĘ.

Jie 2006 m. sausio 10 d. už nuopelnus Lietuvos Respublikai  

ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje buvo apdovanoti Ordino  

„Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais.
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6–7 psl.  Tikai vaikystėje ir paauglystėje

8–9 psl.  Užuot davę žuvį, išmokykime... meškerioti

10 psl.  Neįgaliųjų socialinės integracijos valdymas bus efektyvesnis 

 Užsukite į virtualiąją biblioteką

11 psl.  Informacijos kaupimo ir sklaidos centrai
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 Džiugiausia šventė

14–15 psl.  Ugdymo pasiekimų vertinimas 

 „Betzatos bendruomenės“ vasaros stovykla 

 Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tvarka

16– 17 psl.  Kas yra socialinis pedagogas? 

  Menų studija ugdymo centre „Viltis“
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21 psl.  Apmąstymai po trylikos darbo metų
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 Į „Pasaką“ Giruliuose
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S 1982 m. Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetuose 
įgijo muzikos mokytojo - choro dirigento diplomą. 

1993 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre įkūrė neįgalių vaikų 
liaudiškos muzikos ansamblį „Pliauškutis“, o 1996 m. – neįgalių 
vaikų ir jaunuolių kolektyvą „Spalvų muzikos orkestras“. 1998 
m. R. Brūzgos pastangomis buvo suburtas „Nacionalinis spalvų 
muzikos orkestras“, kuriame groja neįgalieji iš septynių Lietuvos 
miestų, o po metų – tarptautinis neįgaliųjų orkestras „FECO“ 
(angl. First European Colour Orchestra), suvedęs draugėn 
neįgalius muzikantus iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Belgijos ir Olandijos. 

2004 m. R. Brūzgai buvo suteikta mokytojo – metodininko 
kvalifikacija. 2005 m. R. Brūzgos vadovaujama „Spalvų muzi-
kos orkestro“ grupė laimėjo nacionalinį atrankos konkursą ir 
sėkmingai atstovavo Lietuvai Europos dainų festivalyje sutriku-
sio intelekto žmonėms Grace (Austrija). 

R. Brūzga yra aktyvus „Lietuvos ugdomosios muzikos terapi-
jos“ asociacijos narys ir muzikos terapijos idėjų propaguoto-
jas, už savo aktyvią veiklą ne kartą pelnęs valstybės institucijų 
apdovanojimų.
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1993 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre įkūrė neįgalių vaikų 
liaudiškos muzikos ansamblį „Pliauškutis“, o 1996 m. – neįgalių 
vaikų ir jaunuolių kolektyvą „Spalvų muzikos orkestras“. 1998 
m. R. Brūzgos pastangomis buvo suburtas „Nacionalinis spalvų 
muzikos orkestras“, kuriame groja neįgalieji iš septynių Lietuvos 
miestų, o po metų – tarptautinis neįgaliųjų orkestras „FECO“ 
(angl. First European Colour Orchestra), suvedęs draugėn 
neįgalius muzikantus iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Belgijos ir Olandijos. 

2004 m. R. Brūzgai buvo suteikta mokytojo – metodininko 
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kos orkestro“ grupė laimėjo nacionalinį atrankos konkursą ir 
sėkmingai atstovavo Lietuvai Europos dainų festivalyje sutriku-
sio intelekto žmonėms Grace (Austrija). 

R. Brūzga yra aktyvus „Lietuvos ugdomosios muzikos terapi-
jos“ asociacijos narys ir muzikos terapijos idėjų propaguoto-
jas, už savo aktyvią veiklą ne kartą pelnęs valstybės institucijų 
apdovanojimų.
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„Viltis“  – pirmiausia  
pilietinis judėjimas

Daug buvo diskutuota apie tai, kas 
bus po Naujųjų metų, kai bus reorgani
zuota Lietuvos invalidų taryba. Dabar tai 
jau įvyko – atsirado Neįgaliųjų reikalų de
partamentas, o prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos – Neįgaliųjų reikalų 
taryba. Dabar ji yra patariamoji institucija, 
padedanti naujajam departamentui priim
ti politinius sprendimus arba formuoti 
vienokią ar kitokią nuostatą sprendžiant 
neįgaliuosius liečiančius klausimus (žr. 
straipsnį „Neįgaliųjų socialinės integraci
jos valdymas bus efektyvesnis”).

Mūsų organizacijai neturėtų rūpėti  
vien tai, ką gi daro valdžia. Ji daro tai, ko iš 
jos tikisi eilinis žmogus, eilinis rinkėjas, ei
linis pilietis. Man regis, beveik aštuonerius 
metus gaudami lėšų ir paramą daugiausia 
iš valstybinių programų mes buvome kiek 
„primigę“ ir per daug ramiai gyvenome. 
Tačiau vien statydami pastatus, kurdami 
ir įrenginėdami centrus, organizuodami 
paslaugas, mes, kaip organizacija, pamir
šome pagrindinę savo misiją. Mes pamir
šome, kad esame nevyriausybinė organi
zacija, kitaip tariant, pilietinis judėjimas, 
žmonių sambūris. Būtent taip buvo mūsų 

veiklos pradžioje, kai mes stebėjome ir 
reagavome į kiekvieno sutrikusios raidos 
žmogaus bei jo šeimos narių problemas. 

Šiandien mes pasiekėme tam tikrų ko
kybinių standartų, bet, girdint vertinimus 
iš šalies, tenka pripažinti, kad „Vilties“ ben
drijos veiklą aplinkiniai ir mes, joje dirban
tys žmonės, vertiname skirtingai. Mūsų 
respublikinė taryba iš tiesų pajėgi priimti 
politinius sprendimus, mūsų asocijuotieji 
nariai daro tai, ką turi daryti. Bet ar eilinis 
žmogus jaučia, kad mes esame jo gynėjai? 
Labai gaila, tačiau mes prarandame šias 
pozicijas. Vadinasi, mes patys duodame 
suprasti, kad „Vilties“ bendrija aktyviau 
dalyvauja ir bando įsitvirtinti socialinių 
paslaugų teikimo rinkoje, o žmogaus tei
ses, paslaugų prieinamumą ir stebėseną 
visiškai be reikalo palieka kažkam kitam. 

Jeigu vietos bendrijos pirmininkas yra 
ir dienos užimtumo centro direktorius, ky
la pagrįstas klausimas, kiek objektyviai jis 
gali spręsti, ar žmonėms toje įstaigoje ge
rai, ar jie gauna pakankamai paslaugų ir 
t.t. Dienos užimtumo centrą ar kokią kitą 
įstaigą finansuoja vietos savivaldybė, tai 
kaip įstaigos vadovas gali kritikuoti savo 
darbdavį. Taigi šioje vietoje ir prasidėjo, 
jei taip galima sakyti, savotiškas „Vilties“ 

bendrijos profesionalėjimas, orientacija į 
kokybišką aukštos kvalifikacijos darbą. O 
tuo pačiu buvo nutolta nuo pagrindinės 
veiklos, t.y. prarastas gebėjimas prižiūrėti, 
kad visa pagalba pasiektų neįgalų žmogų 
ten, kur jis gyvena.

Turėtų rūpėti kiekvienas
Respublikinė taryba dar pernai pri

ėmė septynių punktų prioritetus – įsi
klausyti į žmonių nuomonę vietose, užtik
rinti žmogaus teises, stiprinti viešuosius 
ryšius formuojant visuomenės nuomonę 
apie neįgaliuosius ir jų šeimas, siekti už
imtumo, kurti bendruomeninius gyve
nimo namus ir teikti paslaugas šeimai. 
Štai tokie prioritetai ir, man atrodo, kad 
jie tikrai yra geri. Kitas dalykas, kaip mū
sų asocijuotieji nariai vietose vadovaujasi 
šiais prioritetais. Tarkim, Kupiškyje tinka 
vieni prioritetai, o Radviliškyje – kiti. Gal
vočiau, kad mes turėtume mobilizuotis ir 
sugrįžti prie pirmapradžių tiesų, kitaip 
tariant, mums turėtų rūpėti kiekvienas 
žmogus. Žinoma, mes to nepasieksime 
čia, respublikinėje būstinėje Vilniuje, 
Kaštonų gatvėje. Todėl raginčiau mūsų 
asocijuotuosius narius atsisakyti pykčių 
ir nesutarimų, susivienyti, kad žmonės 
pajustų, jog „Vilties“ bendrija yra būtent 
ta organizacija, kuri visada padės sunkią 
minutę. 

Kaip gražų ir sektiną pavyzdį norė
čiau paminėti Druskininkus ir Lazdijus, 
kur susivienijo visos neįgaliaisiais besi
rūpinančios visuomeninės organizacijos. 
Susivienijo ta prasme, kad, prireikus da
ryti spaudimą vietos valdžiai, jie ne kon
kuruoja tarpusavyje, bet susitaria, kokią 
grandį reikia stiprinti pirmiausia. Tai tik
rai sveikintinas pavyzdys, įrodantis, kad 
galima pasiekti puikių rezultatų. Terei
kia suprasti vieną paprastą dalyką – kol 
mes laikysimės visi kartu, mus bus daug 
sunkiau išblaškyti. Vyksta žiauri konku
rencinė kova, visi lenktyniauja ir niekam 
nė motais, ar tas darbas, kurį aš darau, at
neša bendruomenei naudos. Labai daug 
jėgų ir energijos eikvojama nekonstruk

„Parodykime,  
kad galime kalbėtis ir susikalbėti“ 
Visada galvojame, kad po švenčių sulauksime didelių stebuklų, bet taip nenutinka.  
Stebuklai savaime nevyksta. Stebuklus kuria žmonės. Apie tai, nuo ko reikėtų pradėti  
bendrijos nariams, pasakoja „Vilties“ asociacijos vadovė Dana Migaliova.
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tyviam tarpusavio santykių aiškinimui
si ir tarp bendrijos lyderių vietose, ir su 
kitomis nevyriausybinėmis organizacijo
mis. O kur dar nesutarimai tarp įstaigų ir 
tėvų, konfliktai tarp asmenybių. Žiūrėk, 
susipyko dvi organizacijos, ar įvyko kon
fliktas tarp įstaigos ir tėvų organizacijos, 
jau rašomas skundas ministrui ar depar
tamento vadovui. Tai rodo, kad neretai 
vietose žmonės visiškai nemoka, o gal ir 
nenori, susikalbėti. 

Kam turi tekti atsakomybė
Nemaža dalis mūsų asocijuotųjų na

rių yra aktyviausi tuomet, kai skirstomas 
biudžetas. Nežinau, kaip dar paprastesne 
kalba pasakyti, kad asocijuotųjų narių 
veiklai Žmonių su negalia socialinės in
tegracijos  programa neprivalo skirti lėšų. 
Pastarosios turėtų būti naudojamos tam, 
kad bendruomenėse atsirastų daugiau pa
slaugų, prieinamų pačiam neįgaliajam ir 
jo šeimai. Reikia žmonėms labai paprastai 
išaiškinti, kad šiandien nebūtina vaiko, ku
ris turi negalią, vežti į specializuotą inter
natinę mokyklą. Jis turi teisę, pagal visus 
įstatymus, mokytis ten, kur gyvena. Savi
valdybė privalo pasirūpinti jo specialiųjų 
poreikių tenkinimu. Turi būti finansuoja
mos transporto paslaugos ir t.t. 

Ne mažiau svarbios sritys – specia
listų kvalifikacijos kėlimas ir žmonių tei
sinis švietimas. Žmonės turi žinoti savo 
teises ir pareigas. Savo veiklai nevyriau
sybinė organizacija, kaip pilietinis judėji
mas, lėšų turi susirasti pati, o ne tikėtis jų 
iš valstybės biudžeto. Tai gali būti nario 
mokestis, suaukoti pinigai, tarptautinių 
organizacijų, remiančių pilietines inicia
tyvas, parama ir t.t. Ką reiškia pilietinė 
iniciatyva? O gi tai, kad žmonės, gyve
nantys, pvz.: Alytuje ar Anykščiuose, su
sirenka vedini tų pačių interesų ir tariasi, 
ką reikėtų daryti. Labai klaidingai šiuo 
metu galvojama vietose, kad vienas pir
mininkas privalo už viską atsakyti ir su
galvoti, ko reikia visiems. Todėl šiandien 
„Vilties“ bendrija turėtų vietose atgaivin
ti norą burtis, diskutuoti ir prisidėti prie 
problemų sprendimo.

Kalbant apie mūsų pagrindinius tiks
lus, negalima nepaminėti tokių kertinių 
dalykų kaip neįgalaus žmogaus ir jo šei
mos teisės ir prievolės. Mes dalyvauja
me įvairiuose projektuose. Pvz., drauge 
su Vaikų teisių apsaugos Kontrolieriaus 
įstaigos, Globalios iniciatyvos psichiatrijo
je (GIP), Vaikų paramos centro, Vaikų te
lefono linijos, Žmogaus teisių stebėsenos 

instituto atstovais lankome Lietuvos glo
bos įstaigas ir žiūrime, kaip ten gyvena 
specialiųjų poreikių vaikai. Kas privertė 
tėvus atiduoti juos į dideles institucijas? 
Kodėl ir šiandien, kaip prieš penkiolika 
metų, tiek daug sutrikusios raidos vai
kų gyvena uždaro tipo pensionatuose? Į 
šiuos klausimus būtina ieškoti atsakymų. 
Dar vienas geras dalykas, netrukus pra
sidėsiantys mokymai teisininkams ir šei
moms, kaip tinkamai naudotis Lietuvos 
ir Europos Sąjungos įstatymais ginant 
neįgalius žmones. Kadangi, pagal mūsų 
Civilinį kodeksą, yra arba juoda, arba 
balta, t.y. arba veiksnus, arba neveiksnus 
žmogus, tad reikia laipsniškai rengti teisi
ninkus, o ir pačius neįgaliųjų tėvus būsi
moms permainoms.

Perspektyvi sritis yra leidyba. Nors 
atsiranda žmonių, kurie sako, kad ji rei
kalauja daug lėšų, bet tai yra gera inves
ticija į žmogų, nes informacijos kaupimas 
ir sklaida daro neįgalaus žmogaus ir jo 
šeimos gyvenimą geresnį. Šiandien iš „Vil
ties“ bendrijos nori mokytis ir kolegos iš 
Lietuvos, ir iš artimojo bei tolimojo užsie
nio. Todėl mes turime sukurti informaci
jos kaupimo ir sklaidos centrų tinklą bei 
padėti parengti šiems centrams metodinę 
medžiagą. Galbūt mums patiems tai bū
tų sudėtinga, bet, laimei, mums padeda 
Atviros visuomenės institutas. Mes atrin
kome 18 centrų, kurie galėtų patenkinti 
visos šalies poreikius. Pirmame etape 
dirbsime su kokia dešimčia. Įstaigoms, 
kurios jau ir taip atlieka švietėjiškas funk
cijas, reikia deramai padėkoti, jas įvertin
ti ir paskatinti (žr. straipsnį „Informacijos 
kaupimo ir sklaidos centrai”).

Kas laukia vasaros  
socialinės reabilitacijos  
stovykloje

Šiemet vasaros socialinės reabilitacijos 
stovyklai (liepos 1021 dienomis) skirta 
140 tūkstančių litų. Tai ir daug, ir mažai. 
Ši stovykla – tai galimybė investuoti į žmo
gų. Juk jos veikloje dalyvauja ir neįgalieji, 
ir jų šeimos nariai, ir specialistai, ir sava
noriai. Stovykloje bus dirbama keturiomis 
kryptimis: atstovavimo sau, projektų va
dybos, meninio ugdymo ir mokymų spe
cialistams (A.P.P.L.E programa). 

Stovyklą mes rengiame pagal Europo
je plačiai paplitusį pagalbos visai šeimai 
modelį. Tai reiškia, kad su neįgaliaisiais 
dirba savanoriai. Tėvai gali paprasčiau
siai ilsėtis arba dalyvauti mokymuose, 
kitiems šeimos nariams irgi kuriamos 

savigalbos grupės. Su broliais ir sesėmis 
dirba psichologai ir socialiniai darbuoto
jai. Labai svarbi yra nauja atstovavimo 
sau programa, kuri pasirodė labai reika
linga neįgaliems jaunuoliams. Pora metų 
bandėme psichosocialinės reabilitacijos 
programą organizuoti keliomis pamai
nomis Šventosios bazėje, bet pernai vis 
dėlto sugrįžome prie didesnės stovyklos 
organizavimo Girulių „Pasakoje“ idėjos. 
Išties ši vieta yra ypatinga. Kai daugybė 
žmonių vienu metu gyvena vienu ritmu, 
tvirtėja ne tik pačios organizacijos tarpusa
vio supratimas, bet ir jos ryšiai su plačiąja 
visuomene.

Perimdami Europos patir
tį nekartokime klaidų

Mes lygiuojamės į Europą. O Europoje 
šiandien yra išlikusi bendra problema – ins
titucinė globa. Todėl globaliai telkiamos 
jėgos prieš dideles uždaro tipo globos 
įstaigas. Tarptautinė organizacija Inclusion 
Europe labai aktyviai veikia šioje srityje. Be 
to, tarptautinė organizacija Community Li
ving (Bendruomenės gyvenimas) pakvietė 
mūsų bendriją tapti asocijuotąja nare ir vie
šai pareikšti Europos Sąjungos politikams, 
kad neįgalieji turi teisę gyventi bendruome
nėje nedidelėmis grupėmis asistentų pade
dami. Narystė Europos Sąjungoje diktuoja 
daugybę naujų dalykų. Kviesdamiesi tarp
tautinius ekspertus ir lankydamiesi pas 
kolegas iš labiau patyrusių giminingų or
ganizacijų, mes galime išvengti klaidų. Tar
kim, dalį mūsų respublikinės tarybos narių 
pakvietė pasisvečiuoti Škotijos organizacija 
Enable. Todėl, manau, kolegos labai atvirai 
papasakos mums ir apie savo pasiekimus, 
ir apie nesėkmes. Europoje daug dirbama 
žmogaus teisių srityje plačiąja prasme, 
neskirstant žmonių į neįgalius ir įgalius. 
Todėl paraginčiau mūsų asocijuotuosius 
narius ieškoti projektų, nukreiptų į asmens 
teisių stiprinimą. Pvz., N miestelyje gy
vena pilietis. Jam 25 metai. Jis turi mišrių 
raidos sutrikimų. Jam reikia visokeriopos 
pagalbos. Bet jis jos negauna. Vietovėje nė
ra socialinio užimtumo centro. Į jo namus 
neužsuka socialinis darbuotojas ir t.t. Tėvai 
pavargo ir neturi jėgų gerai prižiūrėti savo 
atžalą. Argi tai ne šių žmonių teisių pažeidi
mas? Žinoma, ir labai grubus.

Linkėčiau visiems mūsų bendrijos 
lyderiams ir nariams ne kritikuoti, ne 
svaidytis kaltinimais, bet kalbėtis, įvardy
ti problemas ir kartu jas spręsti. Tarp vil
tiečių negali būti konkurencijos blogąja 
prasme. Parodykime, kad galime kalbėtis 
ir susikalbėti. 
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Netiesioginė diskriminacija 
Kaip jau minėjome antrajame ciklo 

straipsnyje, diskriminacija gali būti tiesio
ginė, t.y. atvira. Pavyzdžiui, kai darbo skel
bime nurodyta, kad gali kreiptis tik sveiki 
asmenys, arba kai asmuo atleidžiamas iš 
darbo, nes tapo neįgalus. Tačiau diskrimi
nacija gali būti ir paslėpta, t.y. netiesioginė. 
Pavyzdžiui, kai darbo skelbime nenurody
ta, kad neįgalieji negali kreiptis, tačiau iš
kelta tokia sąlyga, kuri gali turėti didesnės 
neigiamos įtakos neįgaliesiems nei sveikie
siems. Tokios rūšies diskriminacija yra va
dinama netiesiogine diskriminacija. 

Direktyvoje yra pateikiamas toks ne
tiesioginės diskriminacijos apibrėžimas: 
netiesioginė diskriminacija yra akivaizdi 
tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąly
gų, kriterijų ar taikomos praktikos tam 
tikrą negalią turintys asmenys gali patekti 
tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei 
kiti asmenys, nebent:

1)  tas sąlygas, kriterijus ar taikomą 
praktiką objektyviai pateisina teisėtas tiks
las, o šio tikslo siekiama atitinkamomis ir 
būtinomis priemonėmis;

2) tam tikrą negalią turinčių asmenų 
atžvilgiu darbdavys, asmuo arba organi
zacija, kuriems yra taikoma ši direktyva, 
pagal nacionalinius teisės aktus yra įparei
goti imtis atitinkamų priemonių, kad būtų 
pašalinti dėl tokių sąlygų, taikomų kriteri
jų ar praktikos susidarę nepatogumai.

Netiesioginės diskriminacijos nuosta
toje kalbama apie iš pirmo žvilgsnio neut

ralias sąlygas, kriterijus ar praktiką, dėl 
kurių tam tikrą negalią turintys asmenys 
patenka į prastesnę padėtį nei likusieji 
pretendentai. Pavyzdžiui, darbo skel
bimuose nurodytas reikalavimas, kad 
asmuo, pretenduojantis dirbti, turėtų vai
ruotojo pažymėjimą, iš pirmo žvilgsnio 
atrodo neutralus kriterijus, tačiau dėl šio 
kriterijaus į tam tikru atžvilgiu prastesnę 
padėtį patenka aklieji, o kartais ir judėji
mo negalią turintys asmenys. Dėl šios 
priežasties minėtas kriterijus yra netiesio
giai diskriminuojantis.

