
2011/2

ISSN 1392-3617

Li
et

uv
os

 s
ut

ri
ku

si
o 

in
te

le
kt

o 
žm

on
ių

 g
lo

bo
s 

be
nd

rij
os

 V
IL

TI
S 

ke
tv

ir
tin

is
 ž

ur
na

la
s

Pasaką pratęsime kitame žurnalo numeryje

– Stok, vaikų grobike! – šaukė bėgdami močiutė, Žiogė-
das, Nikopidas ir Lipanas. Šaukė, šaukė, kol užkimo. O kai 
užkimo, vijosi tylėdami, piktai sukandę dantis.

Mažylė Banė blaškėsi baidyklės letenose. Kai ištrūkti ne-
pavyko, pravirko didelėmis ir sunkiomis kaip pupos ašaro-
mis. Bet pabaisa žingsnių nelėtino.

– Kas gi bus toliau? Ir kas gi bus toliau? – nusiminę klau-
sinėjo saulutės debesėliai. O pilkasis jų brolis – lietaus debe-
sis – buvo santūrus, netgi abejingas. Jis tiesiog dirbo jam 
patikėtą darbą: gąsdino poilsiautojus kitoje miško pusėje. 

– Kurmi! Ei, kurmi! – šūkčiojo ant kupsto įsitaisiusiam 
graužikui musmirės. – Ar nežinai, kokios čia lenktynės?

– Nežinau! – tabaluodamas kojomis atsakė šis. – Gal ko-
kia sveikuolių akcija?

Bėgančiuosius stebėjo ir daugiau miško gyventojų.
– Košmaras! – dejavo vienišas jaunas kiškis.
– Hmm... hmm... – mykė nustebęs briedis.
– Pavys! Nepavys! – svarstė kiškių porelė.
Mėlynasis skraiduolis su savo sūnumi išmintingai tylė-

jo, o girinė gervė su dukra neišmintingai klykavo:
– Greičiau! Greičiau! Pabėgs! Pabėgs!

Linksma ir šiek tiek gamtoje atsigavusi šeimynėlė tuo 
metu parvažiavo namo. Išlipę iš mašinos, jie traukė kiemo 
takeliu. Ilgiau automobilyje užgaišo tik apsvaigusi nuo 
jausmų ir gamtos įsimylėjėlių porelė.

Pirmasis į namus skuodė Vanis, nepaleisdamas iš rankų 
kamuolio. Nuo jo stengėsi neatsilikti Manis, kuris tempė 
krepšį su nespėtu suvalgyti maistu. Tėtis svaigo nuo žūklės 
laimikio, o senelis – nuo svajonių apie vakarienę iš grybų. 
Mama šypsojosi: jos mažasis Hanis buvo patenkintas ir 
linksmai murmėjo kažką tik kūdikiams suprantama kalba.

Kieme viskas atrodė taip, kaip jie paliko: tie patys obuo-
liai ant obels, kriaušės ant kriaušės, vyšnios ant vyšnios. Tos 
pačios gėlės nušienautoje vejoje. Tie patys kaimynų namai 
kitoje gatvės pusėje. Pasikeitė tik praeiviai. Dabar buvo ma-
tyti, kaip kaimynas nešė į garažą padangą, dvynukės su gė-
lėmis skubėjo į draugės gimtadienį, namo dainuodamas 
žygiavo laimingas mažylis. O prie kiemo tvoros vaipėsi įžū-
lūs katinai.

Plaštakė ir paukštis, su kuriais keliais sakiniais persime-
tė praeidamas Vanis, nieko svarbaus pasakyti negalėjo, nes 

Kiekgi gali nešti apkūnią ir nejauną močiutę vargšės jos 
kojelės? Kiekgi gali ištverti išsigandusi jos širdelė? Pervar-
gusi ir išsikankinusi močiutė šleptelėjo po beržu.

– Mano mažylė! Mano brangioji Banė! – dejavo ji, susi-
griebusi už širdies.

Lipanas nuskuodė į eglyną, nuskynė vienos elgės 
paunksnėje augusį didelį lapą ir puolė juo vėduoti močiutę.

– Gal ši garbi ponia norėtų pasistiprinti? – mandagiai jų 
užklausė berže tupintis paukštis. – Aš turiu dar gyvą ir la-
bai riebų kirminą!

– Labai ačiū! – taip pat mandagiai atsakė jam Lipanas. – 
Tik ši ponia kirminų nemėgsta.

– Nemėgsta kirminų? – nustebo paukštis. – Kokių keistų 
pasitaiko šiame miške ponių!

O pabaisa tuo metu nurūko tolyn – į miško gilumą. Da-
bar jį tesivijo dviese: ištikimasis Banės augintinis Žiogėdas 
ir močiutės vėzdą perėmęs Nikopidas.

– Tik pažiūrėk, dukrele, kas nutinka mergaitėms, kurios 
neklauso mamos – gąsdino savo kiškelę kiškienė.

Vaikų auklėjimas gyvais pavyzdžiais – pagirtinas daly-
kas. Bet mūsų Banės atvejis šiuokart nelabai tikęs, ar ne? 
Juk Banė buvo gera mergaitė ir klausė mamos su močiute.

abu atskrido į šį kiemą visai neseniai. Apie namus ištikusią 
bėdą težinojo vienintelė sraigė. Bet buvo per lėta, kad pasi-
vytų sugrįžėlius.

Baravykas ir baravykiukas tylėjo ne dėl išminties pertek
liaus. Juodu paprasčiausiai džiaugėsi, kad skubantiesiems 
dabar ne grybai galvoje.



Tikra istorija
Tikriausiai Jums labai smalsu, kaip klostėsi 
įvykiai mūsų skaitytojos Rūtos Denafaitės 
sukurtoje istorijoje apie vieną draugišką 
šeimą, kurios narę – mažylę Banę –  
pagrobė kažkoks visai nedraugiškas 
padaras. Tad pats laikas sužinoti,  
kas gi nutiko toliau.

Seime iteiktas „Šeimos angelas 2011“,

2011 metų gegužės 11-ąją, minint Tarptautinę šeimos 
dieną, Seimo parodų galerijoje įvyko renginys „Šeimos an-
gelas 2011“. Šis angelas – tai šeimos saugotojas, globėjas ir 
puoselėtojas. Jis – geroji dvasia, teikianti pagalbą ištikus ne-
laimei. Jo niekas nemato, bet jis yra ir daro daugybę gerų 
darbų. „Šeimos angelo“ vardas suteikiamas iniciatyvų, pa-
dedančių kurti, puoselėti ir išlaikyti šeimą bei jos vertybes, 
autoriams ir skleidėjams.

Šventės dalyvius sveikino ir apdovanojimus teikė rengi-
nio iniciatorė bei globėja – Seimo narė Vilija Aleknaitė-
Abramikienė. Sveikinimo žodžius taip pat tarė Seimo Soci-
alinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Jo-
nas Dagys bei Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarė-
ja Ramunė Jurkuvienė. Renginio dalyviams ir svečiams 
buvo pristatyta piešinių paroda ir koncertas.

Šventę vainikavo renginio „Šeimos angelas 2011“ no-
minacijų teikimo ceremonija. Šiemet Angelo statulėlė ir 
padėka nominacijoje „Už negęstančią viltį ir pasiaukojantį 
darbą“ buvo įteikta druskininkietei Lilijai Sereikienei, 
Druskininkų šeimos paramos centro pirmininkei. Paklaus-
ta apie tai, ką jaučia ir kaip vertina apdovanojimą, ponia 
Lilija sakė: 

– Nors šis apdovanojimas man netikėtas, bet labai 
džiaugiuosi jį gavusi ir priimu ne tik kaip savo, bet ir kaip 
Druskininkų šeimos paramos centro veiklos įvertinimą. O 
mano jausmus geriausiai atspindi Dovilės Vildaitės eilė-
raščio posmelis: „Kai šiam pasauly niekas nebeguos ir 

Lilija Sereikienė

Ačiū mūsų skaitytojams, atsiliepusiems į raginimą 
pasidalyti savo „amžinųjų vaikų“ minčių perliukais. 
Tad pirmeivį Donatą šiuokart keičia Mantas. Irgi 
žodžio kišenėje neieškantis vaikinas...

***
„Kai aš pasiilgau Silvijos, tai ji greitai parskrido lėktuvu iš 

Amerikos. Dariaus į lėktuvą nepriėmė, nes jis turi mažų mergai-
čių. Jam reikia dirbti tėvu.“

„Kai aš pasigimdysiu mergaitę, tai būsiu tėvas kaip mano 
draugas Justas. Mergaičių tėvai geresni nei berniukų. Jie moka 
sušukuoti mergaitėms plaukus.“

„Kai Dievas būna liūdnas, tai pradeda lyti lietus. O kai žmo-
nės pykstasi, tai Dievas paleidžia žaibus, kad nusiramintų. Pas-
kui nušvinta vaivorykštė. Tik aš nemoku jos nupiešti.“

„Mes su Rūta nuėjome į piceriją, aš mokėjau gražiai valgyti, 
nes Rūta buvo linksma. O mama sako, kad valgau negražiai. No-
rėčiau į kavines eiti tik su Rūta. Reikia pradėti taupyti pinigus.“

„Darius moka mane prajuokinti ir dar jis moka dainuoti. Gal 
todėl, kad daug dirba. Taip dirba, kad net jo mašina subyrėjo. Rei-
kės jam naują nupirkti. Bet tik tada, kai susirasiu darbą. Dar skė-
tį Dariui nupirksiu, nes per lietų jis eina palaidais plaukais, o 
paskui čiaudėja. Jis neklauso savo žmonos.“

„Kai stovykloje miegodavau šalia Sigito, tai jis naktį knarkda-
vo. Aš per jį negalėjau pailsėti. Tad naktį atsisėsdavau ir atsargiai 
paglostydavau jam galvą. Miegodamas jis man būdavo panašus į 
kūdikį. O ant kūdikių pykti negalima.“

„Oho, pilna lentyna gimtadienių!“ – sušunka Mantas tortų 
parduotuvėje.