Tačiau svarbu pažymėti ir tai, kad 
tam tikrais atvejais netiesioginę diskri
minaciją galima pateisinti, nes direk
tyvoje nurodytos dvi konkrečios netie
sioginę diskriminaciją pateisinančios 
priežastys, kurių nėra tiesioginės diskri
minacijos atveju.

Lietuvos Respublikos Lygių galimy
bių įstatymas numato, kad netiesioginė 
diskriminacija – tai veikimas ar neveiki
mas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, 
akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, 
kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgy
vendinant ar pritaikant gali atsirasti, 
atsiranda ar galėtų atsirasti faktinis nau
dojimosi teisėmis apribojimas arba pri
vilegijų, pirmenybės ar pranašumo teiki
mas tam tikros negalios asmenims. Kaip 
matyti iš šio netiesioginės diskriminacijos 
apibrėžimo, Lietuvos įstatymai pateikia 
gerokai platesnę netiesioginės diskrimi
nacijos sąvoką nei pati direktyva.

Priekabiavimas
Priekabiavimas darbe nėra retas reiški

nys. Darbo vietoje dažniausiai priekabiau
jama siekiant pažeminti darbuotoją, jo 
orumą, paveikti jo fizinę arba psichinę bū
seną vykdant pareigas. Pagal direktyvą, 
priekabiavimas laikomas diskriminacija, 
jei dėl asmens negalios nepageidaujamu 
elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas 
asmens orumas ir siekiama sukurti arba 
sukuriama bauginanti, priešiška, žeminan
ti ar įžeidžianti aplinka. Pagal Lietuvos 
Respublikos Lygių galimybių įstatymą, 
priekabiavimas apibrėžiamas taip pat 
kaip ir direktyvoje. Taigi reikalaujama, 
kad nepageidaujamas elgesys turėtų tiks
lą arba pasekmes.

Priekabiavimas, paprasčiau tariant, 
yra terorizavimas. Tai gali būti pastabos žo
džiu, tam tikri veiksmai, pavyzdžiui: prisi
lietimas, plakatų iškabinimas ir pan. Be to, 
auka gali būti izoliuojama. Priekabiavimo 
pasekmės nukentėjusiam asmeniui dažnai 
būna labai skausmingos. Dėl priekabiavi
mo auka gali nebepasirodyti darbe arba 
dirbti neefektyviai, susirgti, apskritai išeiti 
iš darbo arba net ryžtis savižudybei.

Nurodymas diskriminuoti
Nurodymą diskriminuoti asmenis 

dėl negalios laiko diskriminacija ir direk
tyva, ir Lietuvos Respublikos Lygių gali
mybių įstatymas. Vadinasi, nurodymas 
diskriminuoti yra laikomas tiesiogine ir 
netiesiogine diskriminacija, taip pat ir 
priekabiavimu. Iš esmės draudimu diskri
minuoti siekiama neleisti darbdaviams, 
profesinėms sąjungoms, profesinio rengi
mo specialistams, profesinėms įstaigoms 
diskriminuoti neįgaliuosius per trečius 
asmenis. Pavyzdžiui, darbdavys, kuriam 
reikia naujų darbuotojų ir kuris kreipiasi 
į įdarbinimo agentūrą, negali prašyti, kad 
įdarbinimo agentūra atmestų neįgaliųjų 
kandidatūras. Tokie darbdavio veiksmai 
yra prilyginami nurodymui diskriminuoti 
ir yra draudžiami.

Taigi kaip ir tiesioginės diskrimina
cijos atveju, nuostatos dėl netiesioginės 
diskriminacijos, priekabiavimo ir nurody
mo diskriminuoti taikomos įsidarbinimui, 
profesiniam orientavimui ir mokymui, 
įskaitant praktinę darbo patirtį; įdarbini
mui ir darbo sąlygoms, įskaitant atleidimą 
iš darbo ir atlyginimą; narystei darbuotojų 
ar darbdavių organizacijose.

Lina Mališauskaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Įdarbinimo direktyva (3)
Antrajame ciklo straipsnyje aptarėme tokias svarbias sąvokas kaip „nega
lia“ ir „darbuotojas“. Be to, aiškinomės, kas yra tiesioginė diskriminacija. 
Šiame straipsnyje plačiau nagrinėsime kitas diskriminacijos rūšis – netie
sioginę diskriminaciją, priekabiavimą ir nurodymą diskriminuoti. 
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Kas yra Europos  
direktyva?

Europos direktyva yra Europos 
įstatymas.
Šis įstatymas nustato taisykles, kaip 
Europos Sąjunga gina žmones.

Europos Sąjunga nori padėti 
žmonėms turėti darbą.
Neįgalūs žmonės yra dažnai 
diskriminuojami darbe.
Dėl šios priežasties Europos Sąjunga 
priėmė „Įdarbinimo lygiomis 
sąlygomis direktyvą“.

Ši direktyva gina žmones nuo 
diskriminacijos darbe.
Šį įstatymą vadinsime  
„Įdarbinimo direktyva“.

Kodėl mums reikia  
įstatymo, draudžiančio 
diskriminaciją darbe?

Europos Sąjunga kovoja prieš 
diskriminaciją.
Visi žmonės ginami nuo 
diskriminacijos Europos Sąjungoje.
Europos Sąjunga teigia, kad 
svarbiausia yra kovoti prieš 
diskriminaciją darbe.
Ji taip pat teigia, kad neįgalūs 
žmonės turi būti įtraukti į darbą ir 
socialinį gyvenimą.

Kas yra toje Įdarbinimo  
lygiomis sąlygomis direktyvoje?

Įdarbinimo direktyva kovoja prieš 
diskriminaciją darbe ir profesiniame 
mokyme.
Direktyva teigia, kad yra draudžiama 
diskriminuoti dėl :

 religijos;
 įsitikinimų;
 negalios;
 amžiaus;
 seksualinės orientacijos 
(pavyzdžiui, buvimas gėjumi).

Direktyva sako, kad yra labai svarbu 
padėti neįgaliems asmenims:

 būti įdarbintiems;
 būti lavinamiems;
 mokytis visą gyvenimą.

Įdarbinimo direktyva teigia, kad 
darbo vietos turi būti pritaikytos 
taip, jog neįgalūs žmonės galėtų 
dirbti savo darbą.
 Pritaikymo pavyzdžiai yra:

 tekstas didelėmis raidėmis;
 lengvesnis darbo grafikas;
 pagalba mokantis.

Įdarbinimo direktyva nurodo, jei 
sutrikusios raidos asmenys yra 
diskriminuojami, tai jie gali gauti 
teisinę pagalbą.
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Tikai  
vaikystėje ir paauglystėje
2005 metais Vilniaus universiteto leidykla išleido docentės Sigitos 
Lesinskienės knygelę „Vaikų tikai“. Šioje knygelėje aprašyti tikų 
pasireiškimo ypatumai, diagnostika ir gydymo taktika vaikystėje bei 
paauglystėje. Pasižiūrėkime, ką apie tikus reikėtų žinoti tėvams ir 
pedagogams. 

P A P R A S T I E J I
Judesių tikai Garsiniai tikai

Padidėjęs mirksėjimas
Antakių kilnojimas
Viršugalvio kilnojimas
Kaktos suraukimas
Akių sukiojimas į viršų,  
žemyn arba į šonus
Akių sužvairinimas
Nosies trūkčiojimas
Nosies šnervių išplėtimas
Lūpų suraukimas (kaip 
bučiuojantis)
Žandų pūtimas ar kreipimas
Liežuvio iškišimas
Burnos ištempimas plačiai 
išsižiojant 
Grimasos
Galvos linkčiojimas
Smakro lenkimas prie peties
Kaklo ištempimas
Gūžčiojimas pečiais
Pirštų sukinėjimas
Kumščio suspaudimas
Rankos sulenkimas
Vienos rankos trynimas į kitą
Trūkčiojantys rankų  
ar kojų judesiai

Krenkštimas
Kosėjimas kaip įprotis
Padidėjęs šnirpščiojimas
Žiopčiojimas (lyg trūktų oro)
Plonas cypčiojimas
Žagsėjimą primenantis garsas
Trumpų garsų ištarimas, pvz.: „i“, 
ach“, „ech“, „eee“
Dažnai be konteksto kartojami  
tie patys žodžiai
Keikimasis be prasmės ir 
nesusierzinus
Lojimą primenantis garsas
Kriuksėjimą primenantis garsas
Prunkštimas
Čiulpimo garsai
Raugčiojimas ne vien  
valgant ar geriant
Čiaudėjimas kaip įprotis
Spjaudymas
Švilpimas
Juokas
Šaukimas
Dejavimas
Gurgenimas
Oro įtraukimai nosimi  
lyg būtų sloga

K O M P L E K S I N I A I
Judesių tikai Garsiniai tikai

Savo kūno daužymas
Kandžiojimas
Šokinėjimas
Gnaibymas
Plojimas
Daikto lietimas
Uostymas
Smūgiavimas kumščiu
Įspyrimas
Raumenų įtempimas
Sukimasis
Gestų echopraksija
Nešvankaus pobūdžio  
gestų kopropraksija

Žodžių ir sakinių  
kartojimas be konteksto
Garsų kartojimai 
Gyvūno garsų  
mėgdžiojimą primenantys 
kartojimai
Mikčiojimą primenantys kalbos 
užstrigimai
Echolalija  
(kito asmens kalbos kartojimas)
Koprolalija  
(nešvankių, nepriimtinų frazių 
kartojimas)
Palilalija (savo paties kalbos 
kartojimas)

Kokie būna tikai
Tikai – tai nevalingi, staigūs, neritmin

gi, pasikartojantys, netikslingi judesiai 
arba nevalingi ir betiksliai garsai. Dažniau
siai trumpalaikiai tikų epizodai pasireiš
kia vaikystėje, todėl tikai laikomi vaikų 
sutrikimu. Lėtiniais atvejais tikai trunka il
gus metus, pasireiškia ir suaugus. Papras
tieji judesių tikai yra dažni, pasitaikantys 
vienam iš penkiųdešimties vaikų; jie daž
niausiai yra trumpalaikiai, praeinantys. 
De la Tourette sindromas yra lėtinis sutri
kimas, kai pasireiškia dauginiai judesių ir 
balso tikai. Tikų gali turėti ir normalios, ir 
sutrikusios raidos vaikai. Dažnai tikai pasi
reiškia kartu su padidinto aktyvumo ir dė
mesio koncentracijos sutrikimais, disleksi
ja ir kitais mokymosi raidos sutrikimais, 
autizmo spektro sutrikimais. 

Iki šiol nėra vieningos nuomonės 
apie tikų atsiradimo priežastis. Aprašyta 
daug teorijų. Manoma, jog sutrikimo atsi
radimui turi reikšmės biopsichosocialiniai 
veiksniai. Tikai dažniau pasireiškia berniu
kams nei mergaitėms. Neretai jų turi skir
tingų tos pačios šeimos kartų atstovai. 

Būdinga, jog tikai tęsiasi keletą savai
čių, išnyksta, po kiek laiko vėl atsiranda. 
Jų eiga banguojanti, po kurio laiko jie 
visiškai praeina. Patys vaikai dažnai sa

vo tikų nepastebi, į tai dėmesį atkreipia 
aplinkiniai. Kadangi tikai yra nevalingi 
judesiai ar garsai, jų suvaldyti vaikas 
dažniausiai negali, ir prašymai „taip ne
daryk“ nepadeda. Gana dažnai, ypač 
sutrikimo pasireiškimo pradžioje, tikai 
neatpažįstami arba painiojami su kitomis 
ligomis. Kartais ir suaugusieji savo tikų 
patys nepastebi ar net nežino, kad tai ti
kai. Labai svarbu, jog su vaiku dirbantys 
pedagogai, gydytojai ir kiti specialistai 
mokėtų tikus pastebėti ir atpažinti, tin
kamai informuotų tėvus arba nukreiptų 
specializuotam gydymui. Į tikus turinčių 
vaikų ypatumus, šiems vaikams bei jų 
tėvams kylančias problemas turėtų būti 
labiau atsižvelgiama. Reikalingas teikia
mos pagalbos kompleksiškumas konsul
tuojant tėvus ir individualiai dirbant su 
vaiku, įtraukiant gydytojus, slaugytojus, 
psichologus, logopedus, pedagogus. 

Dažniausiai pasitaikantys paprastieji 
judesių tikai yra mirksėjimas, nevalingos 
grimasos, kaktos, viršugalvio, kaklo, pe
čių trūkčiojimas. Kompleksiniai judesių ti
kai apima keletą kūno raumenų grupių, sa
vo pobūdžiu atrodo labiau tikslingi ir gali 
pasireikšti labai įvairiai, pavyzdžiui: lenki
mosi, sukimosi, šokimo judesiai ir kt.

Įprastiniai paprastieji balso tikai yra 
krenkšėjimas, kriuksėjimą, lojimą prime
nantys garsai, šnarpštimas ir pan. Kom
pleksiniai balso tikai yra nuolatinis neva
lingas tam tikrų žodžių ar frazių, kartais 
visuomenei nepriimtinų, nešvankių (kop
rolalija) arba savo sukurtų garsų ar žodžių 
(palilalija), kartojimas. 

Tokie tikai, kurių metu pasireiškia dau
gybiniai motoriniai tikai ir vienas ar keli 
garsiniai tikai (nors ir nebūtinai tuo pačiu 
metu), vadinami kombinuotais balso ir 
daugybiniais judesių tikais, arba de la Tou
rette sindromu. Šis sindromas neretai yra 
apibūdinamas kaip lėtinis, daug kančių 
sukeliantis sutrikimas.  

Judesių (motoriniai)  
ir balso (vokaliniai) tikai
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Kaip gydyti
Ir judesių, ir balso tikai kliniškai apibū

dinami pagal jų reiškimosi vietą, intensy
vumą, kompleksiškumą, dažnumą ir truk
mę, o kartais – ir pagal reiškimosi jėgą, nes 
būna atvejų, kai tikai kyla su didele jėga, 
perdėtai pabrėžtai ir ryškiai. Tikų atsira
dimo priežastys iki šiol nėra tiksliai žino
mos. Tiriama genetinių, neurobiologinių, 
psichologinių bei aplinkos veiksnių įtaka 
tikų radimuisi, išreikštumui, sutrikimų 
eigai, iškelta daug hipotezių, teorijų. Gy
dymo (terapinis) planas yra kompleksinis 
ir individualus kiekvienu atveju. Gydymo 
tikslas – pagerinti psichosocialinę vaiko 
raidą ir adaptaciją. Parenkant gydymo 
taktiką, labai svarbu gerai išanalizuoti su
rinktą šeimos bei vaiko raidos anamnezę, 
įvertinti klinikinio stebėjimo bei atliktų ty
rimų rezultatus. Labai svarbu pasirūpinti, 
kad tėvai aiškiai suprastų atliekamų tyri
mų reikalingumą bei pobūdį, numatomą 
gydymo taktiką. 

Trumpalaikių, lengvų tikų atvejais 
svarbiausia pagalba – diagnostika, išsa
mus specialistų paaiškinimas, kas tai, ko
dėl, ką daryti, kaip derinti vaiko, specialis
tų, tėvų ir mokytojų veiksmus, pastovus 
konsultavimas ir esamos padėties įvertini
mas.Tikų turinčių vaikų tėvai dažnai linkę 
reaguoti į simptomus netinkamais būdais: 
nuolat daryti vaikui pastabas, periodiškai 
klausinėti, kas jam yra, prašyti, kad taip 
nedarytų, perdėtai rūpintis ir nuolat ro
dyti tą susirūpinimą vaikui bei kt. Svarbu 
tėvams paaiškinti tikų pobūdį, tinkamus 
reagavimo būdus ir kartu pasirūpinti, kad 
ir kiti su vaiku bendraujantys asmenys su
prastų tikų ypatumus, elgtųsi ir reaguotų 
ramiai, negąsdintų vaiko, nefiksuotų jo dė
mesio į tikus. Atsižvelgiant į amžių, supra
tingumą, būtina ir pačiam vaikui supranta
mai paaiškinti tikų ypatumus, jį nuraminti 
ir padrąsinti. Rekomenduojama pamokyti 
vaiką įvairių reagavimo į savo simptomus 
psichoterapinių taktikų, parenkant tinka
miausias kiekvienu individualiu atveju.

Tais atvejais, kai tikai yra labai ryš
kūs ar neįprasto pobūdžio, sukelia vaikui 
daug emocinių ir bendravimo problemų, 
į terapinį planą reikia įtraukti ir gydymą 
vaistais. Vaistas parenkamas kiekvienu at
veju individualiai. 

Rekomenduojama sudaryti ir užtikrin
ti tinkamą dienos režimą, atsižvelgiant į 
vaiko amžių ir pomėgius, šeimos gyveni

mo ypatumus. Svarbu, kad vaikas pakan
kamai būtų gryname ore, gerai išsimiego
tų naktį (jei reikia – ir dieną), tinkamai 
bei sveikai maitintųsi. Rekomenduojama 
labai sumažinti televizoriaus žiūrėjimą ir 
darbo ar žaidimo kompiuteriu laiką, ypač 
vengti įtampos, smurtinių, gąsdinančių 
laidų, filmų, žaidimų. Patartina ieškoti 
ramių, vaikui patinkančių, iniciatyvumą, 
kūrybingumą skatinančių, bendravimo 
įgūdžius gerinančių veiklų. 

Ką rodo tyrimas
Žurnale „Pediatrija“ išspausdinta

me straipsnyje „Tikai vaikų amžiuje, 
kompleksinės pagalbos galimybės“ bu
vo apibendrinti autorės atlikto tyrimo 
rezultatai (Lesinskienė, 2003). Tyrimo 
tikslas buvo įvertinti vaikų, turinčių ti
kų, šeimos padėtį, išanalizuoti šių vaikų 
psichosocialinius raidos aspektus ir jų 
tėvų nuomonę apie suteiktą medicininę 
pagalbą. Nagrinėtas pediatrų bei slaugy
tojų vaidmuo teikiant medicininę pagal
bą tikų turintiems vaikams. Kontrolinę 
grupę rezultatams palyginti sudarė vai
kų, neturinčių raidos sutrikimų, tėvai. 
Jie buvo apklausti Vilniaus miesto vaikų 
poliklinikose. Toliau pateiksime pagrindi
nius rezultatus. Pagal anoniminį autorės 
sudarytą klausimyną buvo apklausti 62 
tiriamosios grupės vaikai, kuriems pa
gal TLK–10 diagnostinius kriterijus buvo 
diagnozuoti tikai, tėvai ir 124 kontrolinės 
grupės normalios raidos vaikų tėvai. 

Tyrimo duomenys parodė, kad tikai 
dažniausiai pasireiškia 34 metų mažy
liams, kiek rečiau 56 ir 78 metų vai
kams. Tai galima būtų sieti su darželio, 
mokyklos lankymo pradžia.

Nagrinėjome, ar kas nors iš tiriamo
sios grupės šeimos narių turėjo tikų. 13 
(20,97 proc.) vaikų tėvai anketose nuro
dė, jog turėjo tikų, 28 (45,16 proc.) – ne
turėjo, 21 (33,87 proc.) atsakė nežinantys. 
Šeimos nariai, turėję tikų, buvo: 3 (23,08 
proc.) mamos, 3 (23,08 proc.) vaikų sese
rys, 2 (15,39 proc.) seneliai, 2 (15,38 proc.) 
tėčiai, 1 (7,69 proc.) brolis, 1 (7,69 proc.) 
dėdė iš mamos pusės ir 1 (7,69 proc.) se
nelio brolis. Devyniems (69,23 proc.) šei
mos nariams tikai anketos pildymo metu 
buvo praėję, o keturi (30,77 proc.) respon
dentai nurodė, jog turi tikų. 

Analizavome, kokia buvo vaikų tikų 
eiga. Paaiškėjo, kad daugumai – 22 (35,48 

proc.) vaikų tikai praėjo ir po kiek laiko 
(vidurkis 17 mėnesių) vėl pasikartojo. Tik 
8 (12,90 proc.) vaikams tikai truko trum
pai ir praėjo (vidurkis 22,5 savaitės). Daž
niausiai tėvai nurodė, jog tikai jų vaikui 
pasireiškia tolygiai per visą dieną, o vaka
re stiprėja. Nebuvo nė vieno atsakymo, 
jog tikai vaikui pasireikštų tik ryte.

Tikų turintys vaikai tėvų buvo apibū
dinti kaip jautresni, irzlesni, uždaresni, 
dirglesni, labiau išsiblaškę, nedrąsesni, 
pasižymintys greitesne nuotaikų kaita 
nei kontrolinės grupės vaikai. Paaiškėjo, 
kad tikai vaikams sukėlė emocinį dis
komfortą, bendravimo su bendraamžiais 
sunkumų, trikdė mokymąsi ir adaptaciją 
mokykloje. 20,34 proc. tėvų buvo linkę 
manyti, kad jų vaiko tikų priežastis buvo 
stiprios neigiamos emocijos, 15,26 proc. – 
sąlygų pasikeitimas, 13,56 proc. – išgąs
tis, nesutarimai šeimoje. Analizuojant 
tikų intensyvumo pobūdį per visą dieną 
paaiškėjo, kad tikai buvo smarkiausi grį
žus iš mokyklos ir vakare. 

Tėvai buvo linkę netinkamais būdais 
reaguoti į vaiko tikus. Palyginti nedidelė 
dalis tėvų suprato tyrimų bei gydymo 
pobūdį, dauguma jų negalėjo parašyti 
vaikui skirtų vaistų pavadinimo. Tėvai 
pažymėjo, kad jiems trūko informacijos 
apie tikus, jų pobūdį. Duomenys parodė, 
jog iš medicinos specialistų dažniausiai 
vaiko tikus pastebi pediatrai, tačiau jie 
mažiau suteikia išsamios informacijos tė
vams apie tikus negu vaikų psichiatrai ir 
neurologai, nepakankamai išnaudojamos 
ir slaugytojo galimybės pirminėje ambu
latorinėje grandyje.

Tėvams, kurių vaikai turi šią bėdą, 
reikėtų ieškoti savo šeimos gydytojo ar 
vaikų pediatro, vaikų ir paauglių psi
chiatro pagalbos. Specialistų patarimus 
būtina perduoti visiems vaiko mokyto
jams, kad kiekvienas jų žinotų proble
mas, kurių jų mokiniui kyla dėl tikų, ir 
galėtų derinti veiksmus, terapines gydy
mo taktikas. Tai labai svarbu gydymo 
sėkmei! Tik visi kartu galime padėti tikų 
kamuojamam vaikui. 

Parengė Sigita Lesinskienė
Vaikų ir paauglių psichiatrė,  

psichoterapeutė
VU Medicinos fakulteto  

Psichiatrijos klinikos docentė
VRC Vaikų psichiatrijos skyriaus vedėja
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Projektą remia 
Lietuvos Respublika

Projektą iš dalies finansuoja
Europos Sąjunga

Nenoras sėdėti namuose
„Dirbti nepaprastai noriu. Tai tiesiog 

gyvybiškai būtina. Ir ne tik dėl poreikio 
dirbti bei užsidirbti. Labiausiai svajoju 
dirbti dėl savo psichikos: tai būtų galimy
bė išeiti iš namų, bendrauti, nes, liaudiš
kai tariant, „stogas važiuoja“. Dabar esu 
išbraukta iš gyvenimo, visąlaik sėdžiu 
viena, jokių pramogų, o vakare artimieji 
namo grįžta pavargę ir bendrauti jau ne
benori. Kad nepalūžčiau, jau kuris laikas 
lankausi pas psichiatrą... Tiesa, iš „Vilties“ 
bendrijos kelioms valandoms gali ateiti 
socialinė darbuotoja, tačiau palikti nuolat 
sergantį vaiką, kad galėtum dirbti, – tokios 
priežiūros galimybės nėra...“, – skausmin
gai savo didžiausią norą išsakė 42 metų 
vilnietė Valentina Venclovaitienė. 

„Neturėdamos galimybių kur nors 
įsidarbinti mamos užsidaro namuose. Ta
čiau kai kurios labai norėtų bendrauti, 
dirbti, būti naudingos ir sau, ir šeimai, 
ir aplinkiniams. Patikėkite, mano pačios 
šeimoje nuolat jaučiama trintis dėl mano 
nedarbo. Ne dėl pinigų, bet dėl psicholo
ginio klimato. Tik kaip išspręsti didžiulę 
problemą – su kuo ir kur palikti neįgalų 
sūnų?“,  – susirūpinusi klausė 46 metų 
klaipėdietė Tatjana Semionova. Jos nuo
mone, darbas yra gyvenimo būdas. Ji pa
sirengusi absoliučiai bet kokiam darbui, 
kad tik dirbtų. „Tačiau nematau jokios 
prošvaistės. Jeigu atsirastų galimybė suži
noti apie galimą išeitį iš padėties? O kur 
tai galima padaryti?!“. 

O „Vilties“ bendrijos tarybos pirmi
ninkę Daną Migaliovą neramina antroji 
medalio pusė: 1015 metų nedirbusi ma
ma dėl neįgalaus vaiko priežiūros neretai 
praranda norą ir motyvaciją dirbti. Kitą ir 
toliau sėdėti namuose skatina padidėju
sios neįgalumo pensijos bei pašalpos, nes 
būtent jas gaunantis asmuo tuomet išlaiko 
net kelis suaugusius šeimos narius – taip 
gyventi tampa patogu... „Kuomet atsiran
da galimybė už nedidelį mokestį lankyti 
dienos užimtumo centrą, tėvai staiga ima 
gailėti tų pinigų, ir jų sūnus ar dukra tam
pa savo šeimos įkaitu, izoliuotu nuo visuo
menės, – su apmaudu aiškino Dana Miga

liova. – Todėl su tokiais tėvais, ketindami 
sužadinti norą ieškotis darbo, šiomis die
nomis jau pradeda dirbti specialiai pareng
ti socialiniai darbuotojai ir psichologai.“

Viskas gražu. Tačiau visos kalbintos 
mamos lyg susitarusios klausė, kur ras
ti informacijos apie socialines paslaugas 
bei įsidarbinimo galimybes. Pamėginki
me išsiaiškinti.

Kokia padėtis šiandien? 
Jau šiandien Europos Bendrijų iniciaty

vos Equal projektas „Per technologijas – ži
nojimo ir darbo link!“ tokioms mamoms 
ir kitiems šeimos nariams, namuose pri
žiūrintiems neįgalius vaikus, suaugusius 
ar pagyvenusius žmones ir dėl to negalin
tiems suderinti šeimos bei profesinio gyve
nimo, įžiebia viltį. Nauja statistika rodo, 
kad dauguma savo artimuosius prižiūrin
čių asmenų nedirba maždaug apie 9,8 me
tų ir daugiau, todėl atitrūksta nuo darbo 
rinkos poreikių bei praranda galimybes 
įsidarbinti. Deja, Lietuvoje dar labai ma
žai lanksčių darbo organizavimo formų. 
Todėl informacijos apie socialines paslau
gas teikiančias institucijas bei apie jų siū
lomas socialines paslaugas (pvz.: galimy
bes palikti neįgalų artimąjį profesionaliai 
priežiūrai dienos metu arba pasinaudoti 
lankomąja priežiūra) artimiausiu metu 
ieškokite slaugos ir socialinių paslaugų ar 
socialinės paramos centruose, naujai įkur
tose savigalbos grupėse ar netrukus pradė
siančiame veikti interneto portale. Be to, 
pagalbos sulauks ir patys minėtų grupių 
lankytojai – sužinos, kaip susigrąžinti ar 
įgyti pasitikėjimo savimi, atras motyvaciją 
ir paskatą vėl pradėti dirbti... 

Gyvenimiškos istorijos:  
vilties paieškos

Šeimose, turinčiose neįgalų narį, daž
niausiai dirba ir pinigus į šeimą neša vy
ras. To neslepia ir klaipėdietė Tatjana Se
mionova. Šiais metais jos neįgaliam sūnui 
sukaks 25 metai. Jis serga epilepsija, turi 
proto negalią ir dar visą puokštę įvairių 
negalių. Per visą gyvenimą moteris, anks
čiau turėjusi buhalterės specialybę, dirbo 

įvairiausius valandinius ar pamaininius 
darbus, pvz.: valytojos, sanitarės, rekla
mos agentės... Bet ir tokio darbo netrukus 
tekdavo atsisakyti, nes neturėdavo su kuo 
palikti sūnaus ir labai bijojo jį patikėti sve
timam žmogui. „Tiesa, kai sūnelis lankė 
2ąją specialiąją mokyklą, to laiko šiek tiek 
atsirasdavo. Tačiau jam sulaukus vadina
mosios pilnametystės – 21 metų, net ir ta 
galimybė dingo. Likau su savo bėda visiš
kai viena tarp keturių sienų. Ar praverstų 
centralizuota informacija apie socialines 
paslaugas, suteikiančias galimybę mamai 
ar tėčiui dirbti? O ar tokių galimybių Klai
pėdoje yra? – su nuostaba perklausė mote
ris. – Žinoma, kreipčiausi tokios informaci
jos, neatsisakyčiau ir specialistų pagalbos! 
Dabar lankau Europos Sąjungos finansuo
jamus aukliųsocialinių darbuotojų kur
sus, nes, pirma, man trūksta priežiūros ir 
slaugos žinių, antra, bus lengviau susirasti 
tinkamą darbą (aš tos vilties neprarandu!), 
trečia, su kitomis kursus lankančiomis ma
momis iš nevilties sumąstėme įkurti savi
tarpio pagalbos asociaciją...“. 

Vilnietės Valentinos Venclovaitienės sū
nui Danieliui 12,5 metų. Jam diagnozuota 
proto negalia, cerebrinis paralyžius, galvos 
patologija, silpna širdis, bronchinė astma 
ir kt. „Tačiau jis, užuot sėdėjęs ratukuose, 
pats laksto kaip ratukas, – liūdnai nusišyp
so moteris. – Mano vaikas yra hiperdina
miškas, nenustygsta vietoje visą dieną. Bet 
didžiausia jo bėda – labai silpna imuninė 
sistema. Vos praleidžia dvi ar tris dienas 
„Atgajos“ specialiojoje mokykloje, žiūrėk, 
jau pasigauna virusą ar įsigudrina peršal
ti – ir vėl 24 savaites sėdi namuose. Bendrą 
kalbą šeimoje su juo atrandu tik aš – kitų, 
ypač svetimų, neprisileidžia... Ką dary
ti?“ – klausia moteris, vis dar neatsisakiusi 
vilties gyventi visavertį gyvenimą. 

27 metų vilnietė Rūta Eidukaitienė, 
auginanti septynmetį sūnelį Karolį su 
Dauno sindromu ir dideliu širdies veiklos 
nepakankamumu, irgi tikisi dirbti. Deja, 
ne Lietuvoje. Mintį kelti sparnus į Angliją 
atvežė ten dirbantis vyras, sužavėtas vie
tinės visuomenės elgesiu bei pagarba ir 
tėvams, slaugantiems neįgalųjį, ir patiems 

Užuot davę žuvį, išmokykime... meškerioti
Apie norą dirbti ir galimybes, kurias atveria balandis
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neįgaliesiems. „Ten darbdavys tavęs nie
kada neatleis iš darbo už nedarbingumo 
lapelius dėl sergančio vaiko, – viltingai 
kalbėjo jauna moteris. – Čia aš darbo ne
susirandu vien dėl neįgalaus sūnaus! O ir 
tokio vaiko socialinė slauga Anglijoje – ne
palyginamai geresnė, sudarytos visos sąly
gos mamytėms darbuotis...“.

Reikia veikti!
Kaip paaiškino Klaipėdos miesto socia

linės paramos centro socialinė darbuotoja 
Algidė Jurkuvienė, šiuo metu Klaipėdoje 
yra daug šeimų, kurios slaugo neįgalius 
vaikus, suaugusius ar savimi pasirūpinti 
negalinčius pagyvenusius žmones. Todėl 
jų centras, įsibėgėjus Europos Bendrijų ini
ciatyvos Equal projektui, jau dabar teikia 
informaciją, konsultuoja besikreipiančius 
asmenis. Tikimasi, kad slaugantieji neįga
liuosius ar senus žmones atsilieps į kvie
timą ir į pirmąjį savigalbos grupės susiti
kimą jų susirinks ne mažiau nei 10. Tokiu 
būdu informacija apie galimybę ieškotis 
darbo turėtų greičiau pasiekti ir kitas pa
našias šeimas, apie kurias centras dar netu
ri duomenų. Pasak specialistės, šiuo metu 
Klaipėdos socialinės paramos centre dirba 
19 etatinių lankomosios priežiūros sociali
nių darbuotojų, tačiau manoma, kad pro
jekto metu išplitusi informacija bei tiksli
nės grupės atstovų iniciatyva turės įtakos 
tolesnei socialinių paslaugų plėtrai. 

Elektrėnų savivaldybės slaugos ir so
cialinių paslaugų centro direktorė – Daly
tė Kutyrevienė sako, kad tiriant neįgalius 
ir senus žmones slaugančių šeimų porei
kius, apklausoje dalyvavo apie 70 Elektrė
nų savivaldybės šeimų; beveik visos jos 
žinomos socialiniams darbuotojams, nes 
joms yra teikiamos įvairios socialinės pa
slaugos. Dauguma iš šių šeimų nedirban
čių asmenų norėtų dirbti. „Keisčiausia, 
kad yra šeimų, kurioms patogu gyvenanti 
iš neįgaliojo pašalpų. Deja, jos dažniausiai 
nežino, kad tos pašalpos niekur nedings ir 
pradėjus dirbti, – aiškino direktorė. – Kai 
kurie tėvai galbūt nė neieško darbo, dangs

tydamiesi šeimos nario neįgalumu. Dėl 
atsiradusio psichologinio barjero, ilgam 
iškritus iš darbo rinkos, atsiranda baimė 
vėl sugrįžti į ją, beje, šiandien iš tiesų tokią 
konkurencingą...“. 

Už minimalų mokestį –  
išsvajota galimybė

VšĮ „Vilties akimirka“ direktorė, sa
vigalbos grupių vedėja vilnietė Jūratė 
Matulaitienė panašaus likimo moteris 
kviečia nenukabinti nosių. Ji viltingai pa
sakoja, kad netrukus Vilniuje, Vytenio g. 
37, į savigalbos grupes susirinkę žmonės 
galės klausytis paskaitų apie tai, kur ir 
kaip ieškotis darbo. Be to, mamų proble
mos čia bus analizuojamos individualiai 
ir grupėse – taip bus išsiaiškintas tikrasis 
socialinių paslaugų poreikis ir reikalingos 
pagalbos apimtys. „Padėsime mamoms 
įgauti pasitikėjimo savimi. Deja, šiandien 
neįgalų vaiką Vilniuje kur nors palikti yra 
pakankamai sunku, nebent Šeimos para
mos centre, kuris nepajėgia aptarnauti 
visų norinčiųjų. Tai rodo, kad visoje Lietu
voje reikia skubiai plėsti paslaugas, kurios 
suteiktų tėvams galimybę už tam tikrą, 
gal net minimalų mokestį kuriam laukui 
palikti savo neįgalią atžalą priežiūros įstai
goje. Tokia paslauga, tačiau tik šeštadienį 
ir sekmadienį, yra teikiama tik sostinės ug
dymo centre „Aidas“, tereikia sumokėti 
už maistą,“– sakė Jūratė Matulaitienė.

Su globojančiais neįgaliuosius šei
mos nariais jau nuo balandžio mėnesio 
pradeda dirbti socialiniai darbuotojai ir 
psichologai Vilniuje, Elektrėnuose, Kau
ne bei Klaipėdoje (kontaktai nurodyti 
straipsnio pabaigoje). Šiuose miestuose 
bus teikiamos konsultacijos, veiks savigal
bos grupės, kurios galės rinktis paskaitų 
temas. Be to, globojantiems neįgaliuosius 
bus organizuojami dviejų temų mokomie
ji seminarai (po vieną seminarą aukščiau 
išvardytose vietovėse): 2006 m. rugpjū
čio – rugsėjo mėnesiais apie socialines 
paslaugas bei 2007 m. kovo – balandžio 
mėnesiais apie įsidarbinimo galimybes. 

Pagalba – ir internetu
Pasak Vystymo bendrijos projekto 

„Per technologijas – žinojimo ir darbo 
link!“ vadovės Ingos Čeledinaitės, pro
jekto vykdytojai per minėtą socialinę ir 
psichologinę pagalbą, savigalbos grupes, 
seminarus sieks padėti žmogui, slaugan
čiam neįgalų šeimos narį, pačiam pradėti 
darbo paieškas. Centralizuotos informa
cijos apie teikiamas socialines paslaugas 
visoje Respublikoje galėsite ieškoti jau 
birželio mėnesį pradėsiančiame veikti in
terneto portale www.socinfo.lt. Jį kuria 
vienas iš Vystymo bendrijos „Per techno
logijas – žinojimo ir darbo link“ partnerių 
UAB „NRD“. Šiame portale bus galima 
sužinoti, kur darbo valandomis galima pa
likti savo neįgalius šeimos narius, kokias 
socialines paslaugas teikia savivaldybių 
socialinių paslaugų ir paramos centrai, ap
skričių globos namai, nevyriausybinės ir 
kitos organizacijos. 

„Informacijos ypač stinga kaimo 
žmonėms, – susirūpinusi kalbėjo I. Čele
dinaitė. – Populiarinant lanksčias darbo 
formas didėtų minėtų tėvų integravimas 
į darbingą visuomenę. Tačiau Europos 
Bendrijų iniciatyvos Equal projektas iš 
karto visų problemų, susijusių su įsidarbi
nimu, neišspręs. Tiesiog norime atkreipti 
žmonių dėmesį į pačią problemą ir paska
tinti kartu ieškoti sprendimų, kaip padėti 
vėl norintiems dirbti žmonėms. Kitaip ta
riant – norime ne duoti žuvį, o išmokyti 
meškerioti...“ 

Europos Bendrijų iniciatyvos Equal 
projektas „Per technologijas – žinojimo ir 
darbo link!“ tęsis iki 2007 m. spalio pabai
gos. Šio projekto įgyvendintojai ir dalyviai 
labai tikisi atkreipti valdžios bei visuome
nės dėmesį į neįgalų šeimos narį slaugan
čius žmones, kurie nori dirbti. Kol kas pa
galbos jiems stinga.

Laukiame jūsų!

Sonata Ramanauskienė
Žurnalistė

Visus, kurie negali dirbti dėl to, kad  
namuose prižiūri neįgalų vaiką, suaugusį 
ar savimi pasirūpinti negalintį pagyve
nusį žmogų, kviečiame kreiptis šiais 
projekto partnerių adresais: 

Vilniuje:
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
Vytenio g. 6310, LT03113 Vilnius, tel./faks. 
(8~5) 213 83 22, www.sppd.lt

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Viltis“, Kaštonų g. 2/1417, LT01107 
Vilnius, tel. (8~5) 261 52 23,  
faks. (8~5) 261 08 20, www.viltis.lt

Klaipėdoje:
Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, 
Liepų g. 15, LT92138 Klaipėda,  
tel. (8~46) 31 11 85, faks. (8~46) 48 66 78,  
www.klaipeda.lt/parama

Elektrėnuose:
Elektrėnų savivaldybės slaugos ir socialinių 
paslaugų centras,Taikos g. 6B, LT26115  
Elektrėnai, tel./ faks. (8~528) 39 690,  
www.elektrenai.lt

Kaune:
Kauno apskrities moterų krizių centras,  
A. Juozapavičiaus g. 77, LT45264 Kaunas 
ACP, tel./faks. (8~37) 34 00 27, www.kamkc.lt
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1991 m. įsteigtos Lietuvos invalidų rei
kalų tarybos tikslas buvo užtikrinti neįga
liųjų dalyvavimą sprendžiant visus su jų 
gyvenimu ir veikla susijusius klausimus 
bei padėti įgyvendinti įstatymus, liečian
čius neįgaliųjų integraciją. Derindama ne
įgaliųjų poreikius bei valstybės galimybes 
juos tenkinti, taryba koordinavo ir įgyven
dino 1993 m. priimtą Valstybinę medicini
nės, profesinės ir socialinės invalidų reabi
litacijos programą bei 2002 m. patvirtintą 
Nacionalinę žmonių su negalia socialinės 
integracijos 20032012 metų programą. 

Neįgaliųjų reikalų taryba, kaip ir iki 
šiol veikusi Lietuvos invalidų taryba, nag
rinės svarbiausius neįgaliųjų socialinės 
integracijos politikos klausimus bei teiks 
pasiūlymus, kaip veiksmingiau spręsti 
neįgaliųjų problemas. Į jos sudėtį įeis ir 
neįgaliųjų organizacijų, sąjungų bei drau
gijų atstovai. 

„Neįgaliųjų socialinė integracija pa
liečia apie 8 proc. šalies gyventojų, todėl 

ministerijai ypač svarbi neįgaliųjų organi
zacijų teikiama informacija apie neįgaliųjų 
padėtį ir poreikius, rengiamų teisės aktų 
vertinimą bei vykdomų priemonių povei
kį. Naudodamasi Lietuvos invalidų tary
bos sukaupta neįgaliųjų socialinės integ
racijos proceso valdymo gerąja patirtimi, 
Neįgaliųjų reikalų taryba taip pat skatins 
tarpusavio bendradarbiavimą“, – sako 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Neįgaliųjų socialinės integracijos skyriaus 
vedėja Eglė Čaplikienė.

Neįgaliųjų reikalų departamentas ko
ordinuos ir įgyvendins Valstybinę neįga
liųjų socialinės integracijos programą bei 
bus atsakingas už neįgaliųjų nevyriausy
binių organizacijų programų finansavimą 
iš valstybės biudžeto lėšų. Departamentas 
šiais metais finansuos 34 neįgaliųjų orga
nizacijų programas, kuriose dalyvaus apie 
75 tūkstančiai neįgaliųjų. Lėšų paskirsty
mą šioms programoms patvirtino Lietu
vos invalidų reikalų taryba.

Neįgaliųjų socialinės  
integracijos valdymas bus efektyvesnis

„Neįgaliųjų reikalų departamentui pe
rėmus programų finansavimą, neįgaliųjų 
organizacijos ir toliau galės gauti finansi
nę paramą savo vykdomiems projektams, 
kurie bus atrenkami pagal ekspertų verti
nimą bei projektų atrankos komiteto reko
mendacijas. Be to, bus remiama daugiau 
projektų, kadangi kasmet Nacionalinei 
žmonių su negalia socialinės integracijos 
20032012 m. programai įgyvendinti skiria
mų lėšų daugėja: nuo 27 mln. litų 2003 me
tais iki 33 mln. litų 2006 metais. Per neįga
liųjų organizacijų vykdomas programas 
bei projektus valstybės biudžeto parama 
bus pasiekiama neįgaliesiems visoje šaly
je“, – sako Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Neįgaliųjų socialinės integra
cijos skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Ryšių su visuomene tarnyba

Priėmus Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimus, nuo 2006 metų sausio 1 d. prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos pradėjo veikti Neįgaliųjų reikalų taryba ir Neįgaliųjų reikalų departamentas. 
Šios institucijos perėmė ir pasidalijo Lietuvos invalidų tarybos funkcijas.