„Kai buvau darbe pas Virginiją, tai mačiau, kad ant jos darbo 
stogo pastatyta graži antena. Todėl Virginija ir yra tokia linksma.“

„Kai norėjau paskambinti Dievui, tai telefonas pasakė, kad per 
maža mano sąskaita. Paprašysiu draugų papildyti.“

„Aš labai bijau griaustinio. Tad maldauju savo kaimyną kuni-
gą, kad paprašytų Dievo sumažinti garsą.“

Kai turi ka pasakyti...

verks širdy viltis, pavirtus pelenais... Prašau, – nors ir blyš-
kiuos sapnuos, – Pabūkim angelais... Nors ir mažais... La-
bai mažais...“

Jolita Ivanauskienė
Druskininkų šeimos paramos centro narė
Savaitraštis „Druskonis“

Šiandienis mūsų gyvenimas – kaip skriejantis vėjas. Visi sku-
bame, lekiame, nebemokame džiaugtis gražia akimirka, širdingai 
elgtis vieni su kitais, kartais pritrūkstame net paties paprasčiausio 
mandagumo – deramai pasisveikinti, paduoti ranką, nusišypsoti.

Tad pagrindinė šiemetinio festivalio idėja – bent trumpam su-
grįžti į... XIX amžių. Norėjosi pasiūlyti festivalio dalyviams nesku-
bant prisiminti geras manieras. Juk ir gatvėje, ir teatre, ir prie stalo 
galima elgtis nepriekaištingai. Be to, viliojo pasirinkto amžiaus 
aprangos detalės, atveriančios kelią išmonei ir kūrybiškumui.

Visi kviesti kolektyvai labai atsakingai ruošėsi. O ir pati festi-
valio aplinka įpareigojo. Tad paskutinę gegužės dieną Bistrampo-
lio dvaras sužydo originaliais kostiumais. Aplinkui čežėjo ilgos 
suknios, ponaičiai pagarbiai kėlė skrybėles prieš paneles ir ponias, 
o šios mandagiai jiems lenkėsi, atsakydamos į pasveikinimus.

Šiemet turėjome net penkis svečių kolektyvus iš užsienio: Da-
nijos, Estijos, Švedijos, Ispanijos ir Turkijos. Lietuvai festivalyje 
atstovavo jo rengėjai – Panevėžio jaunuolių dienos centro teatro 

Saulutė su debesėliais nuskubėjo dangumi pas savo vy-
resniuosius brolius – pilkuosius lietaus debesis. Šie, jų pa-
prašyti, nuplaukė į poilsiautojų pievelę ir sudrumstė giedrą 
ramybę.

Pirmasis lietaus išgąsdintas į mašiną su visu skėčiu nu-
skubėjo tėtis. Net kibirėlį su žūklės laimikiu paliko ant 
kranto. Viena kita žuvis, pasinaudojusi proga, kaipmat pa-
spruko atgal į ežerą.

– Hani, greičiau lįsk po skėčiu! Kodėl neklausai?! – barė-
si mama, skubiai kraudama maistą ir daiktus į krepšį.

Bet Hanis neklausė ir linksmai šokinėjo po šiltu lietumi. 
Drauge su juo it padūkusios strikinėjo varlės. Netgi tos, ku-
rios kiūtojo pakrantės melduose, ėmė ropštis į krantą, kad 
galėtų pasiausti drauge.

Iš vandens greitai iššoko ir Vanis su Maniu. Vanis nuo 
linksmo skubėjimo netgi paslydo ir pargriuvo. Prie mašinos 
tapseno senelis su grybais. Pamiršę drugelius ir tinklelius, 
ten pat skuodė Danė ir Pterodaktilis. Vargšas įsimylėjėlis 
Malipas vėl pynėsi iš paskos, surinkęs paliktus graibštus.

Lietus išgąsdino ir pamiškės gyventojus. Kai kurios gė-
lės suglaudė žiedelius. Stirna su stirninu dingo miško tan-

kmėje. Vabalienė su vabaliukais nuskrido namo, o paukšte-
lis prisidengė galvelę sparneliu.

Ar padėjo mažajai Banei saulutės ir debesėlių sumanyta 
gudrybė?

Kai širdys vilčiai plaka
Panevėžio Jaunuolių dienos centras penkioliktus metus iš eilės 
sukvietė draugus į kasmetinį tarptautinį neįgaliųjų teatrų 
festivalį „Širdys vilčiai plaka“, kuris vyko gegužės 31 d. 
nuostabioje aplinkoje – Panevėžio rajone esančiame 
Bistrampolio dvare. 

trupė „Svajokliai“, taip pat Vilniaus dienos centro „Šviesa“ kolek-
tyvas „TTT“ (Teatro Terapijos Trupė), Kretingos dienos veiklos 
centro trupė „Ieškotojai“, Tauragės rajono Skaudvilės specialio-
sios mokyklos kolektyvas „Gama“ ir Pasvalio rajono Lavėnų soci-
alinės globos namų teatro trupė.

Visus kolektyvus pasveikino ir sėkmės palinkėjo Panevėžio 
jaunuolių dienos centro direktorė Lina Trebienė. Nuo jos neatsili-
ko ir kviestiniai svečiai, neužmiršę pamaloninti jaunųjų aktorių 
saldžiomis dovanomis. Visą dieną kolektyvai keitė vieni kitus sce-
noje, salė gaudė nuo aplodismentų. Per pertraukėles ir dalyviai, ir 
svečiai mėgavosi gražia aplinka. Atrodė, kad pati gamta globojo šį 
renginį, dovanodama puikų orą, dar puikesnę nuotaiką.

Kiekvienam kolektyvui buvo įteikti padėkos raštai, atminimo 
dovanos ir šakotis, bet pati didžiausia dovana – žiūrovų aplodis-
mentai bei palaikymas. Kadangi festivalio idėją visiems drauge 
pavyko įgyvendinti, po paskutinio pasirodymo jo vedėjai, ponai-
tis Arnas ir žavi panelė Viktorija, pakvietė dalyvius vėl sugrįžti į 
XXI amžių, tačiau nepamiršti gerų manierų – mandagumo, drau-
giškumo, geranoriškumo, dėmesingumo, gebėjimo nuoširdžiai 
džiaugtis gražia akimirka ir nešykštėti šypsenų aplinkiniams.

Inga Čemerienė
Panevėžio jaunuolių dienos centro  

direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 
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„Vilties“ bendriją  
2011 m. remia:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 

Europos Bendrija
Europos Sąjungos struktūriniai fondai
Karališkoji Nyderlandų ambasada
Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai 
Rytų ir Centrinei Europai

Inclusion Europe

Kanados lietuvių fondas (KLF)
Amerikos lietuvių paramos-labdaros 
fondas „Lithuanian Mercy Lift“

Šiaurės ministrų tarybos biuras  
Lietuvoje

Vilniaus miesto vaikų ugdymo centras 
„Viltis“
VUVL filialo Vaiko raidos centras

Lietuvos dujos
UAB „PENKI KONTINENTAI“
V. Šutkaus IĮ 1001 smulkmena

Geros valios žmonės ir savanoriai

Turinys

Žurnalas „Viltis“ leidžiamas Nacionalinės žmonių  
su negalia socialinės integracijos programos lėšomis.

Žurnalas „Viltis“ pasirodo 4 kartus per metus.
Pradėta leisti 1997 m. rugsėjo mėn.

Numerį	rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Redakcinė	kolegija:
E. Žukauskienė, V. Stacevičius, B. Markulis

Adresas:
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius

Tel. (8~5) 261 52 23,
faks. (8~5) 261 08 20

El. paštas janinabut@viltis.lt;
viltis@viltis.lt

Interneto puslapis www.viltis.lt

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė  
UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“.

Tiražas 4000 egz.
Žurnale spausdinamų straipsnių ir  

laiškų autoriai išsako savo nuomonę.
Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

Viršelyje: 
Ir mūsų kieme šventė!
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Baigiasi pirmasis šių metų pus-
metis. Džiaugiamės atėjusia vasara, 
vis naujais žiedais, ilgomis ir saulė-
tomis dienomis. Atrodytų, kad ir 
visoje aplinkoje turėtų karaliauti ra-
mybė, šiluma, saugumas, tikėjimas 
rytdiena. Labai gaila, bet taip nėra. 
Visuotinio gamtos pakilimo fone 
mūsų gyvenimo proza tik dar la-
biau išryškėja. Nespėjome apsidai-
ryti, žiūrėk, jau pakilo ne tik dujų, 
kuro, bet ir duonelės kasdieninės 
kainos. Pigesni vaistai – vis didesnis 
deficitas, patekti pas medikus vis 
sunkiau. Tenka laukti eilės bent po-
ra mėnesių. Taigi diena dienon turi-
me užduoti sau labai daug skaus-
mingai pažįstamų klausimų – kur 
mes einame, ar norime taip gyventi, 
kiek dar pajėgsime būti tik bejėgiai 
stebėtojai, o ne aktyvūs gyvenimo 
dalyviai.

Visiškai aišku, kad tik mes patys 
esame atsakingi už savo, savo vaikų, 
šeimų gyvenimus. Nei premjeras, 
nei Seimo pirmininkė neišspręs kas-
dienių mūsų rūpesčių. Bet jie gali (o 
ir privalo!) daryti įtaką valstybės 
tarnautojų sprendimams (kurie, be-
je, dažniausiai kažkodėl pakrypsta 
ne piliečių naudai), prižiūrėti, kad 
nebūtų piktnaudžiavimų. Juk visų 

lygių valdininkai dirba daugiau sau, 
gina savo įstaigos gerovę ir garbę. 
Paprasti žmonės, gyvenantys savo 
varganais rūpesčiais, jiems dažnai 
atrodo tokie tolimi, kaip ateiviai iš 
kitos planetos. Gerokai paprasčiau 
kurti teorinius-popierinius mode-
lius, prirašyti begalę sau parankių 
taisyklių, įvairių įgyvendinimo tvar-
kų ir pan. Kitaip tariant, atsitverti 
nuo paprasto žmogaus neįveikiama 
popierizmo Berlyno siena. Labai 
gaila, kad šiandien padėtis yra to-
kia. Tik nereikia pamiršti, kad net ir 
tikroji Berlyno siena galiausiai buvo 
nugriauta...

Šį pavasarį Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ap-
lankė daug socialinių įstaigų. Viena 
iš jų – Pabradės vaikų ir jaunimo 
pensionatas. Atsirado tiesioginė ga-
limybė perduoti žinią, kad mūsų 
šalyje dedasi daug keistų dalykų. 
Taip, reikia gerinti gyvenimo sąly-
gas didelėse globos institucijose. 
Taip, tai labai sėkmingai daroma Pa-
bradėje, direktorės Nijolės Genytės 
ir jos bendražygių dėka. Bet dar 
svarbiau kurti tarnybas bendruo-
menėse. Prezidentė tiesiogiai parė-
mė vieno šio pensionato globotinio 
kelionę į stovyklą, nes jis, nors gi-

męs Klaipėdoje, nė karto gyvenime 
nematęs jūros. O kiek dar mūsų ša-
lyje gyvena žmonių, kuriuos kaip 
daiktus kilnoja iš vienos Lietuvos 
vietos į kitą? Kiek iš jų tokių, kurie 
prieš savo valią visiškai prarado ry-
šius su gimtine, artimaisiais?

Birželio 10 dieną Prezidentė dar 
kartą inicijavo minėtoms proble-
moms skirtą forumą. Jame dalyvavo 
Seimo komitetų pirmininkai, Seimo 
nariai, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos viceministras ir depar-
tamentų vadovai, Švietimo ir moks-
lo ministerijos atstovai, Valstybinio 
psichikos sveikatos centro direkto-
rė, daug specialistų, žmogaus teisių 
gynimo organizacijų atstovų, neįga-
liųjų. Prezidentė išklausė visas pu-
ses, vyko labai karšta, atvira ir kons-
truktyvi diskusija. Deja, dar kartą 
paaiškėjo, kad įstatymai, konvenci-
jos ir direktyvos – sau, o reali pagal-
ba – sau. Prezidentė pažadėjo, kad į 
savo dienotvarkę įtrauks veiklas, 
susijusias su Jungtinių Tautų Neįga-
liųjų teisių konvencijos įgyvendini-
mu mūsų šalyje, aktyviai stebės 
žmogaus teisių padėtį, domėsis ne-
vyriausybinių organizacijų galimy-
bėmis dalyvauti sprendimų priėmi-
mo procese, skatins visas pilietines 
iniciatyvas. Nuoširdžiai tikiu Prezi-
dente. Gal Lietuvos politikai, ypač 
visų lygių vykdomosios valdžios at-
stovai ir valstybės tarnautojai, žino-
dami, kad yra kam juos stebėti iš 
aukščiau, mažiau piktnaudžiaus ne-
įgaliųjų ir jų šeimų bejėgiškumu? 
Gal bus mažiau manipuliacijų ir 
keistų susitarimų skirstant bei nau-
dojant ir Lietuvos, ir Europos Sąjun-
gos biudžeto lėšas? Gal pagaliau 
bus atsisukta į žmogų? Gal žmogaus 
negalia, kitoniškumas ar problemos 
netaps priemonė politiniam ir mate-
rialiniam kapitalui kaupti?

Linkiu visiems smagios vasaros, 
kuo daugiau naujų įspūdžių ir su-
sitikimų.

Dana Migaliova
Bendrijos „Viltis“  

asociacijos vadovė

Kada	bus	dirbama	žmogui?
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Šių metų vasario 2-17 dienomis 
Kuršėnų Pavenčių vidurinėje mokyk-
loje buvo vykdomas projektas „Mo-
kinių kūrybinių galių ir saviraiškos 
ugdymas“. ,,Volungių“ specialiųjų 
lavinamųjų klasių mokiniai su mo-
kytojomis R. Kančauskiene, R. Bik-
nevičiene ir E. Dilinskiene ruošėsi 
net dviem šventėms: Šv. Valentino 
dienai ir Vasario 16-ajai – Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai. 

Laukdami pirmosios mokiniai 
padedami mokytojų ieškojo interne-
te informacijos apie Šv. Valentino 
šventės ištakas. Savo jausmus ir min-
tis reiškė kūryba: darė šventinius at-
virukus, kuriuos dovanojo drau-
gams. Bendravimas ir bendradarbia-
vimas ypač atsiskleidė popietėje 
„Mylinčios širdys“. Kūrybos namų 
dienos užimtumo grupės jaunuoliai 
turėjo atlikti įvairių užduočių: šokti 
ant laikraščio, paskui su balionais. 
Po kiekvienos muzikinės pauzės lai-
kraštis buvo lenkiamas per pusę. 
Laimėjo ta pora, kuri sugebėjo išsi-
laikyti ant jo. Vardan pergalės Jonui 
net teko paimti Viliją ant rankų. 
Daug išradingumo prireikė atliekant 
dar vieną užduotį – išgraužti iš vaf-

lio širdį. Nenuostabu, kad pastangas 
lydėjo gardus juokas. Popietė pabė-
go linksmai ir smagiai. Visi pasirodė 
nepaprastai šaunūs. Tad kiekviena 
klasė ir jaunuolių grupė gavo po do-
vanėlę – širdelės formos šokoladą. 
Be to, visų laukė vaišės – pačių iš-
kepti širdelės formos blynai. O kur 
dar šventinė diskoteka... 

Ruošdamiesi Vasario16-ajai mo-
kiniai prisiminė Lietuvos vėliavos 
spalvas: vieni gamino vėliavėles iš 
popieriaus, kiti net pasiuvo keletą. 
Buvo surengta meninių darbų paro-
da „Visur plazdena vėliavos“. O ko-
kia šventė be koncerto? Mokiniai 
ruošė šventinę programą „Mūsų Tė-
vynė – graži Lietuva!“: mokėsi lietu-
vių liaudies dainų, ratelių, žaidimų. 
Minėtuose žaidimuose, rateliuose 
visada yra dorovinių elementų – jie 
taurina jausmus, švelnina charakte-
rį, užkerta kelią pykčiui, agresijai. 
Mokiniai, pajutę muzikos nuotai-
ką, negali likti abejingi veikėjų išgy-
venimams, slypintiems ratelio ar 
žaidimo siužete. O įsijautimas į per-
sonažo gyvenimą padeda kritiškiau 
pažvelgti į savo poelgius. Sakoma, 
kad širdis, kurioje gyvena daina, 
blogiui uždara. Iš tikrųjų, kol skam-
ba daina, nekyla noro skaudinti ap-
linkinių veiksmu ar žodžiu. Visi mo-
kiniai labai laukė koncerto, norėjo 
jame dalyvauti.

Abiejų švenčių metu mokiniai 
mokėsi tarpusavio bendravimo, pa-
tyrė teigiamų emocijų, mėgavosi ga-
limybe teikti džiaugsmą kitiems. 
Manau, jog tapo drąsesni labiau ben-
draujantys, pasitikintys savimi ir, 
žinoma, kūrybingesni.

Renata Biknevičienė
Vyresnioji specialioji pedagogė 

Kūrybinių	galių	ir	
saviraiškos	ugdymas
Sutrikusio intelekto mokiniams stengiamės rengti paprastas, linksmas, 
nuotaikingas popietes, vakarones ar konkursus. Mums, pedagogams, 
dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais, būtina paįvairinti šių 
mokinių laisvalaikį. Organizuotas laisvalaikis – tai klasės auklėtojo 
neformali veikla, atsižvelgiant į mokinių pomėgius, polinkius ir 
interesus. Tai noras įpratinti vaikus naudingai leisti nuo tiesioginių 
pareigų atliekamą laiką. Taigi siekiame, kad auklėtinių laisvalaikis 
būtų prasmingas.
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2010 metų gegužės 28 dieną Lietuvos Seimas 
ratifikavo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių kon-
venciją. Tai didelis žingsnis į priekį siekiant užti-
krinti visų neįgalių žmonių visavertį gyvenimą. 
Ratifikavimo procesą paspartino „Vilties“ bendri-
jos ir Latvijos organizacijos Child of care vykdytas 
projektas „Ratifikuota konvencija – neįgaliųjų tei-
sių užtikrinimo garantas“. Projektą finansavo Eu-
ropos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 

Ratifikuota	Jungtinių	Tautų	
Neįgaliųjų	teisių	konvencija

ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų 
schemos „Nevyriausybinių organizacijų sekto-
riaus stiprinimas Lietuvoje“. Vykdant šį projektą 
neįgaliesiems buvo parengti lengvai suprantami 
tekstai apie Neįgaliųjų teisių konvenciją. Šiame 
numeryje toliau publikuojame minėtus Konven-
cijos tekstus (pradžia praėjusių metų antrame ir 
trečiame numeriuose).

Neįgaliųjų	teisių	komitetas	
ir	valstybių	konferencija

Įsteigiamas Neįgaliųjų teisių komitetas.
Toliau jį vadinsime Komitetu.
Komitetą sudaro 18 narių.
Komiteto narius renka Konvenciją 
ratifikavusios valstybės.
Komiteto nariai renkami 4 metams.

Komitetas rūpinasi Konvencijos 
įgyvendinimo reikalais.
Kiekviena Konvenciją ratifikavusi 
valstybė 
kas 4 metus turi pateikti Komitetui 
ataskaitą.
Ataskaitoje turi būti paaiškinta,
kaip Konvencija yra įgyvendinama toje 
valstybėje

ir kokių rezultatų valstybė pasiekė.
Komitetas svarsto ataskaitas,
teikia valstybėms pasiūlymus ir 
rekomendacijas.

Jei valstybė ratifikuoja Protokolą, tos 
valstybės piliečiai 
gali kreiptis į Neįgaliųjų teisių komitetą 
su skundais,
kad valstybė nesilaikė Konvencijos 
ir taip pažeidė jų teises.

Visos Konvenciją priėmusios valstybės
kas 2 metus renkasi į konferenciją.
Konferencijoje aptariami svarbiausi 
klausimai,
susiję su Konvencijos įgyvendinimu.
Konferencijoje renkami Neįgaliųjų teisių 
komiteto nariai.
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Kaip	Konvencija	galioja	
atskirose	valstybėse

Kiekviena valstybė turi savo įstatymus, 
kurie galioja tik toje valstybėje.
Šie įstatymai vadinami nacionaliniais 
įstatymais.
Konvencija yra tarptautinis įstatymas.
Tai reiškia, kad ji galioja ne vienoje 
valstybėje, o keliose.