Informacinės visuomenės plėtros ko
mitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės pripažino mokslinę virtualią biblio
teką www.elibrary.lt geriausiu 2005 m. 
projektu informacinių technologijų naudo
jimo suaugusiųjų švietimui ir mokymui 
kategorijoje. Šio įvertinimo pagrįstumą liu
dija glaudūs ir partneriški šios bibliotekos 
ryšiai su Lietuvos universitetais, kolegijo
mis, studijų centrais, mokslinėmis ir kultū
rinėmis institucijomis. Bibliotekos fondus 

Užsukite į virtualiąją biblioteką
Mokslinė virtuali biblioteka www.elibrary.lt tęsia ir aktyvina švietėjišką veiklą, papildydama savo resur
sus moksliniųpraktinių konferencijų medžiaga, žurnalų ir knygų elektroninėmis versijomis. Ten rasite ir 
bendrijos „Viltis” leidinių elektronines versijas.

nuolat papildo tarptautinių konferencijų 
medžiaga, įvairių mokslo sričių magistrų 
ir doktorantų darbai, žurnalų ir knygų 
elektroninės versijos. Virtualią biblioteką 
skaitytojai jau spėjo aplankyti daugiau nei 
120 tūkst. kartų. 

Šio puikaus projekto sumanytojai kvie
čia ne tik skaityti, bet ir aktyviai įsijungti 
į bibliotekos resursų gausinimą. Juk tai 
puiki galimybė paremti Pasaulio lietuvių 
bendruomenę žiniomis ir informacija. 

Kiekvienas iš Jūsų, pateikdamas savo dar
bų elektronines versijas, prisidėsite prie 
žinių visuomenės stiprinimo. 

Nuo šiol virtualiojoje bibliotekoje 
www.elibrary.lt rasite ir „Vilties“ bendri
jos leidžiamo žurnalo, bendrijos veiklos 
metinės ataskaitos, leidinių elektronines 
versijas. Gerb. žurnalo skaitytojai, užsuki
te į šią virtualiąją biblioteką 

www.elibrary.lt
Žurnalo rengėjų informacija 

www.elibrary.lt
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Rengiant šį projektą, buvo vadovau
jamasi pagrindiniais Lietuvos Respubli
kos įstatymais, reglamentuojančiais švie
timo ir ugdymo bei socialines paslaugas 
teikiančių įstaigų veiklą. Siekėme skatin
ti glaudesnį žinybų bendradarbiavimą 
ir įpareigoti socialinių paslaugų orga
nizatorius, t.y. savivaldybes, prisiimti 
daugiau jiems įstatymais deleguojamos 
atsakomybės.

Kuriant Informacijos kaupimo ir sklai
dos centrų tinklą buvo bandoma decentra
lizuoti pačią sistemą ir tolygiai paskirstyti 
pavyzdines įstaigas rajonuose. O tai turėjo 
teigiamos įtakos paslaugų kokybei. 

Vykdėme tik gerai apgalvotas ir pa
siteisinusia praktika pagrįstas reformas. 
Buvo parengtas dokumentų paketas, kurį 
sudarė koncepcija, strategija ir procedūri
niai dokumentai, leidę suvienodinti reika
lavimus ir kriterijus, apsibrėžti tikslus bei 
uždavinius, aiškias veiklos kryptis, prin
cipus ir vertybines orientacijas. 

Į pirmą vietą iškėlėme tokius kriteri
jus, kaip įstaigos stabilumas, materialinė 
bazė, aplinkos (fizinės bei informacinės) 
prieinamumas įvairių gebėjimų žmonėms 
ir žmogiškieji įstaigos ištekliai. Svarbios 
mums buvo ir įstaigos galimybės konku
ruoti dėl paramos bei racionaliai įsisavin
ti gaunamą paramą. 

Dar vienas reikalingas dalykas – nuo
latinė Informacijos kaupimo ir sklaidos 
centrais pripažintų įstaigų teikiamų 
paslaugų kokybės stebėsena. Todėl įstai
goms buvo rekomenduojama diegti vi
daus kokybės kontrolės sistemą. 

Konkrečiai suformuluota strategija 
padėjo pasirinkti formalaus planavimo 
priemones, siekti veiksmingo, t.y. lanks
tus, logiško ir pasiteisinusia praktika 
paremto, planavimo. Planavimas buvo 
grindžiamas išsamia padėties analize ir 
patirties apibendrinimu.

Gavusios dokumentų paketą, norą 
tapti Informacijos kaupimo ir sklaidos 

Informacijos kaupimo ir sklaidos centrai
Apžvelgus „Vilties“ bendrijos penkiolikos metų patirtį, iškilo būtinybė susisteminti turimus pasiekimus ir resursus. 
Tiesioginė Europos Sąjungos įtaka paskatino daugiau dėmesio skirti turimų galimybių subalansavimui. Todėl praėjusiais 
metais buvo sudaryta komisija, kuriai buvo pavesta lankyti asocijuotuosius narius ir surinkti informaciją apie tai, kokios 
įstaigos gali tapti Informacijos kaupimo ir sklaidos centrais.

VšĮ Respublikinė universitetinė vaikų ligoninė Vaiko rai
dos centras (Vilnius) – vadovė Jovita Petrulytė;

Dienos centras „Šviesa“ (Vilnius) –  
vadovė Onutė Eigirdienė;

Vaikų ugdymo centras „Viltis“ (Vilnius) –  
vadovė Augienė Vilūnienė;

Gyvenimo namai „Pašilaičiai“ (Vilnius) –  
vadovė Danuta Gorodiščeva;

VšĮ „Vilties akimirka“ (Vilnius) –  
vadovė Jūratė Matulaitienė;

Dienos veiklos centras (Kretinga) –  
vadovė Stasė Ruokienė;

VšĮ „Vilties erdvė“ (Mažeikiai) –  
vadovė Stasė Radeckienė;

Telšių rajono vaikų su negalia centras –  
vadovė Stasė Gedrienė;

Paramos šeimai centras prie lopšeliodarželio  
„Kregždutė“(Radviliškis) – vadovė Judita Baronienė;

centrais pareiškė 49 įstaigos. Iš jų buvo at
rinkta 18 įstaigų, kurios iš tikrųjų atitinka 
keliamus reikalavimus. Atrankos procese 
didelis dėmesys buvo skiriamas darbo 
organizavimo metodikos ir žmogiškie
siems ištekliams. Kreipėme dėmesį ir į 
bendradarbiavimą su giminingomis įstai
gomis bei užsienio organizacijomis. Turė
jo įtakos ir dokumentų pildymo kokybė 
bei parengimo terminai, nes Informacijos 
kaupimo ir sklaidos centrai turi sugebėti 
tinkamai perduoti savo sukauptą patirtį 
kitoms įstaigoms. 

Stengėmės, kad kiekvienoje apskrity
je atsirastų bent vienas Informacijos kau
pimo ir sklaidos centras, kuris būtų leng
vai pasiekiamas žmonėms vietose.

Informacijos kaupimo ir sklaidos cen
tro tikslas – perteikti gerąją patirtį kitoms 
įstaigoms ir organizacijoms. Minėtuose 
centruose specialistai galės kelti kvalifika
ciją ir tobulinti turimas žinias.

Paramos šeimai centras (Mažeikiai) –  
vadovė Virginija Venalienė;

Šilutės Verdainės pagrindinė mokykla –  
vadovė Danutė Misiukonienė;

Sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių ugdymo centras 
prie Antano Baranausko vidurinės mokyklos (Anykš
čiai) – vadovė Ona Repečkienė;

Gargždų ugdymo centras „Naminukas“ –  
vadovė Birutė Kasperavičienė;

Skuodo neįgaliųjų dienos veiklos centras –  
vadovė Teklė Staniuvienė;

VšĮ „Vilties pastogė“ (Alytus) –  
vadovė Gita Špučienė;

Jasiuliškių pensionato Dienos užimtumo centras  
„Ąžuolas“ (Ukmergė) – vadovas Vilius Petrauskas;

VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo 
centras – vadovė Regina Andriuškienė.

Žurnalo rengėjų informacija

Tarp kandidatų į Informacijos kaupimo ir sklaidos centrus yra šios įstaigos:
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2005 metais Panevėžio jaunuolių die
nos centras įsijungė į Izraelio koordinuo
jamą projektą „Kaukės poveikis“. Šis pro
jektas prasidėjo prieš dešimt metų. Jame 
dalyvavo tokie įžymūs pasaulio žmonės, 
kaip JAV prezidentas Bilas Klintonas, 
Ispanijos karalius, Nobelio premijos lau
reatas Ichakas Rabinas, kino žvaigždės 
Arnoldas Švarcnegeris, Ričardas Giras, 
Šaron Stoun ir kt. 

Dalyvaudami šiame projekte įvairių 
žemynų ir šalių proto negalios žmonės ku
ria ir dekoruoja kaukes, o įžymūs tos šalies 
žmonės pasirašo ant jų. Labai susidomėję 
įsitraukėme į šį projektą. Neišsigandome 
projekto keliamų reikalavimų – pagamin
ti 30 keramikinių kaukių. Būdami vienin
teliai dalyviai iš Lietuvos stengėmės paga
minti kuo originalesnių kaukių. Kasdien 
keramikos užsiėmimų metu jaunuoliai iš 
molio formavo įvairias kaukes. Socialinio 
darbuotojo Roberto Mikonio sukurta „vir
velinė“ keramikos darbų formavimo me
todika labai tam tiko. Į kūrybinį procesą 
įsijungė net ir labai sunkią negalią turintys 
lankytojai. O kūrybiškiausiems jaunuo
liams liko kruopščiausias darbas – kaukių 
spalvinimas. Kaukės sužėrėjo ryškiomis 
spalvomis, tarp kurių dominavo lietu
viškos spalvos: geltona, raudona ir žalia. 

Mums rašo ● Mums rašo ● Mums rašo ● Mums rašo ●

Paskui laukė įdomiausia ir smagiausia 
projekto dalis – susitikimai su įžymiau
siais krašto žmonėmis. Šiam projekto eta
pui vadovavo socialinė darbuotoja Irma 
Morkuckienė. Jaunuoliai labai džiaugė
si galėdami pabendrauti su menininku 
A. Vytėnu, fotomenininke M. Čičirkiene, 
plaukiku D. Grigalioniu, ultratriatloninin
ku V. Urbonu, futbolo treneriu V. Liubšiu, 
aktore A. Preidyte, režisieriumi R. Teresu, 
kariškiais J. Girdausku ir M. Matukoniu, 
policijos komisaru S. Poliaku, Panevėžio 
miesto meru V. Matuzu, užsienio reikalų 
ministru A. Valioniu, vyskupu J. Kaunec

Panevėžiečių sukurtos kaukės  
keliaus į Paryžių

Daugiau informacijos apie projektą 
galite rasti interneto svetainėje – 
www.inclusioninternational.org/en/ 
projects/2.html. 

Panevėžio jaunuolių dienos centro 
lankytojai ir projekto organizatoriai nuo
širdžiai dėkoja visiems, dalyvavusiems 
šiame projekte.

Lina Kosinskaitė ir Kristina Jaškūnaitė
Socialinės darbuotojos

ku ir kitais asmenimis. Visos 30 kaukių 
pasipuošė žinomų žmonių parašais. Buvo 
labai įdomu stebėti jaunuolių bendravimą 
su nepažįstamais, tačiau iš televizijos, laik
raščių ar renginių garai žinomais žmonė
mis. Pastarųjų nuoširdumas ir dėmesingu
mas leido jaunuoliams pasijusti svarbiais 
bei ypatingais. Gaila, kad ne visi, kuriuos 
mes norėjome įtraukti į šį projektą, surado 
mums laiko. Beje, projekto idėja susižavė
jo net ir pats Lietuvos Respublikos Prezi
dentas, tik jo atostogos ir projekto termi
nai sutrukdė mums susitikti.

Netrukus jaunuolių sukurtos kaukės 
iškeliaus į Paryžių, kur bus parduodamos 
gegužės mėnesį vyksiančiame aukcione. 
Surinkti pinigai bus skirti proto negalios 
žmonių reikmėms. Panašūs kaukių aukcio
nai sulaukia itin daug pirkėjų, kuriuos do
mina ir pačios kaukės, ir parašai ant jų. 

Kūrybos procese

Su A. Valioniu

Su A. Vytėnu

Su V. Matuzu
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Aušrytė – mūsų 
pasididžiavimas

25 metų pakruojiškė Aušra Šimai
tytė svajoja... skraidyti. Kas žino, jei 
ne cerebrinis paralyžius, gal pakiltų, 
suplasnotų rankomis ir... Negalia 
netrukdo merginai piešti paukščių 
ir eksponuoti savo lietų akvarelių 
tikroje meno galerijoje. Apie Aušros 
gebėjimą piešti, laikant teptuką bur
noje, ir mokėjimą džiaugtis gyveni
mu buvo rašyta net „Lietuvos ryte“. 
Tad nenorime atsilikti ir mes.

Sunkiu darbu Aušra pasiekė tai, 
kuo džiaugiasi visi ją pažįstantys 
žmonės. Nei rankų, nei kojų neval
danti mergina teptuką laiko burnoje. 
Jos akvarelėse dažniausiai atgimsta 
aplinkinė gamta: plaukia žuvys, stri
kinėja žiogai ir, žinoma, suka ratus 
gandrai. Visai tokie pat, kaip prie 
Šimaičių namų, kur didžiuliame 
ąžuole nuo seno džiugina visų akis 
ne vieną gandriuką skrydin išlydėjęs 
gandralizdis.

Praėjusią vasarą, per savo dvide
šimt penktąjį gimtadienį, Aušrytė 
gavo neužmirštamą dovaną – galimy
bę dalyvauti Šiaulių dailės galerijoje 
„Laiptai“ surengtoje parodoje ir susi
tikti bei bendrauti su tikrais meninin
kais. Galerijos debiutantė pristatė ne 
tik geriausias savo akvareles, bet ir at
virukus, kuriems buvo panaudoti jos 
piešiniai. Šių atvirukų spausdinimą 
parėmė „Lietuvos ryto“ krepšinio ko
mandos vidurio puolėjo Roberto Jav
toko mama Alma Javtokienė.

Išsipildė praėjusią vasarą ir Auš
ros svajonė skraidyti. Mergina skri
do lėktuvu į Olandiją, pas seną pa
žįstamą Kristiną de Kvant. Svečioje 
šalyje Aušra grožėjosi įspūdingomis 
vietomis, daug bendravo su įvairiais 
žmonėmis ir net jodinėjo žirgu, ku
ris išmokytas „skraidinti“ žmones, 
turinčius judėjimo sutrikimų. O šios 
žiemos pabaiga Aušrytei ir vėl buvo 
įsimintina – „Laiptų“ galerijoje vėl 
buvo atidaryta nauja jos paroda. Lin
kime, kad ji būtų viena iš daugelio...

Nijolė Žiūkienė
Bendrijos „Pakruojo Viltis“  

tarybos pirmininkė

Džiugiausia šventė
Praėjusių metų pabaigoje „Molėtų Viltis“ surengė neužmirštamą Kalėdų šven

tę savo nariams. Neužmirštama ir ypatinga ji buvo todėl, kad vyko naujose būs
tinės patalpose, už kurias organizacija dėkinga rajono savivaldybės vadovams. 
Plačiau apie visa tai molėtiškės Rūtos Gudeckaitės laiškelyje, nudžiuginusiame 
žurnalo rengėjus labai gražia rašysena...

Aš mokausi Molėtų pagrindinės mokyklos devintoje klasėje, pagal adaptuotą 
programą, o papildomai man padeda spec. pedagogė ir mamytė. Mūsų bendrojo 
lavinimo klasėje mokosi 28 mokiniai, o pagal adaptuotą programą – keturi. 

Kaip ir daugelis vaikų labiausiai laukiu džiugiausios ir linksmiausios šven
tės – šv. Kalėdų. Mokykloje prasideda žiemos atostogos, o namuose ruošimasis 
didžiajai šventei. Labai malonu puošti eglutę, siųsti ir gauti Kalėdinius sveikini
mus. Ypatingai smagu sulaukti tokio didingo ir paslaptino Kūčių vakaro, kai iš 
Kauno atvažiuoja mano brolis Giedrius su šeima ir visi, susėdę prie Kūčių stalo, 
atsilaužiame iš tėčio rankų po šventos plotkelės gabalėlį. Šv. Kalėdų rytą skubu 
prie eglutės, kur visada randu Kalėdų senelio padėtą dovanėlę, nes aš esu gera 
mergaitė, ir jis mane labai myli.

Šiemet labai pradžiugino laisvalaikio centro, savivaldybės soc. paramos cen
tro ir bendrijos „Molėtų Viltis“ surengta Kalėdų popietė. Pirmiausia daug vaikų ir 
tėvelių susirinko į kultūros namus, kur žiūrėjome įdomų spektakliuką „Kalėdinė 
pasaka“, o paskui Kalėdų senelis, išklausęs, ką mes mokame, išdalino dovanėles.

Iš kultūros namų visi skubėjome į „Molėtų Vilties“ būstinę. Dar dažais kve
piančiame, mamų išpuoštame kambarėlyje spindėjo eglutė, virš krosnies šypsojo
si nupiešta saulė, stende puikavosi mūsų piešinukų ir darbelių parodėlė. O ilgas, 
užtiestas balta staltiese stalas kvietė paragauti rėmėjų dovanotų vaišių. Čia mus 
irgi apdovanojo Kalėdų senelis.

Mūsų jaukų kambarėlį pašventino, o mus glostė ir laimino klebonas kun. Kęs
tutis Kazlauskas. Šventėje dalyvavo psichologinės tarnybos vadovė Ramunė bei 
rajono tarybos narė logopedė Rita. Buvo daug sveikinimų ir linkėjimų. Aš visiems 
paskaičiau man labai patikusį Ermos Bombeck kūrinėlį „Ypatinga mama“, kuris 
buvo atspausdintas „Vilties“ žurnale.

Visų vaikų vardu labai dėkoju „Molėtų Vilties“ tarybos narėms už įspūdingą 
ir dosnią Kalėdų šventę.

Mums rašo ● Mums rašo ● Mums rašo ● Mums rašo ●
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Ilgus metus ieškojome priimtiniausio 
būdo ugdomų vaikų pasiekimams fiksuo
ti. Specialistų nuomone, tai yra pats sudė
tingiausias specialiųjų poreikių vaikų ug
dymo etapas. Galime pasidžiaugti, kad jau 
treti metai turime, mūsų nuomone, puikią 
auklėtinių ugdymo pasiekimų vertinimo 
sistemą. Mūsų įstaigoje dirba visa specia
listų komanda: specialioji pedagogė, logo
pedė, psichologė, kineziterapeutė, gydyto
ja neurologė, grupių auklėtojos ir meninio 
ugdymo pedagogė. Dalis specialistų, pvz.: 
logopedė, spec. pedagogė, psichologė ir ki
neziterapeutė, su vaikais dirba individua
liai, o auklėtojos ir meninio ugdymo peda
gogė organizuoja bendras veiklas. Todėl 
pirmuosius vaiko mokymosi žingsnelius 
gali pastebėti ne visos pedagogės. Žinoda
ma, kad specialistai ne visada operatyviai 
dalijasi informacija, pasiūliau kiekvieną 
mėnesį specialiojo ugdymo komisijoje ap
tarti kiekvieno vaiko pasiekimus. Taigi 
spec. pedagogė, logopedė, kineziterapeu
tė bei psichologė pateikia trumpą paėjusio 
mėnesio savo individualaus darbo su vai
ku ataskaitą: kokio įgūdžio buvo mokoma
si, kokia buvo užsiėmimų trukmė ir inten

syvumas, o svarbiausia, ar vaikas išmoko 
ir įsisavino įgūdį. 

Žinia, kad vieno ar kito dalyko ne 
taip greitai išmokstama. Įvertinę objekty
vias vaiko galimybes, įgūdžio mokomės 
keletą mėnesių, o kartais ir visus mokslo 
metus. Todėl labai akivaizdžiai pastebi
me progresą. Grupių auklėtojos, meninio 
ugdymo pedagogė ir kineziterapeutė irgi 
pateikia bendros veiklos ataskaitą. Pvz., 
auklėtojos vaikų pažinimo, gebėjimų, 
bendravimo ir kalbos ugdymą organizuo
ja pagal ugdymo sritis (regimasis suvoki
mas, spalva, forma, dydis, erdvės suvoki
mas, girdimasis suvokimas, lytėjimo bei 
skonio suvokimas, dėmesys, atmintis, 
mąstymas, kiekis ir skaičius, bendravi
mas bei kalba, kalbos supratimas, smul
kioji ir bendroji motorika), per įvairius 
žaidimus (didaktinius, stalo, judrius ir 
pan.). Be to, jos kelia kiekvienam užsiėmi
mui labai konkrečius tikslus. Auklėtojos 
pristato mėnesio temą, pademonstruoja 
auklėtinių atliktus meninius darbelius 
(piešiniai, aplikacijos, lipdymas), aptaria 
dalyvavimą per mėnesį surengtose šven
tėse ar išvykose.

Ugdymo pasiekimų  
vertinimas
Vilniaus specialųjį darželį „Dobilėlis“ jau penkiolika metų lanko  
vaikai, turintys kompleksinių sutrikimų. Ikimokykliniame amžiuje 
svarbu formuoti pagrindinius savarankiškumo, bendravimo,  
sensorinius, pažinimo ir komunikacijos įgūdžius. Darbo patirtis rodo, 
kad pirmą kartą nepastebėti ir neužfiksuoti vaiko bandymai ar  
gebėjimai išmokti vieną ar kitą dalyką ir įsisavinti mokėjimą  
ilgainiui traktuojami kaip jau turimi įgūdžiai.

Išklausius visų specialisčių mėnesio 
ataskaitas, parengiama išvada apie kiek
vieną vaiką. Pvz., Vardo Pavardaičio 2006 
m. sausio mėn. ugdymo pasiekimai. Te
ma: „Balta šalta žiemužė“. Spec. pedago
gės individualaus darbo su vaiku aprašas. 
Logopedės individualaus darbo su vaiku 
aprašas. Kineziterapeutės individualaus 
ar grupinio darbo aprašas. Abiejų grupės 
auklėtojų grupinio darbo išvados. Meni
nio ugdymo pedagogės ataskaita apie 
naujų dainelių ar žaidimų mokymąsi, jau 
žinomų kartojimą ir t.t. 

Tokį vaiko pasiekimų aprašą įsega
me į vaiko individualią bylą. Pradžioje 
bandėme fiksuoti tik naujai išmoktus ar 
pavykusius ugdymo(si) žingsnelius. Ta
čiau ne visų specialiųjų poreikių vaikų 
ugdymo(si) procesas vyksta pakankamai 
sparčiai. Todėl pastaruoju metu aptariame 
konkrečias veiklas, pasidžiaugiame, jeigu 
vaikui pavyko įsisavinti tam tikrą įgūdį 
ar jo žingsnelį, būtinai pažymime naujai 
išmoktus dalykus ar pirmą kartą pastebė
tas vaiko tobulėjimo apraiškas.

Mano manymu, minėtas aprašas yra 
labai informatyvus ir naudingas doku
mentas, pirmiausia padedantis pačioms 
pedagogėms sekti vaiko ugdymo(si) eigą, 
nustatyti tikslų naujų įgūdžių išmokimo 
laiką ir planuoti darbą ateičiai. Be to, tai 
yra puiki priemonė tėvams, kurie ne tik ga
li susipažinti su naujais vaiko mokėjimais, 
bet ir susidaryti vaizdą apie konkrečius 
vaiko pasiekimus per tam tikrą laikotarpį.

Rita Adomėnienė
Darželio „Dobilėlis“ direktorė,

edukologijos magistrė

„Betzatos bendruomenės“ vasaros stovykla
Vilniaus Pal. J. Matulaičio šeimos 

pagalbos centro grupė „Mamos dienelė“ 
organizuoja mamų ir jų ikimokyklinio 
amžiaus vaikų (nuo kelių mėn. iki 5 me
tų) stovyklėlę „Pasaulio sutvėrimas“ 
„Betzatos bendruomenės“ sodyboje. Į šią 
stovyklą labai norime pakviesti mamas, 
auginančias mažus vaikus su negalia, ti
kėdamos, kad mes, mamos, galime vienos 
iš kitų daug išmokti, ir kad vaikai, išmo
kę priimti kitokius mažylius bei su jais 
bendrauti, augs tolerantiškesni ir gebės 
atjausti. Ši stovykla veiks nuo birželio 26 
iki liepos 2 dienos. 
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Neįgalumo ir darbingumo  
lygio nustatymo tvarka

Naujuoju Neįgaliųjų socialinės integ
racijos įstatymu įteisintos ne tik naujos 
sąvokos bei terminai, pakeisti invalidumo 
nustatymo vaikams ir suaugusiems meto
dai, bet ir, priartinant neįgaliųjų socialinės 
integracijos modelį prie ES šalių modelio, 
teisiškai įtvirtintos neįgaliųjų lygios teisės 
ir galimybės visuomenėje. 

Neįgalumo ir darbingumo lygį nusta
to Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnyba (toliau – NDNT) ir jos teritoriniai 
skyriai. Nuo 2005 m. liepos 1 d., vietoje 
anksčiau galiojusių invalidumo grupių, 
neįgaliesiems asmenims nustatomas ne
įgalumo ar darbingumo lygis.

Jaunesniems nei 18 metų neįgaliesiems 
nustatomas neįgalumo lygis. Neįgalumas 
gali būti trijų lygių – sunkus, vidutinis 
ir lengvas. Neįgalumo lygis nustatomas 
kompleksiškai vertinant asmens sveika
tos būklę, galimybes būti savarankiškam 
kasdieninėje veikloje, ugdytis ir kitus svar
bius aspektus. Asmenims nuo 18 metų iki 
senatvės pensijos amžiaus nustatomas dar
bingumo lygis. Jis nustatomas įvertinus as
mens sveikatos būklę ir galimybes dirbti. 
NDNT remiasi asmenį gydančių gydyto
jų, profesinės reabilitacijos ir kitų specia

listų pateiktais dokumentais. Nustatant 
darbingumo lygį turi teisę dalyvauti as
muo, kurio darbingumo lygis vertinamas, 
ir jo atstovas pagal įstatymą. Darbingumo 
lygis nustatomas procentais ir 5 punktų 
intervalais: jei asmeniui nustatoma 025 
proc. darbingumo, asmuo laikomas nedar
bingu; jei nustatoma 3055 proc. darbingu
mo, asmuo laikomas iš dalies darbingu; 
jei nustatoma 60100 proc. darbingumo, 
asmuo laikomas darbingu.

Asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 
1 d. buvo nustatytas invalidumas neter
minuotai, darbingumo lygis privalomai 
nenustatomas. Šių asmenų turima inva
lidumo grupė prilyginama darbingumo 
lygiui, remiantis buvusia tvarka išduotais 
invalidumo pažymėjimais. Šiems asme
nims bus mokamos pensijos, pašalpos ir 
kitokios išmokos bei teikiamos lengvatos 
pagal jų turimuose invalidumo pažymėji
muose nurodytą invalidumo grupę.

Asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 
1 d. buvo nustatytas terminuotas invalidu
mas, darbingumo lygis nustatomas pasi
baigus nustatytam invalidumo terminui. 
Nuo 2007 m. liepos 1 d. jiems darbingumo 
lygis bus nustatomas privalomai.

Asmenims, pageidaujantiems nustaty
ti neįgalumo ar darbingumo lygį, reikia 
kreiptis į savo gydantį gydytoją ir pateikti 
savo ar tėvų, globėjų arba rūpintojų prašy
mą dėl siuntimo į NDNT.

Viena svarbiausių šiuolaikinės sociali
nės apsaugos sistemos apsauginių priemo
nių – tai asmens teisė apskųsti sprendimą, 
kuris jo netenkina. Siekiant užtikrinti ko
kybišką neįgalumo ir darbingumo lygių 
nustatymą ir ginčų dėl neįgalumo bei 
darbingumo lygių nagrinėjimą ir sprendi
mą, įsteigta Ginčų komisiją prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ko
misija). Komisija įsteigta kaip nepriklauso
ma skundų dėl darbingumo ir neįgalumo 
lygių nagrinėjimo įstaiga, užtikrinsianti 
kokybišką ir nepriklausomą skundų nag
rinėjimo sistemą. 

Skundas Komisijai gali būti paduoda
mas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raš
tiško NDNT sprendimo gavimo dienos. 
Komisija sprendimą turi priimti ne vėliau 
kaip per 30 dienų nuo skundo gavimo 
dienos. Komisija priima vieną iš šių spren
dimų: skundą atmesti NDNT sprendimą 
paliekant nepakeistą arba skundą paten
kinti įpareigojant NDNT per Komisijos 
nustatytą laiką pakeisti sprendimą. Komi
sijos sprendimas gali būti skundžiamas 
teismui.

Iš to, kas aptarta, matyti, kad asmenys, 
kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatytos 
neterminuotos invalidumo grupės, nepri
valo kreiptis į NDNT dėl darbingumo ly
gio nustatymo. Jie ir toliau gali naudotis 
turimais invalidumo pažymėjimais.

Parengė Sandra Pačinaitė
„Vilties” bendrijos teisininkė 

Nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojus Neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymui (Nr. I2044, 20051018), Lietuvoje pradėjo veikti nauja 
neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tvarka. Susilaukiame daug 
klausimų, ar asmenims, kuriems neterminuotai nustatytos invalidumo 
grupės, privaloma nustatyti darbingumo lygį pagal naująją tvarką.  
Siekiant atsakyti į šį klausimą, tikslinga plačiau aptarti naująją  
neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tvarką.

Kaip rasti „Betzatos bendruomenę“
„Betzatos bendruomenės“ sodyba yra 

vienoje iš Vilniaus rajone esančio Čekoniš
kių kaimo gatvelių, t.y. integruota į kaimo 
bendruomenę. Nuo Pilaitės mikrorajono 
reikėtų važiuoti 8 km link Sudervės. Atsi
dūrus Čekoniškėse, kelią padėtų surasti 
arba Čekonės upelis, pratekantis pro pat 
sodybą, arba bet kuris sutiktas gyvenvietės 
žmogus. Tai nedidelė 30 a. sodyba su sodu, 
daržu, dirbama žeme bei pagalbiniais pa
statais, su puikia poilsio zona prie upelio. 

„Betzatos bendruomenės“ tikslai
Bendruomenės tikslas – kurti bendruo

meninio gyvenimo principais paremtus 
namus proto negalią turintiems žmonėms. 

Namus, kur būtų tenkinami individualūs 
šių žmonių poreikiai, kur kiekvienas turėtų 
savo kambarėlį, savo spintą, savo lentynas, 
savo mylimų žmonių nuotraukas ir pan. 

Bendruomenė rūpinasi proto negalios 
asmenų bei jų tėvų socialinės atskirties 
mažinimu ir socialinės integracijos į vie
tos bendruomenę užtikrinimu. Todėl čia 
savaitgaliais galima sutikti gausų būrį 
gyventojų tėvų, draugų ar bendruomenės 
svečių. Vyksta daug mažų šeimyninių ir 
didesnių švenčių. Kviečiami kaimynai ar
ba lankomasi pas juos, dalyvaujama mies
telio renginiuose.

Dar vienas svarbus tikslas – ugdyti jau
nus žmones, kviečiant tapti savanoriais ir 
neįgaliųjų draugais. Tokiu būdu jaunimui 

suteikiama darbinės patirties, formuoja
si jų asmenybė. Todėl bendruomenė turi 
daug jaunų pagalbininkų, kurie atvyksta 
savaitgaliais į talkas, šventes ir vasaros 
darbo stovyklas.

Daugiau informacijos
galite rasti svetainėje 
http://betzatosbendruomene.apie.lt. 
Mūsų adresas –  
Betzatos bendruomenė, Čekoniškių gyv., 
Zujūnų sen. Vilniaus raj. LT 14207. 

Mums galite rašyti  
el. paštu betzata@info.lt, 
skambinti tel. (8~5) 242 2255 
arba paprasčiausiai užsukti į svečius.

Parengė Inesa Vaitkūnaitė
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Socialinis pedagogas –  
neįgalaus vaiko atstovas

Socialinis pedagogas – tai svarbus 
mokyklos pedagogų komandos narys, 
dirbantis kartu su mokyklos vadovais, pe
dagogais, klasių auklėtojais, kitais specia
listais, tėvais ar teisėtais neįgalaus vaiko at
stovais ir bendruomene. Jis yra savotiškas 
tarpininkas tarp tėvų, vaiko ir specialistų, 
siekiantis visų dalyvių bendravimo ir ben
dradarbiavimo. 

Pagrindinis ugdymo centro „Viltis“ so
cialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti 
įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtik
rinti veiksmingą mokinių ugdymą(si) ir 
mokymą(si), ankstyvąją prevenciją, socia
linių įgūdžių ugdymą, vaikui reikalingų 
socialinių paslaugų teikimą, sudarant 
prielaidas sėkmingai augančio žmogaus 
socializacijai ir pilietinei brandai. 

Manau, kad mano, kaip socialinio 
pedagogo, paskirtis būti vaiko advokatu 
visose kritinėse situacijose. Labai svar
bu gebėti išklausyti ir įsiklausyti į vaiko 
problemas, stengtis palaikyti vaiką ar jo 
globėjus, būti tarpininku tarp vaiko ir ki
tų profesionalų, padėti įveikti iškilusius 
sunkumus arba numatyti profesionalus 
(institucijas), galinčius tai padaryti. Be 
to, socialinis pedagogas turėtų padėti 
vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, 
bendruomenėje, ugdymo įstaigoje ir racio
naliau panaudoti visas galimybes lavintis, 
mokytis bei tobulėti. Drauge su klasių auk
lėtojais jis turėtų rūpintis, kad vaiko lygios 
galimybės į švietimą taptų realybe, kad 
šis būtų saugus, galėtų lankyti mokyklą, 
ugdyti savo socialinius gebėjimus, būtų 
apsaugotas nuo neigiamų socialinių reiški
nių ir taptų socialiai aktyvesnis.

Toliau norėčiau pasidalyti savo nedi
dele patirtimi ir papasakoti, ką veikia, 

atsižvelgdamas į aukščiau išvardytus 
tikslus, socialinis pedagogas ugdymo 
centre „Viltis“. 

Darbas su vaiku  
(vaikų grupe)

Viena pagrindinių socialinio pedago
go darbo krypčių – darbas su vaiku ar 
klase kaip grupe. Klasė – tai vieta, kur mo
kiniai praleidžia didžiąją dienos dalį, kur 
gyvena kaip maža bendruomenė, kur kas
dien iškyla įvairiausių klausimų, į kuriuos 
vaikai ne visada sulaukia atsakymų. Kai 
vyriausioms ugdymo centro merginoms 
atsirado poreikis plačiau pasikalbėti apie 
gyvenimą, analizuoti įvairias gyvenimo 
situacijas, ugdymo centre įkūrėme „Plepu
čių“ klubą, kuriame kiekvienas narys gali 
patenkinti savo individualius poreikius. 
Klubas – tai vieta, kur galima atvirai reikš
ti savo nuomonę, dalytis patyrimu, siūlyti 
ką nors nauja, sulaukti atsakymų į aktua
lius klausimus, pagaliau paprasčiausiai 
paplepėti apie meilę ir berniukus. Mergi
nos labai noriai įsijungė į klubo kūrimą; 
pačios išrinko pavadinimą, sugalvojo ir 
nupiešė emblemą. Man merginos pateikė 
tiek daug jas dominančių ir aktualių te
mų, kad vos spėju pasirengti būsimiems 
susitikimams. O susitinkame mes du kar
tus per mėnesį. Iš susitikimo skirstomės 
įraudusiais veidais ir su plačiomis šypse
nomis. Gera, kad mano merginoms, nors 
ir negalinčioms savarankiškai judėti ir 
žvelgti į pasaulį, aktualios visos šiuolaiki
nių paauglių problemos, kad jos nori kuo 
daugiau žinoti ir drauge aptarinėti pačius 
įvairiausius klausimus.

Dirbdama su vaikais visada laikausi 
tokios nuostatos: išklausyti, įsiklausyti, 
vaiko akimis vertinti esamą padėtį ir padė
ti spręsti iškilusias problemas.

Darbas su tėvais  
ar globėjais

Ypatingas dėmesys skiriamas šeimos, 
kurioje auga mūsų moksleivis, pažinimui 
ir bendradarbiavimui su ja. Susitikimai 
mokykloje, pokalbiai telefonu, lankyma
sis namuose – tai pagrindiniai bendravi
mo būdai su tėvais, nes tik tariantis su jais 
gimsta teisingausias problemos sprendi
mo būdas. 

Norėčiau plačiau pakalbėti apie lanky
mąsi namuose. Nors neramu ir nedrąsu 
brautis į uždarą šeimos erdvę, bet, pasi
rodo, tai labai naudinga, veiksminga bei 
rezultatyvu. Namuose mes visi jaučiamės 
daug saugesni, esame atviresni ir dau
giau linkę komunikuoti. Namuose gali
me neskubėdami aptarti visas problemas 
ir išsiaiškinti šeimos požiūrį į jas. Visada 
stengiuosi išsiaiškinti, ko tėvai tikisi iš pe
dagogų, ir kokią realią pagalbą, jų nuomo
ne, mes galėtume suteikti šeimai ir vaikui. 
Kiek pastebėjau, tėvų pasiūlyti sprendi
mai dažniausiai būna patys teisingiausi ir 
tinkamiausi. 

Visai neseniai teko lankytis vienoje 
šeimoje, apie kurią mes, specialistai, buvo
me susidarę ne pačią geriausią nuomonę. 
Ir man, ir klasės pedagogams atrodė, kad 
tėvai skiria mažai dėmesio savo vaikui, ne 
itin juo rūpinasi. Apsilankymas namuose 
apvertė aukštyn kojomis visą išankstinę 
nuostatą. Pasirodo, tai gera, šilta šeima, ku
ri kiek įmanydama rūpinasi savo neįgaliu 
vaiku ir į gyvenimą žiūri gana realistiškai. 
Bendraudama su šiais tėvai supratau, kaip 
svarbu pažinti šeimą iš arčiau jai įprastoje 
aplinkoje. O mums darbe niekada nereikė
tų vadovautis išankstine nuostata. 

Kas yra socialinis pedagogas?
Nuo šių mokslo metų pradžios tapau Vilniaus ugdymo centro „Viltis“ socialine  
pedagoge. Šioje įstaigoje ugdomi 3–21 metų amžiaus asmenys, turintys vidutinių,  
sunkių ir labai sunkių kompleksinių, intelekto, judesio bei padėties sutrikimų.  
Socialinio pedagogo pareigybė mūsų įstaigoje atsirado visai neseniai.  
Todėl iš pradžių labai nerimavau, bet padėjo tai, kad ne vienerius metus šioje įstaigoje 
dirbau auklėtoja, pažinau vaikus, jų poreikius, bendruomenę. Nuo pat pirmų darbo  
dienų pradėjau studijuoti įstatyminę bazę, reglamentuojančią socialinio pedagogo 
veiklą, nes reikėjo pristatyti mokyklos bendruomenei socialinės pedagoginės pagalbos 
teikimo tvarkos aprašą, kuris apimtų pagrindinius mano veiklos tikslus ir uždavinius.
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Po rekonstrukcijos ugdymo centre 
„Viltis“ atsirado vaikų saviraiškos ugdy
mui pritaikyta erdvė, kuri netruko gauti 
„Menų studijos“ vardą. Šioje 26 kv. met
rų patalpoje draugiškai dalijasi erdve ir 
laiku keramikos būrelis, vadovaujamas 
Mariaus Strolios, dailės būrelis ir neforma
laus ugdymo dailės studija (ikimokyklinio 
ir mokyklinio amžiaus vaikams, ateinan
tiems iš kitų Vilniaus miesto bendrojo ar 
specialiojo ugdymo įstaigų), vadovaujami 
Audronės Brazauskaitės.

Menų studijos patalpos dažniausiai bū
na užimtos nuo ryto iki vėlaus vakaro, nes 
po mūsų centro moksleivių užsiėmimų 
čia renkasi mažyliai ir paaugę vaikai iš ki
tų mokyklų, o kai kurios mamos atskuba 
su tokiais mažuliukais, kurie dar tik vos 
vaikščioti pramokę.

Menų studija ugdymo centre „Viltis“

Darbas su vietos bendruo
mene, NVO ir socialiniais 
partneriais

Kad būtum stiprus savo darbe ir galė
tum padėti kitam, pirmiausia turi įsitikin
ti, jog esi teisus ir viską stengiesi daryti 
teisingai. Todėl bendrauju su įvairių orga
nizacijų specialistais. Pvz., su nepilname
čių reikalų inspektore, kuri man nešykšti 
naudingų patarimų. Kartu su ja rengiame 
seminarą „Kaip pažinti smurtą“.

Darbas su vietos bendruomene yra la
bai svarbus socialinio pedagogo veiklos 
baras. Mokykla ne tik moko ir rengia gy

Panašaus kampelio mums stigo seniai, 
nes visi žinome, kad kūrybinė veikla yra 
unikali saviraiškos galimybė mūsų moks
leiviams. Tačiau neturint pritaikytos patal
pos sunku – juk nepieši ant klasės sienų... 
Iš ankstesnių metų patirties supratome, 
kad neįgalių vaikų darbai džiugina kitus 
žmones savita spalvų ir linijų harmonija, 
skatina domėtis šių žmonių pasauliu, su
vokti jo vingrybes ir net pripažinti, kad 
įgalieji, deja, ne visada gali taip drąsiai, 
ekspresyviai tapyti ar paversti papras
čiausią molio gabalą…vaivorykšte. Taigi 
pristatydami aplinkiniams neįgaliųjų kū
rybą mes atveriame tarpusavio bendravi
mo langus. Įrengus „Menų studiją“ mūsų 
ugdymo centras išties tapo atviresnis. Re
monto darbams sunaudojome 5160 Lt: 

venimui, bet ir tampa antraisiais namais 
(mūsų vaikai joje praleidžia 10,5 val.). To
dėl jiems būtina „pasižmonėti“, t.y. paben
drauti su rajono gimnazijų moksleiviais ir 
giminingų įstaigų ugdytiniais. Kviečiame 
svečius atvykti į mūsų organizuojamus 
renginius, diskotekas, sporto šventes, da
lyvauti mūsų kasdieniniame gyvenime. 
Vaikai labai laukia tokių susitikimų, nes 
jiems tai ir pramoga, ir galimybė paben
drauti, užmegzti naujų ryšių. Visuomet 
stengiuosi pakviesti į mūsų organizuoja
mus renginius įgalių vaikų, kad jie supras
tų, jog jų neįgalūs bendraamžiai irgi nori 
ir moka linksmintis.