Kartais gali kilti klausimas,
kuris įstatymas yra svarbesnis – 
tarptautinis ar nacionalinis.
Jei tarptautinis įstatymas prieštarauja 
nacionaliniam įstatymui,
kurį įstatymą reikia vykdyti?

Jei tarptautinis įstatymas prieštarauja 
nacionaliniam įstatymui,
valstybės gali pasielgti taip:
• taikyti nacionalinį įstatymą;
• taikyti tarptautinį įstatymą.
Kiekviena valstybė gali pasirinkti, kurį 
įstatymą ji taikys.

Lietuvos Konstitucija yra pagrindinis 
Lietuvos įstatymas.
Joje parašyta, 
kad tarptautiniai įstatymai, kuriuos 
ratifikavo Seimas, 
tampa Lietuvos įstatymais.
Tai reiškia, kad visos Lietuvos įstaigos ir 
piliečiai
turi vykdyti tarptautinį įstatymą, kurį 
ratifikavo Seimas.

Jei koks nors Lietuvos įstatymas 
prieštarautų Konvencijai,

pirmenybė būtų teikiama Konvencijai.
Nacionaliniai įstatymai, kurie 
prieštarauja Konvencijai, 
turi būti panaikinti arba pakeisti.

Informacijos	apie	
Konvenciją	platinimas

Yra labai svarbu informuoti visuomenę 
apie Konvenciją.
Jei žmonės nesusipažins su Konvencija,
jie nežinos, kaip ja naudotis ginant savo 
teises.

Informaciją galima platinti laikraščiuose, 
televizijos ir radijo laidose, interneto 
svetainėse ir kitur.

Taip pat svarbu, 
kad valstybinėse įstaigose dirbantys 
pareigūnai 
žinotų apie Konvenciją ir mokėtų ja 
naudotis.
Tai, pavyzdžiui: teisėjai, advokatai, 
architektai, savivaldybių darbuotojai ir 
kiti.
Jiems turi būti organizuojamos 
konferencijos ir mokymai.

Informacijos platinimui reikia pinigų.
Neįgaliųjų organizacijos turėtų ieškoti 
rėmėjų,
prisidedančių prie informacijos apie 
Konvenciją platinimo.
Neįgaliųjų organizacijos taip pat gali 
dalyvauti projektuose, 
kurie susiję su informacijos apie 
Konvenciją platinimu.
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Vykdant projektą buvo suorgani-
zuoti du mūsų centro stalių specia-
lybės mokinių praktinio mokymo 
vizitai į Italiją. Dvylika jų dirbo ir 
poilsiavo Pietų Italijos Kalabrijos re-
giono Nikoteros mieste. Darbo prak-
tikos vietą mums surado italų tarpi-
ninkavimo organizacija „Giovani 
per l’Europa“. Jeigu mūsų centro 
stalių dirbtuvėse mokiniams dau-
giausia tenka gaminti iš medžio nau-
jus baldus, tai Nikoteros stalių įmo-
nėje „Mondo Antiko“ jie dar turėjo 
progos įgyti senų ir net senovinių 
baldų restauravimo patirties.

Per praktiką mokiniai labai daug 
išmoko: dirbo su įvairiomis staklė-
mis, klijavo, šveitė, dažė baldus. Įsi-
savino naujų darbo technikų ir me-
dienos sendinimo technologijų. Kiek-
vienas geras amato žinovas turi savo 
paslapčių, mėgstamų darbo įrankių. 
Ne išimtis ir „Mondo Antiko“ meis-
trai. Tad mūsų mokiniams jie suteikė 
daug vertingų specialybės žinių, 

Darbinis	mokymas	Italijoje
2010 metais Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras, 
veikiantis Radviliškyje, vykdė Leonardo da Vinčio programos 
finansuojamą projektą LLP-LdV-IVT-2009-LT-0243 „Neįgalių 
jaunuolių iš Lietuvos stalių specialybės darbo praktika 
Italijoje“. Dėkojame šio centro mokiniams ir specialistams, kad 
taip noriai dalijasi su mūsų žurnalo skaitytojais mintimis apie 
nuveiktus darbus, įgytą patirtį ir pasiektus laimėjimus. Dar 
kartą ačiū ir sėkmės!

kantriai mokė, kaip prikelti naujam 
gyvenimui senovinius baldus. Beje, 
tokie baldai kainuoja labai brangiai 
ir dirbti su jais reikia ypatingai atsar-
giai, kruopščiai. 

Laisvalaikiu mokiniai irgi nenu-
sivylė. Jie maudėsi Tirėnų jūroje, ap-
lankė didžiausią Kalabrijos miestą 
Redžio Kalabriją, Sicilijos Mesinos 
miestą, nepaprasto grožio turistinį 
Tropėjos miestelį. Susipažino su Ka-
labrijos kultūra, istorija ir tradicijo-
mis, apžiūrėjo istorijos ir archeologi-
jos muziejus. 

Švietimo mainų paramos fondo 
koordinuojamos Leonardo da Vinčio 
programos darbo praktika užsienyje 
tapo mūsų mokiniams labai didele 
socialine ir darbine patirtimi. Visi jie 
turi lengvo laipsnio intelekto sutriki-
mą, kitų sveikatos problemų ir mo-
kymosi sunkumų. Mūsų mokiniai 
priklauso mažiau galimybių turin-
čių jaunuolių grupei, todėl jiems to-
kia patirtis yra ypatingai svarbi. 

Džiugu, kad jų darbo praktiką gerai 
įvertino ir darbdaviai, ir tarptautinę 
praktiką organizuoti padėjusi tarpi-
ninkų organizacija „Giovani per 
l’Europa“. Jai pasibaigus mūsų mo-
kiniai gavo Europass mobilumo do-
kumentus ir itališkus praktikos da-
lyvio pažymėjimus. 

Dar praktikai nesibaigus, kol is-
pūdžiai buvo betarpiški ir gyvi, pa-
prašėme mūsų mokinių pasidalyti 
jais.

Kęstutis

Šveičiau stalviršio kraštus, atli-
kau apdailos paruošiamuosius dar-
bus, špakliavau įvairius senos me-
dienos įtrūkimus. Dirbti buvo labai 
įdomu, sekėsi gana gerai. Labai 
laukdavau rytojaus, kad vėl galėčiau 
išmokti ką nors naujo. Miestelis, ku-
riame gyvename ir dirbame, iš pra-
džių atrodė kiek klaidus. Kelias iki 
Tirėnų jūros, kuri žiūrint pro langą 
atrodo visiškai šalia, iš tikrųjų gana 
tolimas. Vietomis einant kalno ser-
pentino keliuku nuo didelių liūčių 
pasitaiko nuogriuvų. Gaila, kad jūra 
per pirmą susitikimą buvo nelabai 
draugiška: tiško į krantą didelės 
bangos, pūtė stiprus vėjas.

Man labai patiko Tropėjos mies-
telis, per išvyką pasitaikė labai gra-
žus oras. Stebint jūrą nuo ant uolų 
įsikūrusio miestelio vanduo atrodė 
labai skaidrus, žalsvo atspalvio. La-
bai norėjosi maudytis ir palakstyti 
po smėlėtą paplūdimį. 

Spalį, kai lankėmės Nikoteroje, 
užderėjo labai daug įvairiausių vie-
tos vaisių, kuriuos pardavinėja tie-
siog gatvėje, prie nuosavų namų. 
Labai skanūs greipfrutai, mandari-
nai, apelsinai, kaktuso vaisiai bei 
kaštainiai, kurie labai panašus į 
mūsų kaštonus. Bet itališkų paskru-
dintų skonis yra kaip riešutų. Dar 
labai skanūs maži rausvos spalvos 
pomidorai.

Labai norėjau važiuoti į Italiją ir 
mano lūkesčiai pasiteisino.

Mindaugas

Labai įdomūs man pasirodė sa-
vaitgaliai. Valgėme labai skanių ita-
liškų sumuštinių. Buvome prie Tirė-
nų jūros Tropėjos miestelyje. Mau-
dėmės, jūros vanduo buvo labai sū-
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rus. Didelį įspūdį paliko daugybė 
spynelių, sukabintų ant miesto tvo-
ros. Ši kalto metalo tvora riboja gat-
vės pabaigą ties stačia uola į jūrą. 

Tikiuosi per praktiką išmokti se-
nų baldų restauravimo technologijos 
paslapčių.

Drožinėto stalo detales reikia labai 
kruopščiai šlifuoti rankomis, nes su 
elektrinėmis staklėmis negalima pri-
eiti. Aš nušlifavau spintos stalčius.

Labai draugiškas vietinis stalių 
kolektyvas. Nors ir sunku susikalbėti, 
bet labai smagu bendrauti. Ir gestais, 
ir pasitelkus piešinius, ir vaidybą.

Kelionės metu skaičiavome kelio 
tunelius per kalnus. Priskaičiavome 
daugiau nei šimtą. 

Tomas

Pirmomis dienomis Nikoteroje 
labai lijo. 

Žiūrint iš pilies į Tirėjos jūrą susi-
darė įspūdis, lyg ji visa garuotų ir 

dangus horizonte susijungtų su ja.
Labai skani man itališka arbata. 

Įgijau daug maisto ruošimo įgūdžių: 
išmokau virti itališkus makaronus, 
gaminti salotas, kepti vištienos keps-
niukus, picą, virti sriubą. Tikiuosi, 
kad šie įgūdžiai pravers ir ateityje. 
Žadu panašaus maisto pasigaminti 
ir grįžęs į namus.

Jau išmokau keletą itališkų 
skaičių. 

Restauravau spintą.
Laisvalaikio metu patiko dėlioti 

iš įvairių skritulių skaičių kombina-
cijas. Net skaičiavimo mašinėlės kar-
tais prireikdavo.

Andrius	

Tikiuosi, kad pamatysime naujų 
miestų, nors ir lyja lietus, tačiau vis 
vien labai įdomu. Dar norėčiau iš-
mokti daugiau itališkų žodžių, pa-
matyti, kaip dirba italai staliai, ir iš 
jų pasimokyti.