Deja, tenka pripažinti, kad ne visada 
išeina taip, kaip planuojama. Labai kruopš
čiai rengėmės susitikimui su vienos mūsų 
rajono mokyklos moksleiviais, bet susirgo 
tos mokyklos socialinė pedagogė, ir susiti
kimas neįvyko. Mat kiti mokytojai nepano
ro parodyti iniciatyvos...

Štai ir papasakojau apie pirmųjų me
tų patirtį. Suprantu, kad tai tik pirmieji 
žingsneliai, tačiau ir juos noriu žengti 
tvirtai, nes už mano pečių yra tie, ku
riems mano tvirtybės labai reikia.

Reganta Jurelevičienė
Vilniaus ugdymo centro „Viltis”  

socialinė pedagogė

● Pietų Australijos Adelaidės šv. An
driev mokyklos moksleiviai ir mokyto
jai paaukojo 1500 Australijos dolerių; 

● dar dalį gavome iš Neįgaliųjų integra
cijos programos, pateikę projektą „Mo
kykla – atvira visiems“; 

● likutį pridėjome iš mūsų ugdymo cen
tro paramos ir labdaros lėšų. 

Džiugu, kad ugdymo centre „Viltis“ dirba 
du puikūs mokytojai – menininkai profesio
nalai Audronė Brazauskaitė (edukologijos 
mokslų daktarė, dailės mokytoja metodinin
kė) ir Marius Strolia (dailės ir specialiosios 
pedagogikos magistras, Dailininkų sąjun
gos narys). Dėkui jiems, kad parodos vyksta 
ne tik mokykloje, bet ir kitose Vilniaus me
no erdvėse, kad kūrybinė ugnelė nenyksta 
iš jų akių ir žiebiasi vaikų akelėse... 

Augienė Vilūnienė
Vilniaus ugdymo centro „Viltis “ 

direktorė
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Konferencija  
„Bendruomenės požiūris 
į neįgalų asmenį“

Labai norėjome, kad Neįgaliųjų diena 
būtų paminėta prasmingai, suteikiant ne
įgalius vaikus auginantiems tėvams, spe
cialistams ir bendruomenei kuo daugiau 
informacijos apie proto negalią ir neįgalių
jų gebėjimus. Todėl nusprendėme sureng
ti konferenciją „Bendruomenės požiūris į 
neįgalų asmenį“. Šią konferenciją mums 
padėjo organizuoti L. Ivinskio gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja Roma Albrikie
nė ir gimnazistai. Ačiū jiems. 

Pasikvietėme viešnių iš Šiaulių kolegi
jos: dėstytoją docentę Aušrą Benikienę ir 
dėstytoją Inetą Ruškuvienę. Be to, praneši
mus skaitė bendrijos „Radviliškio Viltis“ 
vadovė Edita Žukauskienė, Kuršėnų poli
technikos mokyklos soc. pedagogė Jolanta 
Šleževičienė, Pavenčių vidurinė mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja spec. ugdymui 
Gita Vaitkienė ir Kuršėnų L. Ivinskio gim
nazijos mokytoja Ieva Gairionienė. 

Konferenciją pradėjome scenine im
provizacija pagal Žano Trabero knygelę 
„Jis paėmė mane už rankos ir...“. Kaip 

teigia šis autorius, „neįgalus vaikas gali 
paversti kiekvieną iš mūsų šešėliu ar pa
juokos objektu, bet jis taip pat gali padėti 
mums tobulėti ir pasiekti tokios brandos, 
kurios niekada nebūtume pasiekę be jo pa
galbos“. Dar praėjusį rugsėjį nuvykome 
pas pedagogę Vitą Stankutę, L. Ivinskio 
gimnazijos dramos studijos vadovę, kad 
ji padėtų šios studijos lankytojams ir Kur
šėnų kūrybos namų Dienos užimtumo 
grupės neįgaliems jaunuoliams parengti 
bendrą vaidinimą. Neįgaliųjų dieną, per 
konferencijos atidarymą, jie visi drauge im
provizavo scenoje, o skaitovė skaitė: „Gy
veno kartą karalius ir karalienė, kurie ilgai 
neturėjo vaikų. Atėjus laimingai akimirkai 
karalienė pajuto gyvybę savyje. ...džiaugs
mas...gimimas... puota. Puotoje pasirodė 
tryliktoji fėja, kuri ištarė prakeiksmą. Prin
cesė užmigo giliu miegu. O gyvenime tai 
gali reikšti sielos ligą... Princesė užmigs, ir 
tik meilė gali ją išgelbėti“.

Doc. Aušra Benikienė palinkėjo vi
siems konferencijos dalyviams siekti mei
lės, nes tai yra jėga, sukelianti grįžtamąjį 
procesą. Viešnia skaitė pranešimą „Proti
nę negalią turinčių asmenų karjera“, pa

remtą tyrimu, kuriame dalyvavo neįgalių
jų tėvai. Kaip teigė pranešėja, karjera – tai 
nuolatinė privaloma tęstinė kaita šeimoje 
ir aplinkoje. Karjeros varomoji jėga yra 
smalsumas, noro žinoti sužadinimas ir 
patenkinimas, nuolatinis siekimas ir poky
tis. Kaip parodė pranešimas, šiandien dar 
niekas nežino, kaip turėtų atrodyti proti
nę negalią turinčio žmogaus karjera. Rem
damasi atliktu tyrimu, pranešėja išskyrė 
devynias karjero galimybes: aš, mokslas, 
sveikata, draugai ir namai, religija, lais
valaikis, darbas ir šeima. Įdomi mintis, 
kad tai, kas labiausiai erzina aplinkinius 
bendraujant su protinę negalią turinčiais 
jaunuoliais, turėtų tapti pastarųjų karjeros 
pagrindu. Taigi tik pastangos nepalikti jų 
vienų, noras padėti ir veikti kartu skatins 
neįgaliuosius tobulėti. Be to, labai svarbu 
nekritikuoti, nestabdyti, nedrausti...

Dėstytojos Inetos Ruškuvienės pra
nešimo tema – „Neįgalių asmenų ugdo
mumas: nuostatų tyrimas“. Rengiant pra
nešimą buvo atliktas tėvų ir pedagogų 
socialinių nuostatų į protinę negalią tu
rinčių asmenų ugdomumo bendrumus ir 
savitumus tyrimas. Kaip parodė minėtas 
tyrimas, nuostatoms įtakos turėjo tyrimo 
dalyvių amžius. Teigiamos nuostatos vyra
vo 2335 metų recipientų grupėje. Iš Inetos 
Ruškuvienės pateiktų išvadų paaiškėjo, 
kad tėvų socialinės nuostatos labiausiai 
orientuotos į asmenį, o pedagogų – į ug
dymo ir integracijos procesą. O iš pateiktų 
rekomendacijų norėtųsi išskirti seną, bet 
labai teisingą mintį, kad būtina stiprinti tė
vų ir pedagogų bendradarbiavimą.

„Radviliškio Vilties“ vadovė Edita 
Žukauskienė perskaitė pranešimą „Visuo
menės nuostatų įtaka žmonių su raidos 
sutrikimais teisių užtikrinimui“. Kita kon
ferencijos dalyvė Jolanta Šleževičienė kal
bėjo apie tai, kad savanoriškas moksleivių 
darbas neįgaliųjų organizacijose galėtų 
tapti visuomenei naudingos veiklos rūši
mi. Tuo pačiu vyktų ir neformalus jauni
mo socialinės kompetencijos ugdymas per 
tokius dalykus, kaip bendravimas, bendra 
veikla ir emocijos.

Pavenčių vidurinės mokyklos direkto
riaus pavaduotoja Gita Vaitkienė pristatė 
savo mokykloje atliktą tyrimą „Neįgaliųjų 
ugdymas, integraciniai procesai ir nuosta
tos“. Pedagogė pabrėžė, kad dauguma ap
klausoje dalyvavusių pedagogų supranta 
būtinybę iš dalies integruoti neįgaliuosius 
į bendrojo lavinimo mokyklą, nes tik po
zityvus bendruomenės narių mąstymas ir 
teigiamos nuostatos suartina įgaliuosius 

Kaip mes paminėjome 
Neįgaliųjų dieną
„Šiaulių rajono Viltis“ skaičiuoja devintuosius veiklos metus.  
Daug per juos jau nuveikta. Dar daugiau bus padaryta,  
nes šiandien bendriją ir Šiaulių rajono savivaldybę vienija bendras  
tikslas – įkurti Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro  
Dienos užimtumo tarnybą. Kol naujoji tarnyba atvers duris,  
labai svarbu nuolat aiškinti aplinkiniams, kas yra negalia,  
ir padėti jiems iš tikrųjų pažinti neįgaliuosius.  
O Neįgaliųjų diena iš tiesų labai tinkamas metas tai daryti...

Konferencijos dalyviai.  
Trečia iš kairės stovi viešnia – LR Seimo narė Rima Baškienė
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su neįgaliaisiais bei įprasmina jų bendravi
mą. Tokią pat apklausą, atliktą L. Ivinskio 
gimnazijoje, pristačiusi mokytoja Ieva Gai
rionienė pažymėjo, kad dauguma apklaus
tų pedagogų ir mokinių teigė, jog bendruo
menei neretai stinga informacijos, kaip 
bendrauti su neįgaliaisiais. Įsidėmėtini ir 
baigiamieji šios pranešėjos žodžiai: „Ne
įgalieji mus moko gerumo, gailestingumo, 
vertinti gyvenimą, gyventi prasmingai...“. 

Konferencija baigėsi jaunųjų aktorių 
pasirodymu pagal jau minėtą Žano Trabe
ro veikalą. Turėjo praeiti šimtas metų, kol 
į karaliaus ir karalienės širdis atėjo meilė. 
Meilė dukrai, kuri buvo kitokia nei kitų 
karalysčių princesės... Su meile atėjo tikė
jimas ir viltis. Tuomet princesė pabudo, 
nusišypsojo ir pasakė: „AŠ ČIA. Aš ESU. 
AŠ SU JUMIS“.

Neįgaliųjų dienai buvo surengtas ir 
rašinių konkursas. Šio konkurso iniciato
riai – L. Ivinskio gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja Roma Albrikienė ir lietuvių 
kalbos mokytojai. Ir pedagogai, ir visi raši
nius pateikusieji nusipelno pačių šilčiausių 
žodžių. Nuoširdžiai dėkoju jiems mūsų 
bendrijos vardu, o jums siūlau susipažinti 
su geriausių rašinių autorių mintimis. 

Virginija Norvaišienė
Bendrijos „Šiaulių rajono Viltis“ vadovė

Kaktusų žydėjimas
Dvi mano draugės augino kaktusus, 

tačiau vienos iš jų kaktusai retkarčiais pra
žysdavo, o kitos nė karto nebuvo sukrovę 
nė žiedelio.. Nusprendžiau pati prisidėti 
prie šių kaktusų augintojų klubo ir taip 
pat įsigijau mažą mielą kaktusėlį. Lais
čiau, prižiūrėjau jį, leisdavau mėgautis 
saule ir šiluma, bet jis kažkodėl taip ir ne
pražydo...

Kartą mokykloje pamačiau, kaip vy
resnieji tyčiojosi iš mažo berniuko su ne
galia, o šis stovėjo ir verkė. Neiškentusi to 
šiurpaus vaizdo, priėjau ir pasakiau, kad 
jie labai blogai elgiasi ir gali kada nors at
sidurti šio berniuko vietoje. Berniuką pa
guodžiau ir nuraminau, sakydama, kad 
svarbiausia yra tai, kas slypi sieloje, o ne 
tai, koks tavo kūnas...

Parėjau namo ir vos įžengusi į kamba
rį išvydau skaisčiai rožine spalva pražydu
sį savo kaktusą...

Lina Kazlauskaitė

Kitoks šalia mūsų
Tarp mūsų yra kitokių žmonių – tai ne

įgalieji. Šie žmonės nėra visiškai kitokie, 
jie tik turi didesnių trūkumų nei mes. Ne
įgalieji nėra kalti, kad jie kitokie. Tiesiog 
toks jų likimas. Kaip mes juos priimame? 
Kaip jie jaučiasi šalia mūsų?

Visuomenė į neįgaliuosius žiūri su gai
lesčiu, užuojauta ir nuostaba. Neįgalieji daž
niausiai yra užsisklendę ir viduje, ir išorėje, 
todėl jiems pasirodžius viešumoje žmonės 
juos nulydi žvilgsniais. Tie žvilgsniai atspin
di aplinkinių požiūrį. Ne piktą ar panieki
nantį. Visuomenė žiūri į neįgaliuosius su 
šiurpu ar užuojauta. Žmonės neįgaliuosius 
priima akimirkos jausmais. Tik nedaugeliui, 
susidūrus su neįgaliaisiais, jausmai perauga 
į veiksmus, kuriais stengiamasi jiems padė
ti, suteikti lygiavertę padėtį. 

Visiškai kitoks požiūris į neįgaliuosius 
yra jų artimųjų. Tai žmonės, kurie kitokius 
mato labai arti savęs. Vieni iš jų išsigąsta, 
palūžta ir palieka. Kiti kovoja ir padeda. 
Jie paaukoja viską, kad tik kitokiam arti
mui būtų lengviau. Šių žmonių vidus irgi 
pasikeičia: jie tampa stiprūs, supratingi, 
pilni optimizmo ir visa tai stengiasi įdiegti 
kitiems. Tiems, kuriais jie rūpinasi. Tokie 
žmonės yra mūsų visuomenės žmonišku
mo pavyzdys.

Patys neįgalieji, regis, yra susitaikę su 
savo likimu. Tačiau jie trokšta būti tokie 
kaip mes. Nenori būti užmiršti, nori būti 
suprasti, trokšta visko, ko gali norėti bet 
kuris iš mūsų: meilės, šilumos, džiaugs
mo, artumo, dėmesio. Mes vieni kitus ga
lime papildyti. Neįgalieji nelieka abejingi 
tiems, kurie jiems suteikia gyvenimo pras
mę. Jie tokie pat savo žmogiškumu ir gali 
mums atsidėkoti tokiais pat jausmais.

Yra sakoma: „Jei Dievas kažką atėmė, 
tai ką nors ir davė“. Šį posakį patvirtina 
nepakartojami neįgaliųjų darbai, kuriuos 
stebėdamas negali atsigrožėti ir atsistebė
ti. Neįgalieji yra patys nuostabiausi šei
mos nariai ir draugai. Šie žmonės yra labai 
atsidavę šeimai ir meilei, jei tik ją atrado. 
Sunku rasti ištikimesnių ir labiau pasiau
kojančių žmonių. Jie niekada nepaliks, ne
išduos, visada išklausys ir pasidalys.

Neįgalusis nesiskirs nuo mūsų, jei į jį 
žiūrėsime taip pat, kaip ir į kitus žmones. 
Jis galbūt net geresnis ir supratingesnis 
už sveikuosius, nes gyvenime yra kažko 
netekęs ir išmokytas susitaikyti. Jis kažko 
siekia, turi vilties ir džiaugiasi tuo, ko svei
kasis kartais paprasčiausiai neįvertina.

Neda Liorentaitė

Kas yra negalia?
Pasaulyje yra daugybė likimo nu

skriaustų žmonių. Likimas jiems pagailėjo 
laimės, džiaugsmo ir suteikė daug liūde
sio, ašarų. Daugelis palūžta, sužinoję krau
pią žinią. Tačiau pasaulyje gyvuoja ne 
vien greitai įsižeidžiantys ir palūžtantys 
žmonės. Yra ir stiprių asmenybių, kurios 
nepalūžta, o jei ir palūžta, tai stengiasi 
atsitiesti. Dar kiti laiko save stipriais, bet 
kai įvysta nelaimė, dingsta jų stiprybė. Jie 
užmiršta seną tiesą: kas kovoja – tas laimi. 
Kovotojams nestinga ne tik meilės, bet ir 
stiprybės, noro bei tikėjimo.

Daugybė yra likimo nuskriaustų vai
kų, kurie jau gimsta tokie. Vieni yra psi
chiškai, o kiti fiziškai nesveiki. Kaip gerai 
ateiti į pasaulį, kai esi laukiamas. Kai ma
ma ligoninėje gauna gėlių ir atvirukų. Kai 
tėtis nuperka naują vežimėlį. Bet taip bū
na ne visada.

Kai gimsta nesveikas vaikas, tėvams 
kyla daugybė klausimų. Slaugydami ne
įgalų vaiką, nemiegodami naktimis jie 
kankinamai ieško vieno atsakymo: kas rū
pinsis jų vaiku, kai jų nebeliks. O neįgalūs 
vaikai mokosi susitaikyti su tuo, kad gal 
tik vienas iš tūkstančio pasiūlys jiems nuo
širdžią užuojautą ir pagalbą.

Evelina Biliūnaitė

Mariaus Vaičiulio pieš.

Sigitos Bracaitės pieš.

�006/1 19

Bendrijos gyvenimas



Ką žinome  
apie socialinį darbą?

Gyvendami visuotinės globalizacijos 
laikais, vis dažniau susiduriame ir su se
nomis, ir su naujomis socialinėmis pro
blemomis: narkomanija, savižudybėmis, 
alkoholizmu, skurdu bei badu, benamiais, 
AIDS, tuberkulioze ir kitomis socialinė
mis ligomis, socialinės rizikos šeimomis 
bei vaikų, augančių šiose šeimose, neprie
žiūra. Daugelį aukščiau minėtų problemų 
padeda spręsti pedagogai, gydytojai, bet 
dažniausiai su šiomis problemomis susi
duria socialiniai darbuotojai.

Vakarų visuomenėse socialinis darbas 
turi šimtametes tradicijas, yra žinomas ir 
vertinamas. Lietuvoje socialinio darbo iš
takų galima aptikti praėjusio amžiaus pra
džioje, iki 1940 metų. Socialinis darbas su 
benamiais (tuo metu elgetomis), vienišais, 
ligotais ir neįgaliais žmonėmis, kaip ben
druomeninė veikla, ypač buvo išvystytas 
Klaipėdos krašte. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomy
bę, jau 1991 metais savivaldybėse buvo 
steigiamos socialinės pagalbos namuose 
tarnybos ir socialinės apsaugos, vėliau so
cialinės rūpybos, skyriai. Tačiau nors gyve
name šešioliktus nepriklausomybės metus 
ir tiek pat metų visoje Lietuvoje (taip pat 
ir Klaipėdoje) dirbamas socialinis darbas, 
daugelis visuomenės narių apie jį nežino, 
jo nesupranta ir nevertina. Ką dirba sociali
niai darbuotojai? Kokia jų misija?

Socialinis darbas apibrėžiamas kaip 
veikla, padedanti asmeniui ar šeimai 
spręsti savo socialines problemas pagal 
jų galimybes ir jiems dalyvaujant, nežei
džiant žmoniškojo orumo ir didinant jų at
sakomybę, pagrįstą asmens ar šeimos bei 
visuomenės bendradarbiavimu. 

Kodėl socialiniai darbuo
tojai nuolat patiria stresą?

Kaip jau minėjau, socialiniai darbuo
tojai savo profesinėje veikloje susiduria 
su asmenimis, priklausomais nuo narko
tinių medžiagų ir alkoholio, grįžusiais iš 
laisvės atėmimo vietų, neturinčiais namų, 
vienišais, neįgaliais, pagyvenusiais... So
cialinių darbuotojų akiratyje atsiduria ir 

Socialinis darbas – pirmoji fronto linija

socialinės rizikos šeimos bei elgetaujan
tys, valkataujantys ir neprižiūrėti vaikai, 
bedarbiai, skurstantys asmenys ir šeimos 
bei kiti klientai. Dažnai vadinu socialinį 
darbą pirmąja fronto linija. Būtent sociali
niai darbuotojai turi atlaikyti ne tik nusivy
lusių, bet dažnai piktų ir agresyvių klien
tų spaudimą. Jie gana dažnai apšaukiami, 
iškoneveikiami, apspjaudomi, jiems ne tik 
grasinama, prieš juos net smurtaujama. 

Kokie pavojai gresia socialiniams dar
buotojams, rodo psichologinio ir fizinio 
smurto prieš juos atvejai. Pavyzdžiui, psi
chikos sveikatos centro socialinis darbuo
tojas, atvykęs į kliento, turinčio psichinę 
negalią, namus buvo užpultas su kirviu. 
Socialinės paramos centro darbuotoją, grį
žusią po pietų pertraukos, klientė užpuolė 
darbo vietoje. Parvertusi ją ant stalo badė 
peiliu, supjaustė drabužius ir sužalojo. 
Laimei, darbuotoją išgelbėjo kolegė. Kitai 
darbuotojai, atsakingai už vienkartinių 
pašalpų skyrimą, prieš keletą metų supy
kusi klientė iš ausies išplėšė auskarą. Prieš 
porą metu nakvynės namuose vienas gy
ventojas šovė į socialinį darbuotoją. Šiuo 
metu kitas gyventojas ne tik serga AIDS, 
bet atviromis kraujuojančiomis žaizdomis 
grasina kitiems klientams ir socialiniams 
darbuotojams. Nakvynės namuose gali
ma būtų atidaryti šaltųjų ar net šaunamų
jų ginklų, atimtų iš šių namų gyventojų, 
muziejų... 

Socialinės paramos centre vis dar pri
simename klientą, kurį švelniai vadinome 
„Raimundėliu“. Jis kelis metus terorizavo 
ne tik mūsų centro, bet ir savivaldybės 
administracijos darbuotojus prašydamas 
išmaldos, o negavęs – grasindavo. Vieną 
kartą užsimojo prieš mane kitų centro dar
buotojų akivaizdoje. Gerai, kad tuomet 
neišsigandau. Tačiau turėjome nemažai 
laiko sugaišti bendraudami su policijos 
kvotėja, nes parašėme pareiškimą dėl gra
sinimo pareigūnui. Prisimenu ir dar vieną 
įmitusį vyruką, nepatenkintą, kad negaus 
vienkartinės pašalpos tą pačią dieną, kai 
sugrįžo iš įkalinimo įstaigos. Sėdėjo mano 
kabinete, grasindamas, kad neišeis, kol 
negaus to, kas jam priklauso. Kai buvo 
paaiškinta, kad neturime lėšų, klientas pa
reikalavo pasakyti, kur gyvenu, ir grasino, 

kad artimiausiu metu bus apvogtas mano 
butas. Šią žiemą mūsų centro lankomosios 
priežiūros darbuotoja prie kliento namų 
buvo apiplėšta, iš jos atimta rankinė, ku
rioje buvo dokumentai, pinigai ir asmeni
niai daiktai. Dar neišdilo iš atminties, kaip 
prieš trejetą metų romų tautybės moteris 
taip šaukė ant vyresniosios specialistės, 
kuri paaiškino jai, kad turėsianti nusistaty
ti tėvystę visiems savo vaikams, jog nuo 
jos riksmo skardėjo visas pastatas. Klientė 
suspėjo prakeikti visus pastate dirbančius 
darbuotojus ir nenurimo net įsikišus cen
tro administracijai. Ją iš centro išvesdino 
policija. Kartą klientų aptarnavimo sky
riaus vadovė buvo užpulta ir pargriauta 
koridoriuje ir dar neaišku kuo būtų pasi
baigęs šis įvykis, jei ne tuo metu į centrą 
sugrįžęs vairuotojas. 

O kas suskaičiuos, kiek kartų sociali
niai darbuotojai buvo užpulti klientų šu
nų, apstumdyti ir apspjaudyti, bet niekam 
apie tai nieko nesakė? O kaip buvo atlygin
ta socialiniams darbuotojams už anksčiau 
minėtus smurto atvejus? Ar įstaigų vado
vai turi kokių nors finansinių galimybių 
padėti nukentėjusiems darbuotojams? Ar 
įstaigose dirba psichologai? O gal įstaigos 
turi lėšų mokėti psichologui, kad šis dirb
tų su paramos grupe? Ar smurto atvejai fik
suojami Klaipėdos mieste ir Lietuvoje? Ar 
visi socialiniai darbuotojai turi galimybę 
vadovautis darbo su agresyviais klientais 
metodikomis? Ar Klaipėdos mieste suda
romi į agresiją linkusių klientų sąrašai? Ar 
nustatytos tvarkos, kaip elgtis su tokiais 
klientais? Ar įstaigos turi lėšų darbo vietų 
ir psichosocialinių veiksnių įvertinimui? 
Atsakymas vienas – stresas yra pastovus 
mūsų profesijos atstovų palydovas. 

Kodėl socialiniai darbuo
tojai vis dar dirba taip 
menkai vertinamą darbą?

Kodėl socialiniai darbuotojai organi
zuoja, administruoja ir teikia socialines 
paslaugas, informuoja, konsultuoja, atsto
vauja ir tarpininkauja, aktyvina klientus ir 
ugdo jų artimųjų savigalbą?

Gal kas pagalvos, jog esame naivuoliai 
ir altruistai. Tačiau mes mylime savo dar

Dėkojame socialinio darbo ekspertei ir magistrei, Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktorei Dia
nai Stankaitienei už atvirą ir skaudų laišką. Publikuodami jį tikimės sulaukti Jūsų, gerbiamieji skaitytojai, 
nuomonių, pamąstymų, siūlymų. Nelikite abejingi socialinio darbuotojo padėčiai šiandienos visuomenėje.
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Pensionatas –  
gerai ar blogai?

Kiekvienas žmogus nori susilaukti 
sveikų palikuonių. Bet gyvenimas iškre
čia piktą pokštą. Gimsta vaikas, turintis 
daugybę negalių. Daug yra šeimų ir daug 
sprendimo būdų. Vieni tėvai besąlygiškai 
aukojasi neįgaliam vaikui. Ilgainiui irsta 
šeimos, broliai ir seserys jaučia gėdą. To
dėl nenuostabu ir nesmerktina, kad dalis 
tėvų patiki savo vaikus pensionatams. Čia 
teikiamos socialinės globos ir priežiūros 
paslaugos. Čia yra ugdymas, palaikoma
sis gydymas, slauga, medicininė reabilita
cija... Čia atskiras pasaulis, kuriame vyks
ta savitas gyvenimas. Be to, čia gyvena 
daugybė našlaičių. Lietuvoje yra ne viena 
tokia įstaiga. 

Blogiau nebūna?
Mieli tėveliai, prieš patikėdami savo 

neįgalius vaikus pensionatams pasidomė
kite, kokie žmonės bus su jūsų vaikais. 
Pasistenkite aplankyti vaiką vis kitu laiku. 
Pietų metu, o ypač savaitgaliais. Juk gali 
būti ir taip, kad jūsų vaiką penktadienį 
paguldė į patalą, o pakėlė tik pirmadienį. 
Juk savaitgaliais darbo kokybės niekas ne
tikrina. Jei paklausite, kodėl su jūsų vaiku 
taip elgiamasi, jums gali atrėžti, kad jam 
reikia... pailsėti. Jei taip nutinka nuolat – 
susimąstykite. Ar tai poilsis, ar darbuoto
jo nenoras atlikti savo pareigų? Kam kelti 
vaiką, jei galima pamaitinti ir lovoje? Kam 
jį sodinti, rengti? Patikėkite, būna ir tokių 
dienų, kai prie jūsų vaiko darbuotojas net 
neprieina, nepasižiūri, ar jis sausas, nepa
verčia ant kito šono. 

Įsitikinkite, ar jūsų vaikas tikrai gauna 
jam skirtą maistą. Aišku, jam duoda valgy
ti. Bet ar tiek, kiek priklauso? Ar jam kas 
nors neištraukia iš lėkštės mėsytės? Ar 
jam nelieka tik košytė? Juk jūsų vaikas 
nesugeba išreikšti savo minčių. Jis negali 
papasakoti... Ar nesėdi jūsų vaikas ant klo
zeto visą dieną? Juk reikia taupyti sauskel
nes. Juk niekam neįdomu, kad jam skauda 
ir nepatogu.

Skirtingi charakteriai
Vienoje vaikų grupėje dirba 34 žmo

nės. Jų išsilavinimas ir charakteriai skiria
si. Juos „sutupdo“ į vieną kolektyvą – nie
kam nerūpi, ar jie gali kartu dirbti. Ar gali 
ramus sąžiningas žmogus dirbti su isteri
ku, kuris nuolat meluoja ir apgaudinėja tą 
pirmąjį? Jei tinginys nenori nieko daryti 
ir nuolat manipuliuoja kolega, tai ir pas
tarajam nusvyra rankos. Jis težiūri, kad 
greičiau prabėgtų darbo laikas. Mielas 
direktoriau, jūs baudžiate tik vaikus. Dar
buotojai darbo dienai pasibaigus sugrįš į 
namus, o vaikai liks nuolatinėje įtampoje 
ir baimėje.

Vadovavimo menas
Griežtas, reiklus mūsų vadovas savo 

darbuotojams. Sąžiningas ir garbingas 
žmogus. Kompetentingas savo srities 
specialistas. Puikūs žmonės ir jo pavaduo
tojai. Visuomet patars, pagelbės bėdoje, 
išklausys. Bet kodėl jūs, vadovai, nesisten
giate išspręsti darbuotojų suderinamumo 
problemos? Kodėl žiūrite į išsilavinimą, 
popierėlius, visokius antraeilius dalykus, 
bet užmirštate žmogiškąjį veiksnį? Kodėl 
nuostabius darbuotojus sulyginate su 
tais, kurie iš viso neverti dirbti su žmonė
mis, ypač su neįgaliais vaikais? Iš kur bus 

motyvacija dirbti ir tobulėti, jei niekas ne
įvertina pastangų? Na, susirankiosim po
pierėlius ir toliau sau vegetuosim. Kodėl 
kažkas gali darbe vartoti alkoholį ar net 
ištisom savaitėm neateiti į darbą, o jūs nė 
nepastebite?

Savi ir svetimi darbuotojai
Ir dar vienas įdomus pastebėjimas. Yra 

savi ir svetimi darbuotojai. Saviems – pui
kus grupės kolektyvas, mažiau vaikučių ir 
su lengvesne negalia. Likusiems – ir vaikų 
daugiau, ir negalios sunkesnės, o reikalavi
mai išlieka tie patys. Niekam nerūpi, kad 
net ir labai norint gerai dirbti nebeužtenka 
nei fizinių, nei dvasinių jėgų.

Pensionate dirba įvairių sričių specialis
tai. Bet ištikus bėdai, deja, lieka tik grupės 
darbuotojai. Nutraukė vaikas besiprausda
mas vandens maišytuvą – auklėtoja kalta, 
įbrėžė sieną su neįgaliojo vežimėliu – vėl 
auklėtoja kalta. Kaip išmokysime vaikus 
savarankiškumo, jei neleisime jiems nė pa
judėti? Tai ir slapstai, dailini viską, kad tik 
kas nepastebėtų, nepamatytų. O kiek rei
kia auklėtojai kantrybės ir nusižeminimo, 
jei prireikia specialisto pagalbos. Dešimt 
kartų prašyk, maldauk, įrodinėk. Ir viskas 
vyksta čia pat, pensionate. Niekur eiti ar 
važiuoti nereikia.

Nenoriu apie viską kalbėti tik nega
tyviai. Yra pas mus ir gerų auklėtojų, ir 
specialistų. Turime daugybę ugdymo prie
monių. Tereikia motyvacijos ir noro dirbti. 
Kas patars, iš kur jų gauti?..

Autorės pavardė  
žurnalo rengėjams žinoma

Apmąstymai po trylikos darbo metų
Siūlome Jums nepraleisti šio nekasdienio laiško, kurio autorės pavardės, jai prašant, nenurodome. Moteris 
tvirtina, kad darbas dideliame pensionate jai patinka, bet... ne santykiai darbe. Dar ji teigia nieko negalinti 
pakeisti. Kaip manote, ar tikrai?

bą, mums svarbu padėti tiems, kuriems ši 
pagalba yra būtina. O kodėl dirba pedago
gai, gydytojai, kultūros darbuotojai? Jie, 
kaip ir mes, yra profesionalai. Jie, kaip ir 
mes, dirba už labai mažą atlyginimą, dar 
mažesnį nei valytojų ar pardavėjų didžiuo
siuose prekybos centruose. 

Šiandien dauguma socialinių darbuo
tojų jau įgijo arba greitai įgis aukštąjį uni
versitetinį socialinio darbo išsilavinimą. 

Tie, kurie dar neįgijo, privalės tai padary
ti per penkerius metus, nes taip įpareigo
ja naujasis Socialinių paslaugų įstatymas. 
Uždirbdami vos 700 Lt ar kiek daugiau 
per mėnesį, socialiniai darbuotojai turi 
mokėti po 1500, 2000 ar 2500 Lt per se
mestrą. O kokios jų perspektyvos baigus 
studijas? Atlygis padidės 100 ar 150 Lt, o 
už darbą su neįgaliaisiais jiems buvo pri
dėta po 46 ar 57 Lt.

Šiandien, kai tiek daug Lietuvos pi
liečių pavieniui ar su visomis šeimomis 
išvyksta į kitas Europos Sąjungos šalis 
ar JAV, iškyla retorinis klausimas – kodėl 
mes vis dar čia, jei mūsų niekas nevertina? 
Gal tai ir skamba banaliai, bet mes mylime 
savo šalį, savo miestą ir tikime, kad visi 
kartu pajėgsime įveikti sąstingį. Juk dar 
motina Teresė pasakė: „Darykite gerus 
darbus, net jei už juos nebus atlyginta“...
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Diena po dienos, žingsnis po žingsnio 
Lietuva eina tikrosios laisvės link. Pliura
lizmas, laisvas kapitalas, rinkos ekono
mika, be abejonės, yra demokratiškos 
visuomenės ženklai. Tačiau ar galime 
šiuos ženklus sieti su žmogiškosios esy
bės išlaisvinimo procesais? Sunku būtų 
vienareikšmiškai atsakyti. Stiprėjanti eko
nomika skatina naujiems ieškojimams 
ir atveria galimybes išlaisvinti žmogų 
arba jį įkalinti socialinių santykių labirin
tuose. Ši aplinkybė ypatingai aktuali ne
įgalumo atveju. Pažangios technologijos 
gali išstumti neįgalumą turintį žmogų iš 
darbo rinkos arba atvirkščiai – atskleisti 
jam naujas saviraiškos erdves. Koks ke
lias bus pasirinktas, lemia visuomenės 
atvirumas žmogui ir kiekvieno žmogaus 
aktyvumas visuomenėje.

Šių svarstymų vedina Vilniaus „Ver
smės“ vidurinės mokyklos bendruomenė 
parengė projektą „Neįgalumą turinčių 
mokinių verslumo kompetencijos ugdy
mo programos: kūrimas ir įgyvendini
mas“, kuris laimėjo Europos struktūrinių 
fondų paramą pagal 2.4 priemonę „Žmo
giškųjų išteklių plėtra“. Projekto partne
riai – Lietuvos švietimo ir mokslo minis
terija, Vilniaus pedagoginio universiteto 
Edukologijos katedra ir Vilniaus miesto 
savivaldybė. Projekto tikslas – sukurti in
tegralias ugdymo programas, orientuotas 
į bendrųjų gebėjimų, reikšmingų neįgalu
mą turinčio asmens kryptingam aktyvu
mui visuomenėje, stiprinimą. Per trejetą 
projekto vykdymo metų šios programos 
bus įgyvendinamos mokyklos ugdymo 
sistemoje, o jų efektyvumas grindžiamas 
moksliniais tyrimais. Nors programos 
orientuojamos į neįgalumą turinčių mo
kinių ugdymo kokybės tobulinimą, ska
tinant juos aktyviai veikti, tikimasi, kad 
jos duos ir kitų rezultatų: bus ugdomas 
skirtingas veiklos galimybes turinčių 
mokinių bendradarbiavimas, plėtojami 
bendrieji komunikaciniai, socialiniai ir 

Europa atveria  
naujų galimybių mokyklai

kūrybiniai neįgalumą turinčių bei įpras
tai besivystančių mokinių gebėjimai. 

Projektas prasidėjo 2005 metų kovą. 
Buvo atlikti kai kurie reikšmingi darbai. 
22 pedagogai iki 2005 metų pabaigos 
parengė verslumo kompetencijos ugdy
mo programos projektą. Mokytojai, ana
lizuodami psichologinę, pedagoginę ir 
ekonominę literatūrą, apsisprendė, kad 
verslumo kompetencijos samprata apims 
asmens gebėjimą planingai siekti užsi
brėžto tikslo bei prisiimti atsakomybę už 
savo sprendimus. 

Jei reikėtų dviem žodžiais atsakyti į 
klausimą „Ko turi išmokyti mokykla?“, 
turbūt nedvejodami atsakytume: skaity
ti, spręsti uždavinius, išmanyti istoriją, 
pažinti supantį pasaulį. Mokykla ir sie
kia teikti šių žinių, ugdydama įprastai 
besivystančius ir neįgalius vaikus, tačiau 
gyvenimo patirtis ir įvairūs tyrimai rodo, 
kad ne visada pakanka gerai išmanyti 
supantį pasaulį tam, kad jaustumeisi 
laimingas jame. Statistiniai duomenys 
byloja, kad 2000 metais Lietuvoje dirbo 
tik 17 proc. neįgalumą turinčių žmonių. 
Tai – katastrofiški duomenys. Vargu ar 
pasyvi pozicija gali suteikti žmogui lais
vę pačiam rinktis, spręsti ir siekti tikslo. 
Be jokios abejonės – ne mažiau nei žinios 
reikšmingi įgūdžiai ir gebėjimai, leidžian
tys žmogui orientuotis visuomenėje, su
prasti savo vietą joje ir siekti bendradar
biavimo su aplinkiniais.

Neįgalumą turinčių mokinių verslu
mo kompetencijos ugdymo programos nu
mato autonomijos, kūrybinėsrekreacinės, 
darbinės, informacinėskomunikacinės, 
bendruomeninio gyvenimo, kasdienio 
gyvenimo kompetencijų ugdymą. Tikėti
na, kad į esamas programas integravus 
asmens gebėjimo gyventi visuomenėje ug
dymą, pasieksime tokį rezultatą, kai neįga
lumą turintys žmonės ieškos savyje gebėji
mų, kurie leistų jiems aktyviai veikti, o ne 
trūkumų, skatinančių atsisakyti veiklos. 

Nuo 2006 metų pradžios programos 
bus pradėtos įgyvendinti sistemingai tik

rinant jų efektyvumą. Projekte dalyvaujan
čių mokslininkų grupė vykdo tarptautinį 
mokslinį tyrimą, kurio tikslas – nustatyti 
reikšmingiausias neįgalumą turinčio as
mens ugdymo kryptis, siekiant jo aktyvu
mo visuomenėje. Patirtis, įgyta projekto 
įgyvendinimo laikotarpiu, pasieks ir ki
tų mokyklų mokytojus. Tyrimų pagrin
du bus parengti ir išleisti du moksliniai 
straipsniai ir metodinė knyga. Be to, bus 
surengti seminaras bei konferencija mo
kytojams. Mokinių gyvenimas mokykloje 
bus praturtintas naujais ugdomaisiais už
siėmimais. Vykdomas ekonominis projek
tas „Kavinė“, rengiami neįgaliųjų šokiai, 
vasaros metu veiks socialinių įgūdžių for
mavimo stovykla, kurioje bus kuriamas 
atviros visuomenės modelis, sudaromos 
sąlygos įprastai besivystančių ir neįgalu
mą turinčių mokinių iniciatyvai ir akty
viai veiklai.

Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyk
los mokytojams padeda konsultantai iš 
Prancūzijos, Tulūzos regioninės organiza
cijos „A. R. S. E. A. A.“, besirūpinančios 
neįgalumą turinčių vaikų ir suaugusiųjų 
veiklos organizavimu. Septyni mūsų mo
kyklos pedagogai praėjusių metų lapkri
čio viduryje lankėsi šioje organizacijoje ir 
savaitę trūkusio seminaro metu susipaži
no su ugdymo organizavimo bei įdarbi
nimo modeliais. Jie studijavo institucijų 
veiklos tikslus ir principus, stengdamiesi 
išsiaiškinti esmines neįgalumą turinčių 
asmenų integravimosi į visuomeninį 
gyvenimą prielaidas. Mūsų pedagogai 
stebėjosi taip aiškiai suformuluotu tiks
lu – ugdyti tuos įgūdžius, kurie asmeniui 
yra svarbiausi.  

Europos struktūrinių fondų suteikta 
galimybė kurti ir įgyvendinti verslumo 
kompetencijos ugdymo programas – tai ne
menkas indėlis į kaitos procesą negalią turin
čių žmonių gyvenimo įprasminimo link.

Elvyra Galkienė
Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos 

direktorė
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Vilniaus universiteto Specialio
sios psichologijos laboratorijos 
projektas „Neįgalaus asmens funk
cionavimo (darbingumo, specialių
jų poreikių, profesinių gebėjimų) 
įvertinimo metodikų ir jų taikymo 
rekomendacijų parengimas“ laimė
jo Europos Sąjungos struktūrinių 
ir socialinių fondų paramą pagal 
20042006 metų bendrojo progra
mavimo dokumento 2.3 priemonę 
„Socialinės atskirties prevencija 
ir socialinė integracija”. Apie šio 
projekto svarbą neįgaliesiems 
paprašėme papasakoti projekto 
vadovą prof. Albiną Bagdoną ir 
projekto vykdytojas – VU Ben
drosios psichologijos katedros 
lektorę dr. Sigitą Girdzijauskienę 
ir Filosofijos fakulteto ryšių ir pro
jektų prodekanę Vidą Jakutienę.

Keturios asmens   
kompleksinio įvertinimo 
metodikos 

Šiuo metu mūsų šalyje vykstantys di
džiuliai socialiniai pokyčiai neaplenkė ir 
neįgalumo srities. Nuo praėjusių metų 
liepos 1 dienos vietoje anksčiau galiojusių 
invalidumo grupių neįgaliems asmenims 
nustatomas neįgalumo ir darbingumo 
lygis. Nuo Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybų kompetencijos ir ob
jektyvumo priklausys neįgalaus asmens 
gerovė bei ateities perspektyvos. Reika
lingos priemonės, kurios leistų patikimai 
ir tiksliai nustatyti tikruosius žmogaus 
gebėjimus. Kitaip tariant, reikalingi tiks
lūs kiekybiniai matavimai, kuriuos ir bus 
galima atlikti, parengus ir standartizavus 
keturias asmens kompleksinio įvertinimo 
metodikas. 