Pertraukos metu prie dirbtuvių 
matėme driežų. Vieną net buvome 
pagavę.

Labai draugiškas vietos kolek-
tyvas, pavaišino labai skaniomis 
sultimis.

Išmokau tvarkyti senovinės spin-
tos lentynas. 

Labai patiko vakare prie jūros 
mokytojų surengtos krikštynos. Rei-
kėjo lipti į stulpą, parodyti vikrumą.

Artūras

Šioje kelionėje pirma kartą gyve-
nime pamačiau kalnus. Jie man pali-
ko labai gerą įspūdį.

Praktikos pradžioje nuiminėjau 
nuo senų baldų furnitūrą, rankenė-
les, vyrius, spyneles. Man neblogai 
sekėsi.

Julija Astrauskienė
LRPRC projektų vadovė

Dėmesio savybės – intensyvumas 
(koncentracija), apimtis (platumas), 
pastovumas, perkėlimas, paskirsty-
mas, patvarumas (išlaikymas) – la-
bai svarbios kiekvienam iš mūsų. Ne 
mažiau svarbi ir kiekvieno dėmesio 
komponento svarba mokymo(-si) 
procese. Mokymuisi skaityti svarbi 
yra dėmesio koncentracija, o rašy-
ti – dėmesio paskirstymas ir perkėli-
mas. Vaikai išvis nesugebėtų išmokti 
skaičiuoti, jei ne dėmesio apimtis. O 
dėmesio išlaikymas padeda pažinti 
pasaulį, nenukrypstant į pašalinius 
dalykus, taip pat planuoti veiksmus. 
Tai svarbu norint suvokti grafinius 
ženklus, schemas, pavyzdžius. 

Dėmesio	lavinimas	–	 
kelias	į	tobulėjimą
Pasvalio specialiosios mokyklos logopedė metodininkė 
Andromeda Baršauskienė ir vėl dalijasi savo pedagogine 
patirtimi ir sukaupta medžiaga. Šį kartą – apie dėmesio 
lavinimą. Dėmesys – tai individo veiklos sutelktumas ties 
kokiu nors realiu ar nerealiu objektu (įvykiu, garsu, 
samprotavimu).

Neretai vaikams kyla įvairių dė-
mesio problemų. Jų gali atsirasti dėl 
nuovargio ar susijaudinimo. Litera-
tūroje minimi šie dažniausiai pasi-
reiškiantys vaikų dėmesingumo su-
trikimai: 
• nesugebėjimas sutelkti dėmesio į 

detales, neatidumo klaidos klasės 
darbuose ar kitoje veikloje;

• nesugebėjimas sutelkti dėmesio į 
užduotį ar žaidimą;

• neklausymas, kai kreipiamasi tie-
siai į vaiką;

• instrukcijų nesilaikymas ir nesu-
gebėjimas užbaigti mokymosi 
užduočių, namų darbų ar parei-
gų (bet ne todėl, kad nesuprato 

užduoties ar sąmoningai atsisakė 
ją atlikti);

• nesugebėjimas organizuoti už-
duočių atlikimo ir kitos veiklos;

• vengimas, nemėgimas ir nenoras 
atlikti užduotis, kurioms reika-
lingas susikaupimas (pvz.: namų 
darbai ar klasės užduotys);

• pametimas daiktų, reikalingų už-
duotims ar kitai veiklai atlikti 
(pvz.: žaislai, uždavinynai, rašy-
mo priemonės ir kt.);

• lengvai kylantis išsiblaškymas 
dėl pašalinių dirgiklių;

• dažnas darbų užmiršimas.
Susilpnėjus dėmesiui sunku moky-

tis, bet dėmesingumo negalima sustip-
rinti, nepašalinus pagrindinės priežas-
ties – nuovargio, įtampos ir nerimo. 
Lavinant dėmesį galima iš(-si)ugdyti 
vertingų ypatybių.

Pagrindiniai dėmesio lavinimo 
principai yra šie:
• reikia prisiversti dirbti ramiai, 

dėmesingai, nesiblaškant;
• imtis kito darbo tik baigus anks-

tesnį;
• įsisąmoninti, kad esi atsakingas 

už savo veiklos rezultatus;
• stengtis organizuoti savo darbus 

taip, kad šie būtų atliekami nor-
maliu greičiu, neverstų panikuo-
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ti, jog ko nors nespėsi padaryti ar 
pritruks jėgų.
Dėmesį lavina susidomėjimas 

veikla ir protinis aktyvumas. Smal-
sumas – vienas iš aktyvumo formų, 
padedančių išlaikyti dėmesį ties tam 
tikru darbu ar įvykiu. Esama dėme-
sio lavinimo metodikų, padedančių 
išsiugdyti svarbiausias dėmesio sa-
vybes atliekant tam tikrus pratimus. 

Rask	skirtumus!	

http://www.hellokids.com/r_260/
games/find-the-difference-games/

http://www.everydayok.com/ca-
tegory/spot-the-difference/page/2

http://familyfun.go.com/printa-
bles/find-the-difference-in-the-spo-
oky-graveyard-704108/

http://www.santaspostbag.co.uk/
spot-the-difference-christmas-quiz.
shtml

Galima atsispausdinti arba žaisti 
on line kompiuteryje. 

Spalvinimas	pagal	raides!	

Dėmesingumo reikalaujanti už-
duotis, kai kiekviena raidė turi būti 
nuspalvinta atitinkama spalva. 

http://www.coloring.ws/cbn-dif-
ficulty.htm

O čia teisingai nuspalvinę skai-
čius, pamatome raidę. 

http://www.reading-with-kids.
com/color-by-number-coloring-pa-
ges.html

Spalvinimo	užduočių	pagal	
skaičius	rasi	čia:	

http://www.enchantedlearning.
com/colorbynumber/

http://www.cartooncritters.com/
colrbynmber.htm

http://www.allkidsnetwork.com/
color-by-numbers/

http://prek-8.com/kindergarten/
activities_number_color.php

http://raisingourkids.com/activi-
ties/color-by-number/index.html

O šitame puslapyje yra galimybė 
spalvinti tiesiog kompiuteryje: 

http://www.hellokids.com/r_277/
coloring/color-by-number-coloring-
pages/

Rask	ir	nuspalvink!	

Reikia rasti ir nuspalvinti nuro-
dytus objektus. Yra keli pasirinkimo 
būdai: ieškoti tiesiog on line (galima 
pasirinkti lygį!)

http://www.highlightskids.com/
GamesandGiggles/HiddenPics/HId-
denPixFlashObjects/h8hpiArchive.
asp 

arba atsispausdinti ir tada ieškoti 
atskirų daiktų, arba juos spalvinti.

http://www.highlightskids.com/
GamesandGiggles/HiddenPics/Hid-
denPicsPrintable/h8hiddenArchive.
asp 

Taip pat dėmesiui lavinti tinka 
„Labirintai“

Štai kelios naujos svetainės, kur 
jų galima rasti:

http://www.crayola.com/free-co-
loring-pages/print/ellie-magical-
morning-maze-coloring-page/

http://raisingourkids.com/activi-
ties/printable-mazes/index.html

http://www.hellokids.com/r_280/
free-kids-games/printable-mazes

„Sujunk	taškus“

Lengvesni variantai:
http://www.pointapoint.com/

tout-petits/tout-petits-index01.php

Galima pasirinkti ir taškų, ku-
riuos reiks sujungti, skaičių (pvz.: 
nuo 1 iki 30, nuo 1 iki 50 ir t.t.):

http://prek-8.com/coloring/Con-
nectDots.php

Kiti įvairūs variantai:
http://www.connect-the-dots.in-

fo/medium_level/2-index01.php
http://raisingourkids.com/activi-

ties/connect-dot-to-dot/index.html

Naudota literatūra ir šaltiniai:
1. Bendroji psichologija. (1996). Kaunas.
2. Lobanova, L. (2004). Psichologijos įvadas. 

Paskaitų konspektas. Vilnius.
3. http://psichika.wordpress.com/aktyvu-

mo-ir-demesio-sutrikimas/

Andromeda Baršauskienė
Pasvalio specialiosios mokyklos 

logopedė metodininkė 
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Šiandienos visuomenė vis dar 
neįvertina intelekto sutrikimų turin-
čių asmenų galimybių, nėra sudaro-
mos visos sąlygos atsiskleisti jų ge-
bėjimams, trūksta saviraiškos gali-
mybių. Todėl bendrija „Kretingos 
viltis“, bendradarbiaudama su Kre-
tingos dienos veiklos centru, praėju-
sių metų rugsėjo–gruodžio mėne-
siais vykdė projektą „Mažiau gali-
mybių turinčio jaunimo socializacija 
per meninę saviraišką“. Šio projekto 
tikslas – mažiau galimybių turinčio 
jaunimo socializacija ir integracija į 
visuomenę per teatrinę saviraišką. 
Projekte partnerių teisėmis dalyvavo 
Skuodo globos ir socialinės priežiū-

„Iš	širdies	į	širdį“
Mažiau	galimybių	turinčio	jaunimo	
socializacija	per	meninę	saviraišką

Teatras ir kūryba neįgaliam žmogui teikia galimybių įgyti naujų 
įgūdžių, skatina įvairių kompetencijų lavinimą, keičia neigiamus 
visuomenės stereotipus.

ros centras, bendrija „Telšių viltis“ ir 
viešoji įstaiga Raseinių protiškai neį-
galus jaunimo dienos užimtumo 
centras. 

Iniciatyvinė Kretingos dienos 
veiklos centro jaunimo grupė ir pro-
jekto partneriai, socialinių darbuo-
tojų asistentų padedami, lankėsi sa-
vo miestų teatro, meno kolektyvuo-
se, bendravo su profesionaliais reži-
sieriais bei aktoriais, mokėsi teatro 
meno subtilybių, judesio plastikos, 
kūrė teatrines improvizacijas. Die-
nos veiklos centro jaunimas bendra-
vo su Kretingos vaikų ir jaunimo te-
atro studijos „Atžalynas“ režisiere 
A. Antuliene. Kiekvieną savaitę jau-

nimas labai laukdavo vizito į „Atža-
lyną“, kur galėdavo pasinerti į masi-
nantį teatro paslapčių pasaulį. Pro-
fesionaliai režisierei negailint jėgų, 
jaunimo vaidybos, improvizacijos, 
judesio plastikos įgūdžiai pastebi-
mai tobulėjo. 