Pirmoji metodika paremta Tarptauti
ne funkcionavimo klasifikacija (TFK). Joje 
išvardytos visos galimos veiklos ir apibrėž
tas vadinamasis ribotumas. Ši metodika re
miasi nuostata, kad sprendimas apie tai, 
ką žmogus gali, turėtų būti priimamas 
neįgaliajam asmeniui ir jo artimiesiems 
glaudžiai bendraujant su vertinimą atlie
kančiais specialistais. 

Metodikos, skirtos neįgaliųjų  
darbingumui ir gebėjimams nustatyti

Kitos dvi metodikos yra skirtos inte
lektinių gebėjimų vertinimui. Tai Wechsle
rio suaugusiųjų intelekto skalė 1689 metų 
asmenims ir Wechslerio trumpoji intelekto 
skalė, skirta 689 metų asmenims. Papras
tai diagnozės yra aiškios tik tų asmenų, 
kurių sutrikimai matomi plika akimi, 
o vadinamaisiais ribiniais atvejais kyla 
daug problemų. Pirmoji iš šių dviejų me
todikų leis įvertinti asmens specifinius ge
bėjimus ir specialiuosius poreikius. Nuo 
to priklauso ir jo gebėjimas dirbti vieną 
ar kitą darbą.

Projekto eigoje bus ne tik parengtos 
pačios metodikos ir jų taikymo taisyklės, 
bet ir organizuoti mokymai daugiau nei 
100 su jomis dirbsiančių specialistų. Tik 
išsamiai apklausus neįgalų asmenį ir išsi
aiškinus jo gyvenimo aplinkybes galima 
nustatyti tikruosius jo poreikius bei spręs
ti apie jo gebėjimus veikti. Juk neįgalumas 
yra sveikatos, asmeninių savybių ir ap
linkos veiksnių sąveikos išdava. Asmens 
įtraukimas į savo gebėjimų ir galimybių 
vertinimą yra nauja, medicininiam mode
liui priešinga samprata.

Ketvirtoji metodika – tai Lietuviška
sis profesinių interesų klausimynas. Ši 
kokybinio pobūdžio metodika aprėps 
praktiškai visas profesinės veiklos sritis. 
Žmogaus profesinių interesų žinojimas, 
ypač jų sugretinimas su intelektiniais ir 
kitokiais gebėjimais, padės darbingumo 
ekspertams ir profesinės reabilitacijos spe
cialistams įtraukti asmenį į adekvačią dar
binę veiklą.

Naujos galimybės  
neįgaliesiems

Tikslesnis neįgalaus asmens vertini
mas leis pateikti tikslesnes išvadas dėl jo 
profesinio mokymo, specialiųjų poreikių 
tenkinimo, įdarbinimo, profesinės reabili
tacijos ir pan. Juk šiuo metu susiduriame 
su bendra problema: iš pradžių vaikui 
nustatomas intelekto sutrikimas, bet kai 
jis baigia vidurinę mokyklą ir pakliūva į 
kitą mokymo įstaigą, niekam jau neberū
pi atlikti jo intelekto įvertinimą. Ypatingai 
dažnai lieka nepastebėtas lengvas intelek
to sutrikimas. Net yra atliktas tyrimas, 
kuris parodė, kad keli tūkstančiai tokių 

jaunuolių įgijo vieną ar kitą specialybę, pa
vyzdžiui, batsiuvio, bet tik 10 proc. iš jų 
sugebėjo įsitvirtinti darbo rinkoje. Taigi pa
grindinė sutrikusio intelekto žmonių pro
blema yra nesugebėjimas išsilaikyti darbo 
rinkoje. Susidūrusios su šiais žmonėmis 
darbingumo nustatymo tarnybos pasime
ta, nes jos neturi priemonių nustatyti, ar 
tikrai tas žmogus yra sutrikusio intelekto. 
Kai kurios nestandartizuotos metodikos, 
žinoma, naudojamos ir šiandien, bet jas 
taikant galima didelė paklaida. Kiek kai
nuoja konkrečiam žmogui tokia paklaida 
nesunku numanyti...O kai pajėgsime tiks
liai nustatyti žmogaus gebėjimus, galėsi
me galvoti ir apie tų gebėjimų pritaikymo 
galimybes, t.y. kaip konkrečiam žmogui 
pritaikyti darbo vietą, parinkti darbą, ati
tinkantį jo interesus. Būna, kad sutrikusio 
intelekto žmonės neobjektyviai vertina 
savo sugebėjimus. Vieni nepagrįstai juos 
nuvertina, o kiti pervertina. Tokiu atveju 
jiems ir turėtų ateiti į pagalbą specialistai.

Nuodugniai ištyrus protinius gebėji
mus, atsiranda galimybė taikyti kognity
viąją reabilitaciją, kuri yra aukštesnio lygio 
nei iki šiol buvusios, t.y. ne tik nustatomi 
trūkumai, bet ir imamasi veiklos, leidžian
čios sutvirtinti gebėjimus, nukreipiant juos 
reikiama linkme. Juk gebėjimus galima pa
naudoti efektyviau. Tam turėtų būti kuria
mos specialios programos. Svarbiau yra 
parengti žmogų profesinei veiklai plačiąja 
prasme, kad jam nekiltų problemų pačia
me darbo procese. Todėl reikalingos reabi
litacijos programos, kurios vystytų ne tik 
darbinius, bet ir socialinius įgūdžius, t.y. 
mokytų žmogų būti aplinkoje ir sąveikau
ti su kitais žmonėmis. Projekto eigoje bus 
ištirta maždaug 100 neįgalių asmenų ir pa
teiktos išsamios rekomendacijos, ką jiems 
daryti, kur kreiptis ir pan. Rašytinės išva
dos atvers jiems kelius į visavertę reabilita
ciją, suteiks galimybę dalyvauti mokymo 
programose.

Be to, numatyta parengti ir išleisti Ne
įgalių žmonių galimybių studiją, kuri bus 
skirta darbdaviams. Joje bus pateiktos re
komendacijos, kokie darbai geriausiai tin
ka neįgaliems asmenims.  

Žurnalo rengėjų informacija
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Europa – neįgaliesiems



Skubėkite įsigyti kelialapių į poilsio namus „Akimirka“, esančius 
Šventojoje, Mokyklos g. 65. Sezonas prasideda gegužės 7 d.  
Vienos poilsiavimo dekados trukmė — 10 dienų.

Norintiesiems užsisakyti kelialapių reikėtų pateikti prašymą 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Viltis“, kuria
me turėtų būti nurodytas poilsiavimo laikotarpis, vietų skaičius, 
poilsiautojų vardai, pavardės, vaikų amžius ir neįgalaus asmens 
pažymėjimo numeris. 

Jeigu neužteks vietų norimai dekadai, bus siūlomas kitas poil
sio laikas. Kelialapiai bus išrašomi tik apmokėjus sąskaitą. Laiku 
neatsiskaičius už kelialapį, jis bus perduotas kitiems norintiesiems, 
atskirai neinformuojant neatsiskaičiusių užsakovų.

Atsiskaityti už kelialapį reikėtų ne vėliau nei likus 30 dienų iki 
poilsiavimo pradžios arba atskirai pranešus žemiau nurodytais tele
fono numeriais. Pinigai už poilsį turi būti pervesti į „Vilties“ bendrijos 
sąskaitą LT687044060001262396. Išimtiniais atvejais galima at
siskaityti atvykus į vietą.

Neišsipirkus kelialapių iki nurodytos datos, poilsio namų adminis
tracija pasilieka teisę keisti kainas, atsižvelgdama į kelialapių poreikį.

TeiSę LengvaTinėMiS SąLygoMiS  
įSigyTi keLiaLapių Turi:

 neįgalieji „Vilties“ bendrijos nariai;
 juos lydintys asmenys;
 kiti „Vilties“ bendrijos nariai (tėvai, globėjai ir specialistai);
 vaikai iki 3 m. (nemokamai, tačiau nesuteikiant lovos ir patalynės);
 vaikai nuo 3 iki 7 m. (už juos mokama tiek pat, kiek už neįgaliuosius);
 vyresni nei 7 m. vaikai (už juos mokama tiek pat, kiek už lydinčius asmenis).
Kiti asmenys moka komercinėmis kainomis. 
Informacija dėl kelialapių kainų teikiama telefonu 
(8~5) 261 5223 ir mobiliuoju telefonu (8~652) 0 13 55. 

Atsiprašome, kad negalime paskelbti tikslių kelialapių kainų, nes kai 
maketavome šį žurnalo numerį, jos dar nebuvo patvirtintos.

Jeigu kartu su poilsiautojais atvyksta papildomų asmenų, t.y. 
neturinčių kelialapių, jie moka tiek pat, kiek lydintys asmenys; be to, 
negarantuojama, kad jie gaus lovą. 

Patalynės komplekto kaina — 5 Lt arba reikia atsivežti savo.

Atvykti į poilsio namus poilsiautojams siūloma nuo 8 iki 18 val.; 
išvykti — iki 12 val. Kad nekiltų nesklandumų, apie atvykimą kitu laiku 
prašome iš anksto pranešti mobiliuoju telefonu (8~652) 0 13 55. 

Laiku neatvykus ir neinformavus administracijos nurodytais nu
meriais, išpirktos vietos rezervuojamos ne ilgiau kaip dviem dienoms. 
Po to jos suteikiamos kitiems poilsiautojams. Už neišnaudotas dienas 
pinigai negrąžinami ir jos neperkeliamos tolesniam laikotarpiui. 

Grąžinti kelialapį galima likus 5 dienoms iki poilsio pradžios. 
Šiuo atveju atgaunama 70 proc. kelialapio vertės. Jeigu kelialapis 
grąžinamas likus mažiau negu 5 dienoms iki poilsio pradžios, atgau
nama 50 proc. kelialapio vertės. 

„ V i l T i S “  V ė l  K V i E č i A …

Kaip ir kasmet „Vilties“ bendrija organizuoja 
vasaros poilsio-psichosocialinės reabilitacijos 
stovyklą sutrikusios raidos asmenims, jų 
šeimos nariams ir specialistams. 

Ši stovykla veiks  nuo 2006 m. liepos 10 iki 21 d. 
klaipėdos rajone, giruliuose, poilsiavietėje „pasaka“. 

Norintieji dalyvauti turėtų atsiųsti prašymus  
(„Vilties“ bendrijos asociacijos vadovei Danai Migaliovai) 
ir užpildytas dalyvio bei/ar savanorio anketas į „Vilties“ 
bendrijos būstinę –  
kaštonų g. 2/14-17, LT-01107 vilnius.
Daugiau informacijos apie stovyklą ir anketų pavyzdžius 
galite rasti „Vilties“ bendrijos tinklalapyje  
www.viltis.lt, nuorodoje „Naujienos“. Anketų galite 
gauti ir „Vilties“ bendrijos būstinėje, ir kiekvieno 
asocijuoto nario būstinėje (kreiptis į vietos bendrijų 
tarybos pirmininkus). 
Be to, galite teirautis tel. (8~5) 261 5223.

Į „Akimirką“ Šventojoje

Į „Pasaką“ Giruliuose



Nauji leidiniai

„Spalvų muzika“
Šiame leidinyje pristatoma unikali Spalvų muzikos metodika, 

prieš dešimtmetį pasiekusi Lietuvą iš Danijos. Pagrindinė jos idė
ja – muzikinių garsų aukščio žymėjimas skirtingomis spalvomis. 

Plačiai žinomam neįgaliųjų muzikiniam kolektyvui „Spalvų or
kestras“ ši metodika atvėrė duris į muziką ir... pasaulį. 

Tad suprantamas jo įkūrėjo ir vadovo Romualdo Brūzgos troš
kimas dalytis patirtimi bei skatinti kitus neformalaus ugdymo spe
cialistus drauge su ugdytiniais ieškoti SAVOJO KELIO MUZIKOS 
PASAULYJE. 

„Sutrikusio intelekto asmenų  
ir jų globėjų įdarbinimas“

Šio leidinio pradžioje pristatomos pagrindinės Europos Sąjungos 
ir Lietuvos įstatyminės nuostatos dėl sutrikusio intelekto asmenų įsi
jungimo į profesinę veiklą. Toliau nagrinėjama esama padėtis mūsų 
šalyje ir pateikiami praktiniai patarimai, kaip ieškoti darbo, pildyti 
reikiamus dokumentus bei bendrauti su būsimais darbdaviais. 

Ypač naudingi skaitytojams bus leidinio pabaigoje pateikiami do
kumentų pildymo pavyzdžiai ir institucijų, padedančių įsidarbinti 
bei teikiančių teisinę informaciją, adresai, kontaktiniai telefonai  ir kt.

„Atstovavimo sutrikusios raidos 
žmonių teisėms pagrindai“

Antrasis knygelės „Atstovavimo sutrikusios raidos žmonių tei
sėms pagrindai“ leidimas – tai dar vienas „Vilties“ bendrijos žings
nis siekiant suartinti neįgalius ir įgalius žmones, nes ir vieni, ir kiti 
yra asmenybės bei vienodai nusipelno pagarbos ir pripažinimo.

Gyvendami bendruomenėje sutrikusios raidos žmonės tobulėja 
kartu su ja, perimdami iš aplinkinių elgesio normas ir dalydamiesi 
su jais kasdienio gyvenimo džiaugsmais bei rūpesčiais. Kaip ir visi 
žmonės, neįgalieji turi teisių. Jiems tereikia išmokti jomis naudotis. 
Tikimės, kad šis papildytas leidimas jiems padės tai padaryti. 

Jos autoriai siekė toliau aktyvinti specifinės meno pedagogikos 
mokslo raidą, puoselėti ir stiprinti specialiųjų pedagogų profesinę 
kompetenciją ir plėtoti ugdomojo proceso efektyvumą. Jie norėjo su
teikti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, dėstantiems meno 
dalykus, pasitikėjimo, susidūrus su specialiųjų poreikių vaikais. 
Pagaliau jie vylėsi sustiprinti neįgalaus vaiko šeimos pedagoginę 
kompetenciją, o tuo pačiu ir šeimos narių dvasinę darną bei 
savivertę.

Tai pirmoji tokio pobūdžio monografija, liudijanti vis didėjantį 
atgimusios Lietuvos meno pedagogų dėmesį neįgaliųjų psichologi
nei reabilitacijai ir socializacijai. Tad ieškokite šios monografijos 
knygynuose, kad praturtintumėte savo vaikus ir save.

 1982 m. Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetuose 
įgijo muzikos mokytojo - choro dirigento diplomą. 

1993 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre įkūrė neįgalių vaikų 
liaudiškos muzikos ansamblį „Pliauškutis“, o 1996 m. – neįgalių 
vaikų ir jaunuolių kolektyvą „Spalvų muzikos orkestras“. 1998 
m. R. Brūzgos pastangomis buvo suburtas „Nacionalinis spalvų 
muzikos orkestras“, kuriame groja neįgalieji iš septynių Lietuvos 
miestų, o po metų – tarptautinis neįgaliųjų orkestras „FECO“ 
(angl. First European Colour Orchestra), suvedęs draugėn 
neįgalius muzikantus iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Belgijos ir Olandijos. 

2004 m. R. Brūzgai buvo suteikta mokytojo – metodininko 
kvalifikacija. 2005 m. R. Brūzgos vadovaujama „Spalvų muzi-
kos orkestro“ grupė laimėjo nacionalinį atrankos konkursą ir 
sėkmingai atstovavo Lietuvai Europos dainų festivalyje sutriku-
sio intelekto žmonėms Grace (Austrija). 

R. Brūzga yra aktyvus „Lietuvos ugdomosios muzikos terapi-
jos“ asociacijos narys ir muzikos terapijos idėjų propaguoto-
jas, už savo aktyvią veiklą ne kartą pelnęs valstybės institucijų 
apdovanojimų.

 1982 m. Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetuose 
įgijo muzikos mokytojo - choro dirigento diplomą. 

1993 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre įkūrė neįgalių vaikų 
liaudiškos muzikos ansamblį „Pliauškutis“, o 1996 m. – neįgalių 
vaikų ir jaunuolių kolektyvą „Spalvų muzikos orkestras“. 1998 
m. R. Brūzgos pastangomis buvo suburtas „Nacionalinis spalvų 
muzikos orkestras“, kuriame groja neįgalieji iš septynių Lietuvos 
miestų, o po metų – tarptautinis neįgaliųjų orkestras „FECO“ 
(angl. First European Colour Orchestra), suvedęs draugėn 
neįgalius muzikantus iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Belgijos ir Olandijos. 

2004 m. R. Brūzgai buvo suteikta mokytojo – metodininko 
kvalifikacija. 2005 m. R. Brūzgos vadovaujama „Spalvų muzi-
kos orkestro“ grupė laimėjo nacionalinį atrankos konkursą ir 
sėkmingai atstovavo Lietuvai Europos dainų festivalyje sutriku-
sio intelekto žmonėms Grace (Austrija). 

R. Brūzga yra aktyvus „Lietuvos ugdomosios muzikos terapi-
jos“ asociacijos narys ir muzikos terapijos idėjų propaguoto-
jas, už savo aktyvią veiklą ne kartą pelnęs valstybės institucijų 
apdovanojimų.
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Metodikos ir terapijos aspektai“ 



Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendriją „Viltis“ 

2006 m. remia:


Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Invalidų reikalų taryba  

prie LR Vyriausybės
Atviros Lietuvos fondas

Globali iniciatyva psichiatrijoje


Europos Bendrija
Europos Sąjungos struktūriniai fondai

Karališkoji Nyderlandų ambasada
Didžiosios Britanijos ambasada

Švedijos ambasada
Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai 

Rytų ir Centrinei Europai


Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus miesto vaikų ugdymo  

centras „Viltis“
VUVL Vaiko raidos centras



Inclusion Europe
Open Society Institute

Mental Disability Advocacy Foundation
ENABLE

Mental Disability Advocacy Center 
(MDAC)


Dr. Juozo P. Kazicko fondas


Geros valios žmonės ir savanoriai


Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Adresas:
Kaštonų g. 2/14–17,  

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

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

Interneto puslapis www.viltis.lt

Žurnalas „Viltis“  
pasirodo 4 kartus per metus.

Pradėta leisti 1997 m. rugsėjo mėn.

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių  

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė: 
UAB „Progretus“

Žurnale spausdinamų straipsnių ir laiškų autoriai  
išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir 
negrąžinami.

Viršelyje:
Fotokonkursui – Irma Nanartonytė,  

Druskininkų dienos užimtumo centras  
„Pavasaris svaigina...“

„…trapumas tos būties, akimirkų lengvumas…“.  
Sniego pusnys, šerkšnas ant medžių šakų… Žydintys sodai… 

Šėlstančios jūros bangos, ant kurių keterų žaidžia saulės 
zuikučiai… Vandens paviršių auksinantis saulėlydis…  
Jūs patys ir visi Jūsų draugai... Ką visa tai turi bendra?  

O gi norą tas akimirkas įsiminti ir sustabdyti nuotraukose… 

Siūlome Jums dalyvauti fotokonkurse,  
kuris Jums visiems suteiks galimybę parodyti, ką turite gražaus savo 

asmeniniuose fotoarchyvuose, o ir paskatins „medžioti“ vis naujus kadrus. 
Nuotraukas siųskite iki šių metų liepos 1 dienos. Darbai bus vertinami 

„Vilties“ bendrijos vasaros poilsiopsichosocialinės reabilitacijos stovykloje 
(nuo liepos 10 iki 21 dienos), Giruliuose, „Pasakos“ poilsiavietėje. Vertinimo 

komisija bus sudaryta iš konkurso organizatorių bei Jūsų išrinktų 
stovyklautojų. Visos konkursui pateiktos nuotraukos bus eksponuojamos 

stovykloje. Pagrindinis vertinimo kriterijus – turinio ir formos originalumas. 

Fotokonkursas  
I R  M ū S ų 

G y V E N I M A S  
y R A  G R A ž U S

K O N K U R S O  N U O S T A T A I
 Konkurse kviečiami dalyvauti visi pageidaujantieji: sutrikusios raidos 

asmenys, jų šeimos nariai, specialistai, savanoriai, kurių gyvenimas ir veikla 
susijusi su sutrikusios raidos žmonėmis.

 Nuotraukos turi būti ne mažesnės kaip 10 cm x 15 cm.
 Nuotraukos gali būti ir spalvotos, ir juodai baltos.
 Nuotraukų skaičius neribojamas.
 Fotokonkurse nebus vertinamos nuotraukos, atliktos naudojant 

fotomontažą (nuotraukų jungimas į vieną visumą, papildomų grafikos ir 
kitų dailės elementų naudojimas). Tačiau galite koreguoti ryškumą, naudoti 
filtrus – įspūdžiui, spalvai sustiprinti. 

 Konkurso dalyviai būtinai turi nurodyti vardą, pavardę, amžių, adresą, 
nuotraukos pavadinimą, trumpai apibūdinti save ir savo nuotrauką.

 Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti.
 Nuotraukas siųskite voke.
 Darbai autoriams nebus grąžinami.

Nuotraukas prašome siųsti šiuo adresu: 
Fotokonkursui „Ir mūsų gyvenimas yra gražus“
„Vilties“ bendrija, Kaštonų g. 2/14 – 17, LT01107 Vilnius 
Tel. (8~5)  261 52 23 (Janina) ir (8~652) 5 87 31 (Almantas)

Idėjos autorius Almantas Čielis 
„Vilties“ bendrijos tarybos narys

„Anykščių Vilties“ bendrijos tarybos pirmininkas