Metų pabaigoje, minint Tarptau-
tinę neįgaliųjų dieną, įvyko projekto 
baigiamasis renginys, per kurį neį-
galieji pristatė savo sukurtas teatri-
nes improvizacijas. Dienos veiklos 
centro iniciatyvinė grupė improvi-
zacijoje „Apsisprendimas“ prabilo 
apie visuomenės stereotipus ir sun-
kumus, su kuriais susiduria neįgalus 
žmogus, norėdamas juos pakeisti. 
„Telšių vilties“ narių improvizacija 
„Įspūdinga diena ir nerami naktis“ 
buvo skirta linksmuolio nykštuko 
nuotykiams miške. Skuodo globos ir 
socialinės priežiūros centro lankyto-
jų improvizacija „Stebuklingi vais-
tai“ priminė šventės dalyviams, kad 
kompiuteris niekada neatstos tikrų 
draugų. Raseinių protiškai neįgalaus 
jaunimo dienos užimtumo centro 
improvizacija „Lietuvis ir mirtis“ 
skatino saugoti sveikatą ir niekada 
neprarasti geros nuotaikos. 

Šventinę programą praturtino 
neįgaliųjų paroda. Be to, pasirodė 
sportinių šokių studija „Fortūna“, 
Kretingos rajono neįgaliųjų draugi-
jos ansamblis „Šviesulys“, Kretin-
gos Pranciškoniškasis jaunimas ir 
kiti atlikėjai. Šventės dalyviai mėga-
vosi puikiomis teatrinėmis improvi-
zacijomis, dainavo, diskutavo, vaiši-
nosi šventiniu tortu, linkėjo vieni 
kitiems stiprybės ir ištvermės. Šven-
tę vainikavo Šv. Mišios Kretingos 
bažnyčioje.

Rūta Kniukštaitė
Socialinė darbuotoja, 

projekto koordinatorė
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Ko	reikia,	kad	iš	kokono	
išsiristų...	gerumas

Vilniaus ugdymo centre „Viltis“ ypatingi vaikai mokosi 
bendrauti, įgyti pasitikėjimo savimi ir savarankiškumo, suvokti 
save ir pasaulį. Tiesa, norint išmokti visų šių sudėtingų dalykų, 
pradėti tenka nuo gerokai paprastesnių. Pavyzdžiui, išmokti 
savarankiškai... valgyti. Bet net tam reikia specialių indų ir 
įrankių, kurie... kainuoja. Laimei, kartą per metus ateina 
ypatinga šventė – Kalėdos. Per Kalėdas galima rengti muges, o 
per jas surinktas lėšas panaudoti ne tik šiems, bet ir kitiems 
naudingiems daiktams įgyti ir daugeliui svajonių įgyvendinti. 
Tad nenuostabu, kad minėtame centre apie „Kokono (arba 
kalėdinę) mugę“ pradėta galvoti ir kalbėti gana anksti...  
O kaip viskas prasidėjo?

Kada	dovanotojas	gauna...	dovanų

Pasakoja viena iš mugės organizatorių 
Gintė Zurbaitė-Butkuvienė

Pirmiausia, matyt, reikėtų atsa-
kyti į klausimą, kas yra kokonas?  
O gi tinklaraštis (http://kokonas.
wordpress.com), kitaip tariant, šiuo 
metu itin madingas internetinis 
„dienoraštis“. Kam jis reikalingas? 
Geras klausimas... Iš pradžių pildė-
me jį penkios merginos ir labai ne-
sukome sau galvos dėl ko, kam ir 
kodėl? Rašėme apie daug ką ir apie... 
nieką: virtuvę, keliones, knygas, 

rankdarbius, namų nutikimus, pasi-
telkusios fantaziją, profesinius įgū-
džius, pomėgius... Po daugiau nei 
metų, vėlyvą rudenį entuziazmas 
ėmė slopti. Vis dažniau kildavo 
klausimas – o kam to reikia. Negi tik 
savimeilei patenkinti? Ir tuo pat me-
tu vienas mažytis privatus specialu-
sis vaikų darželis, kurį lankė ir ma-
no sūnus, paprašė eilinės pagalbos. 
Tada šovė mintis ne tik jį paremti, 
bet ir paskleisti informaciją, papra-
šyti pagalbos ir dėmesio savų drau-
gų, bičiulių. Ir draugų draugų ir jų 
bičiulių... 

Nežinau, kas labiausiai sudomi-
no tuos, į kuriuos kreipiausi. Gal 
nuoširdus pasakojimas, kuo gyvenu 
augindama kitokį vaiką, koks išvis 
ypatingas tokių vaikų ugdymas? O 
gal suveikė visagalio interneto gali-
mybės? Bet buvau priblokšta, kai į 
mano pasiūlymą drauge organizuoti 
kalėdinę labdaros mugę tame maža-
me darželyje atsiliepė tokia daugybė 
žmonių! Beje, didžioji dauguma vi-
siškai nepažįstamų… Pasirodo, vir-
tualūs tinklai – didžiulė jėga! 

Tuokart mugė labai pavyko (bu-
vo jauki, miela, šilta) ir jau nuo praė-
jusio rudens mane ėmė atakuoti ir 
buvę pirkėjai, ir pardavėjai-dovano-
tojai (vadiname juos „mugiauto-
jais“). Visi jie klausinėjo, ar įvyks 
„Kokono mugė 2010“? Juokinga, nes 
tikrai nemaniau, kad tai „Kokono 
mugė“, o juolab, kad ji gali tapti tra-
dicine. Parašiau, kad jei atsirastų 
žmonių, norinčių dovanoti šilumą ir 
laiką, jei atsilieptų tie, kam tikrai rei-
kalinga pagalba, mielai sutikčiau pa-
būti tarpininkė ir dalyvių registrato-
rė. Nes tokiu principu organizavi-
mas ir vyksta: norintys dalyvauti 
„mugiautojai“ siunčia savo rankdar-
bių nuotraukas ar bent aprašymus 
(nuo vilnonių šlepečių ir meduolių 
iki kolekcinių prabangių meškučių). 
Atrankos kriterijus tik vienas – dar-
beliuose turi jaustis rankų ir širdies 
šiluma... O aš visa tai su trumpa isto-
rija dėlioju tinklaraštyje. 

Skaitytojai beveik kasdien randa 
naujų būsimos mugės vaizdų ir... 
„reklamos“ pasiūlymų kalėdinėms 
dovanoms. Paprastai kas nors iš da-
lyvių dovanoja savo laiką ir gebėji-
mus, pvz.: sukuria mugės logotipą, 
skelbimą ir paskelbia apie renginį 
internete, prašydamas paplatinti ži-
nią saviems draugams, kitų tinkla-
raščių skaitytojams. Ir informacija 
pradeda žaibiškai sklisti... Štai ir vi-
sas organizavimas. 

Kita, materialioji pusė (renginio 
laikas, patalpos, stalai, vėliau – su-
rinktų lėšų administravimas) – tai 
jau būsimos paramos gavėjų, t. y. ti-
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krųjų mugės šeimininkų „daržas“. 
Šiemet (tiksliau jau pernai) Julija, 
Atėnės mama, pasiūlė mugę sureng-
ti Vilniaus ugdymo centre „Viltis“, o 
surinktas lėšas skirti naujiems vaikų 
valgyklėlės įrankiams ir indams, 
taip pat specialiojo ugdymo prie-
monėms. Internetinė naujųjų drau-
gų „bendruomenė“ su džiaugsmu 
sutiko. 

Kas svarbu žmonėms, kurie per 
tinklaraščius ar socialinius tinklus, 
žodžiu, tuo dažnai keikiamu virtua-
liuoju būdu sužino apie tokį labda-
ros renginį? O gi tai, kam konkrečiai 
renkami pinigai, nes labai gera žino-
ti, jog padovanojai mažam žmogu-
čiui galimybę valgyti savarankiškai, 
klausytis muzikos per naująjį muzi-
kos centrą ar tiesiog apsisiausti šiltu 
vilnoniu pledu... Dar svarbu (čia jau 
švietėjiška mugės šeimininkų misi-
ja), kad žmonės (ir pirkėjai, ir parda-
vėjai) ateina į paramos gavėjų „na-
mus“, erdvę, kurioje gal nė karto 
nėra buvę, ir gauna galimybę savo 
akimis pamatyti, kaip gyvena ir mo-
kosi kitokie vaikai, susivokti savo 
jausmuose, apmąstyti savo gyveni-
mą, iš naujo įvertinti tai, ką turi... Sa-
kyčiau, tai irgi yra labai prasminga 
kalėdinė dovana. Be to, mano many-
mu, svarbu ir tai, kad virtuali tikro-
vė persikelia į realų gyvenimą, t. y. 
virsta asmeniniu ir labai jautriu pri-
silietimu prie ne šiaip kažkieno, o net 
jau šiek tiek pažįstamo skausmo, ko-
vos ir užsispyrimo gyventi kokybiš-
kai, tiesiog prie VILTIES... Trumpai 
tariant, dovanotojas gauna dovanų 
pats. Ir kalėdinė dvasia vieniems 
materializuojasi, antriems – gero 
jausmo pavidalu lieka gyventi širdy-
je. Ilgai, beveik iki kito rudens...

„Mamų	pyraginė	ir	Tėčių	arbatinė“	

Pasakoja viena iš mugės organizatorių 
Julija Ališauskaitė-Ivanauskienė

Viskas prasidėjo nuo 2009 metų 
gruodžio, kai pirmą kartą pati daly-
vavau nedidelėje, bet labai jaukioje 
mugėje. Visai mažame specialiajame 
darželyje, kur pasijutau kaip čia bu-
vusi. Toje mugėje susipažinau su 
Ginte, vieno berniuko mama, kuri 
„Kokono mugę“ ir „užvirė“. Vos ją 
pamačiusi suvokiau, kad ji geba pri-
traukti žmones, organizuoti rengi-
nius. Tad kitais metais visai netyčia 
jos pasiteiravau, ar vėl rengs tokią 
mugę. Ir iš pradžių nė nepagalvojau, 
kad ji galėtų vykti ugdymo centre 
„Viltis“. Tiesiog visai netikėtai suvo-
kiau, kad šio centro bendruomenei 
reikia ne tik papildomų pinigėlių, 
bet ir aplinkinių dėmesio. Pasikalbė-
jau su direktore, sulaukiau jos prita-
rimo ir ėmėmės organizuoti būsimą 
šventę. 

Man, kaip mamai, labai norėjosi 
įtraukti ir sudominti ne tik žmones 
iš šalies, ateisiančius pirkti ar par-
duoti, bet ir panašius į save tėvus, 
kurie kasdien būna su savo „kito-
kiais“ vaikais. Juk šį centrą lanko 
daugiau nei 70 ugdytinių. Labai rū-
pėjo, kad nors truputį kiekvienas tė-
vas prisiliestų prie gerumo. Nors se-
kėsi nelengvai, bet visiems kartu 
pavyko įgyvendinti puikią mintį – 
atidaryti „Mamų pyraginę ir Tėčių 
arbatinę“. Mano nuomone, tai labai 

pasiteisino, nes tėvai ne tik tvarkė 
aplinką, gamino maistą, bet ir ben-
dravo tarpusavyje ar tiesiog prasi-
blaškė.

Visą laiką jaučiau mokyklos ko-
lektyvo palaikymą. Visa bendruo-
menė buvo puikiai nusiteikusi, kiek-
vienas turėjo pareigas mugėje ir pui-
kiai jas atliko. Noriai aukojo asmeni-
nį laiką dėl mūsų vaikų. 

Sakoma, jei renginys geras, tai 
apie jį žmonės šneka, dalijasi įspū-
džiais, ilgai prisimena. Tad drįstu 
teigti, jog kalėdinė mugė išties pavy-
ko, nes net dabar vis išgirstu – „čia iš 
Vilties mugės“ arba „tai pirkau Vil-
ties mugėje“ ir pan.

Todėl labai džiaugiuosi, kad visų 
bendromis pastangomis mūsų vai-
kai sulaukė tikros šventės.

Gerumo	įžiebta	šviesa

Pasakoja ugdymo centro „Viltis“ direk-
torė Augienė Vilūnienė

Iš gerumo gimsta gerumas... Tiek 
daug kartų šią širdimi žinomą tiesą 
patvirtino žmonės, susiję su kalėdi-
nės mugės organizavimu, informa-
cijos apie ją sklaida ir atgarsiais jai 
įvykus.

Mažos žmonių grupelės idėja da-
lytis gerumu plito tarsi „infekcija“ ir 
taip smagu buvo ja „užsikrėsti“, kad 
Kalėdų rytą savo namuose galėtu-
mei dar kartą patirti tikrąjį gerumą. 
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Vasara – atostogų metas. Tad ne-
nuostabu, kad jai atėjus daugiau lai-

ko praleidžiame su artimaisiais ir 
namuose, ir gamtos prieglobstyje. O 

būdami kartu mokomės papras-
čiausių apsitarnavimo dalykų, įgy-
jame savarankiškumo įgūdžių. 
Šiuokart siūlome žurnalo skaityto-
jams bendravimo simbolių, kurie 
galbūt pravers namų aplinkoje, bui-
tyje. Sėkmės.

Valerija Liaudanskienė
Logopedė, specialioji  

pedagogė ekspertė 
Rasa Ulevičiūtė

Specialioji pedagogė metodininkė 

Dovana	draugui	ir	šeimai
Norėtume dar kartą atkeipti žymių kalbos ir komunikacijos 
sutrikimų turinčių vaikų tėvelių dėmesį į naują mūsų žurnalo 
skyrelį „Dovana draugui ir šeimai“. Kaip jau minėjome, visuose 
šių metų numeriuose ugdymo centro „Viltis“ specialistai pristatys 
vis naujus jau parengtus ir išbandytus vaizdinius simbolius. Šie 
simboliai padės jūsų vaikams bendrauti namuose, mokykloje, su 
draugais. Taip pat parduotuvėje, parke, teatre ir kitose viešose 
vietose. Šių metų pirmajame numeryje pateikėme socialinio 
bendravimo simbolius. O dabar atėjo laikas bendravimui namuose.

Visi mano šeimynykščiai (marti, 
žentas, sūnus, dukra, anūkė, vyras) 
glaudė gautas dovanas, įgytas mu-
gėje, it gražų priminimą, kad galima 
būti Kalėdų angelu kitiems. Patikė-
kite, kad rankų šiluma, sudėta į do-
vanėles, jas lydėję linkėjimai, su-
skambę Kalėdų ryto varpai pripildė 
visus mūsų namus šviesos. Tikiu, 
kad tos šviesos spinduliukai nušvie-
tė ir daugelio kitų žmonių namus.

Gera, kad kalėdinės mugės idėją 
palaikė tėvų komitetas, kad ji pasiro-
dė nauja ir įdomi visai bendruome-
nei. Ko verta vien „Mamų pyraginė 
ir Tėčių arbatinė“! Visiems – ir sa-
viems, ir svečiams – po mūsų stogu 
pakako naminių pyragų, žolelių (su-
rinktų savo soduose ar kaimuose) 

arbatų, net ir „kiškio pyragai“ gra-
žiai supakuoti keliavo į namučius. O 
mieliausi pasirodė patys kavinės šei-
mininkai, pyragus gyrę, arbatas pils-
tę. Dėkui už tai Andriejui, Joanai, 
Linai, Birutei, Vladimirui, Olgai, 
Aleksandrui, Jolantai ir Irinai.

Mūsų centro darbuotojai noriai 
pasiskirstė nematomus darbus: rū-
pinosi, kad visi pašaliai tviskėtų, kad 
kiekvienas svečias būtų prie durų 
pasitiktas ir į mugės vietą nulydėtas, 
kad paltai ir daiktai niekur neding-
tų, kad vaikai turėtų ką veikti žaidi-
mų kambaryje, kad galiausiai, mu-
gės šurmuliui nutilus, viskas sugrįž-
tų į savo vietas ir pirmadienio rytą 
mokykla vėl taptų tik mokykla.

Kaip džiaugėsi visi svečiai „Vil-
ties dovanėle“ – juostele knygai, 
gauta kaip padėka, kad mus aplan-
kė, pinigą į mūsų aukų dėželę įdėjo, 
išklausinėjo apie tai, kaip gyvename, 
dirbame, ilsimės. Mokytoja Sonata 
po mugės vis dalijosi įspūdžiai: „Net 
žodžių pritrūko matant, kad mes 
duodame mažą darbelį dovanų, o 
žmogus pakankamai didelį pinigą į 
aukų dėželę deda. Vis norėjosi kiek-
vienam kartoti – „AČIŪ, AČIŪ, 
AČIŪ“.

Mugės	rezultatai

Pradėję rengti mugę svajojome, 
kad pavyktų surinkti bent porą šim-
tų litų. O atidarę aukų dėžutę rado-

me per šešis tūkstančius. Laikėme 
rankose NEREGĖTĄ NEPLANUO-
TĄ LOBĮ, o širdį glostė geras jaus-
mas, kad visi kartu galime padaryti 
daug, kad yra labai daug gerų žmo-
nių, kuriems ne tas pats, kaip gyve-
na mūsų vaikai.

Belieka pridurti, kad ugdymo 
centro „Viltis“ taryba gruodį įvyku-
siame posėdyje po ilgų ir karštų dis-
kusijų priėmė nutarimą, kad surink-
tos lėšos turi būti panaudotos:
• specialiai pritaikytiems indams ir 

stalo įrankiams;
• funkciniams žaislams, skatinan-

tiems akių-rankos koordinacijos 
ir priežasties-pasekmės ryšių su-
vokimo formavimąsi;

• kiekvienai klasei nupirkti po 2 nau-
jus vilnonius apklotus-pledus;

• pinigų likutį padėti į centro sąs-
kaitą ir naudoti atskiru tarybos 
sprendimu pagal poreikius.
Dėkojame visiems „mugiauto-

jams“, organizatoriams (ypač Gintei 
Zurbaitei-Butkuvienei ir Julijai Ali-
šauskaitei-Ivanauskienei), „Mamų 
pyraginės ir Tėčių arbatinės“ šeimi-
ninkams, ugdymo centro bendruo-
menės nariams, dariusiems viską, 
kas pridera tikriems šeimininkams. 
Ačiū už šviesų Kalėdų rytą ir primi-
nimą, kad Gerumas, padovanotas 
kitam, leidžia suspindėti kiekvieno 
žmogaus Sielos žiburėliui. Ačiū dar 
kartą. Spindėkite, mielieji, visus 
metus.
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Projektas finansuojamas Nyderlandų ambasados Lietuvoje ir Nacionali-
nės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis” 2011 m. ge-
gužės 26 d. Kalvarijų g. 143 kieme surengė geros kaimynystės ir santykių 
šventę „Draugystės tiltai apleistuose praeities kiemuose“. 

Rėmėjai:
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Vasaros belaukiant, gegužės 19 
dieną, Markučių dienos veiklos cen-
tre įvyko vasariškai šiltas renginys, 
per kurį lankytojai ir darbuotojai 
puošė po žiemos vis dar pilką centro 
kiemelį išmoningai sukurtais rank-
darbiais, tokiais kaip „Žydinti pie-
va“. Skendėjo ji įvairiaspalvėse gėlė-
se, lingavo jaunais berželiais, džiugi-
no akį paukšteliais, drugeliais ir net 
romumą spinduliuojančiomis avytė-
mis. O kad visi renginio dalyviai ga-
lėtų prisidėti prie kūrybinės veiklos, 
jiems buvo pasiūlyta piešti ranko-
mis, tokiu būdu reiškiant kartu su 
pavasariu prabudusias emocijas, 
kviečiant vasarėlę paskubėti.

Pagrindinė šio renginio idėja – 
pasitelkus meninės raiškos priemo-
nes sutelkti centro darbuotojus, lan-
kytojus ir svečius (dienos centro 
„Šviesa“ atstovus, taip pat Naujosios 
sąjungos Vilniaus skyriaus socialli-
beralus) bendram tikslui – bendrauti 
ir bendradarbiauti. Juk tai galime 
sėkmingai daryti ir būdami tokie, 
kokie esame. 

Markučių	dienos	veiklos	centras	
pakvietė	bendrauti	ir	
bendradarbiauti
Patirtis išmoko ypatingai vertinti tuos kelis žmones, kurie gali 
priimti tave tokį, koks esi.
	 	 	 	 	 	 	 	Gail	Godwin			

Kadangi su dienos veiklos centru 
„Šviesa“ mus jau seniai sieja bendri 
lavinimo ir ugdymo projektai, nu-
sprendėme ir šiuokart pasikviesti 
draugus į šventę. Juk tarpusavio ben-
dravimas ir yra tikrasis socializacijos 
procesas. O mes ne tik šiaip bendra-
vome, bet ir kūrėme kartu drugelius, 
avinėlius, gėles, kuriomis prasmin-
gai puošėme mūsų draugystė pievą. 
Šventę pagyvino raiškūs būgnų rit-
mai ir Teatro studijos sumanytas šo-
kis, kuris visus renginio dalyvius tie-
siog įtraukė ir pavergė. Kiekvienas 
galėjo savo talentus atskleisti ir Mu-
zikos studijos pasiūlytame muziki-
niame pasirodyme. O renginio pa-
baigą vainikavusi diskoteka pelnė 
visų vieningą pripažinimą.

Labai dėkojame visiems renginio 
organizatoriams ir dalyviams už 
nuoširdumą, aktyvumą, kūrybišku-
mą, o uždarosioms akcinėms ben-
drovėms „Laujusta“, Ryklio dantis“ 
ir „Daugva“ – už rėmimą.

Markučių dienos veiklos centro 
bendruomenės informacija
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Vilniaus miesto savivaldybės ne-
įgaliųjų reikalų komisija prie Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybos 
yra iš Vilniaus miesto neįgaliųjų or-
ganizacijų, veikiančių neįgaliųjų so-
cialinės integracijos srityje, ir Vil-
niaus miesto savivaldybės atstovų 
sudarytas visuomeniniais pagrin-
dais veikiantis kolegialus organas, 
turintis nuolatinės komisijos statusą 
ir įsteigtas vadovaujantis veikian-
čiais šalies įstatymais.

Į minėtos komisijos sudėtį įeina 
dienos centro „Šviesa“, Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjungos Vil-

Vilniuje	pradėjo	darbą	
Neįgaliųjų	reikalų	komisija	
2010 m. spalio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 
įsteigta Neįgaliųjų reikalų komisija (NRK) prie Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos. Šios komisijos atsiradimą inicijavusios 
neįgaliųjų organizacijos tikisi, kad jos veikla prisidės prie sostinės 
neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo ir padės įgyvendinti principą 
„Nieko neįgaliesiems be pačių neįgaliųjų“.

niaus miesto filialo, viešosios įstai-
gos „Globali iniciatyva psichiatrijo-
je“, Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro, Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Vilniaus viltis“, 
Vilniaus krašto žmonių su negalia 
sąjungos ir Lietuvos žmonių su ne-
galia sąjungos Vilniaus m. neįgaliųjų 
sporto klubo atstovai.

Minėtos organizacijos tikisi, kad 
bendradarbiaujant su savivaldybe 
labiau seksis vykdyti visapusišką 
neįgaliųjų socialinę integraciją, ginti 
jų teises ir užtikrinti dalyvavimą mi-
nėtame procese, drauge įgyvendi-

nant neįgaliųjų gerovei skirstas pro-
gramas. Siekdamos šių tikslų nevy-
riausybinės organizacijos rinks ir 
analizuos informaciją apie neįgalių-
jų socialinės integracijos įgyvendini-
mą savivaldybės institucijose bei įs-
taigose, inicijuos neįgaliųjų poreikių 
ir jų gyvenimo kokybės tyrimus. At-
sižvelgiant į juos bus teikiami siūly-
mai ir rekomendacijos savivaldybės 
tarybai, komitetams ir komisijoms, 
administracijai bei kitoms instituci-
joms, susijusioms su neįgaliųjų soci-
alinės integracijos įgyvendinimu.

NRK parengė rezoliuciją ir išpla-
tino ją savivaldybės merui, adminis-
tracijos direktoriui ir padalinių va-
dovams, taip pat tarybos nariams. 
Minėtoje rezoliucijoje išdėstytos pa-
grindinės problemos, kurias reikia 
spręsti artimiausiu metu, ir pateikti 
pasiūlymai dėl socialinių paslaugų 
centrų kūrimo kiekvienoje sostinės 
seniūnijoje, kad neįgaliesiems būtų 
užtikrintos jų poreikius atitinkančios 
paslaugos.

Birutė Šapolienė
Bendrijos „Vilniaus Viltis“ 

tarybos pirmininkė

Savanoriškai veiklai Lietuvoje 
populiarėti kliudo dėl komunistinio 
režimo padarinių vis dar silpnas mū-

2011-ieji	–	Europos	savanoriškos	
veiklos	metai
Per visus šiuos metus Europoje vyks patys įvairiausi savanorių 
renginiai. Nors Lietuvoje savanorystė dar nėra tokia populiari kaip 
kitose stiprios demokratijos šalyse, tačiau jau galime pasidžiaugti, 
kad savanorių gretos kasmet vis gausėja. Patikėkite, padėti kitiems – 
visada verta!

sų visuomenės organizuotumas. Be 
to, ekonominiai sunkumai, dėl kurių 
žmonių gerovės lygis šalyje gerokai 

žemesnis nei valstybėse, kurios Euro-
pos Sąjungos narėmis tapo iki 2004 m. 

Atkovojus nepriklausomybę bu-
vo atkurtos kelios savanoriškos or-
ganizacijos, veikusios tarpukario 
Lietuvoje (1918–1940 m.). Dauguma 
jų yra religinės, pavyzdžiui, „Lietu-
vos Caritas“. Savanoriška veikla ga-
na populiari tarp jaunų žmonių, ku-
rie nėra patyrę komunistinės san-
tvarkos gniaužtų. Imtis šios veiklos 
labiausiai linkę dirbantys asmenys, 
moksleiviai ir studentai. Dviejų pas-
tarųjų grupių atstovai savanoriškai 
veiklai skiria vidutiniškai 22,7 val. 
per mėnesį.

Savanoris – tai asmuo, kuris be 
atlygio reguliariai dirba visuomenei 
(bendruomenei) ar atskiriems jos na-
riams naudingą darbą. Pavyzdžiui, 
laisva valia skiria dalį savo laiko, ži-
nių, patirties ir energijos pelno ne-
siekiančiai organizacijai ar įstaigai 
arba asmeniškai padeda tiems, kam 
reikia paramos. Savanorystė ne tik 
skatina solidarumą ir savitarpio pa-
galbą, stiprina pilietinę visuomenę, 
tačiau ir atneša valstybėms ekono-
minės naudos. Apytikriais skaičiavi-
mais, kai kuriose Europos Sąjungos 
šalyse savanoriška veikla užsiiman-
tys žmonės sukuria nuo 0,5 iki 
3 proc. bendrojo vidaus produkto 



20 • Laiškai
V

ilt
is

 1
1/

2

Liepos 9-osios rytas. Tempiu iš 
vakaro supakuotus lagaminus prie 
durų. Sėdėdama ant vieno iš jų lau-
kiu močiutės skambučio. Na va, pa-
švyturiavo. Toks mūsų sutartas žen-
klas, kad ji laukia mašinoje apačioje. 
Nuboginu lagaminus prie lifto. Jis 
važiuoja ilgai. Gal kokias penkias 
minutes. Tačiau laukti verta, nes šios 
akimirkos troškau ilgai – važiuosiu į 
močiutės bendrijos stovyklą. Močiu-
tė – bendrijos vadovė. O bendrija 
vadinasi taip – Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija 
„Viltis“.

Aš turiu neįgalų dėdę Paulių, 
močiutės sūnų. Jis nemato, serga 
epilepsija, yra autistas. Bet nors jis – 

„Mes	irgi	galime	švytėt!“
kitoks, labai jį myliu. Jis man labai 
brangus. Koks nors tikrųjų gyveni-
mo vertybių nesuprantantis žmogus 
pasakytų – kokia nesąmonė mylėti 
tokį invalidą! Ir būtų visiškai netei-
sus. Žmogų reikia vertinti ne pagal 
išorę, o pagal vidų. Todėl savo kitokį 
dėdę labai branginu. Jis taip pat va-
žiuos į stovyklą. Ten ilsisi daug neį-
galiųjų. Tačiau yra ir kelios sveikųjų 
grupės, tarp jų – savanorių. Stovyk-
los vadovė – mano močiutė. 

Važiuoju į šią stovyklą jau trečius 
metus. Man joje labai patinka. VIL-
TIES stovykla man lyg antri namai. 
Jau turiu nuolatinių draugų, taip pat 
labai daug laiko praleidžiu su mo-
čiute. Einame kartu prie jūros, į dis-

koteką, spaudžiame viena kitos ran-
ką, kai skamba bendrijos himnas. 
Visada galiu išsiverkti jai ant peties, 
kai sunku. Ir visada pasiūlau savąjį. 
Ir šį laišką rašau klausydamasi mi-
nėto himno. Jis mane įkvepia. Gal ir 
keista, bet klausydamasi verkiu. Gal 
dėl to, kad stovykloje praleista tiek 
neužmirštamų liepos mėnesių, šoki-
nėta per bangas, tiek daug atiduota 
ir... gauta. Tikra tiesa – „Mes irgi ga-
lime mylėt! Mes irgi galime švytėt! 
Išmokime džiaugtis tuo, ką turime 
šalia, kol draugo ranka delne...“ Be-
lieka pridurti tik viena – AČIŪ TAU, 
MOČIUTE!

Greta Migaliovaitė

Norime pasigirti, kad mūsų ben-
drijos „Plungės viltis“ teatro grupė 
„Kaukė“ dalyvavo neįgaliųjų saty-
ros ir humoro festivalyje „Pasijuoki-
me kartu“, vykusiame Gargžduose. 
Pagrindiniai festivalio organizato-
riai – Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
administracijos darbuotojai. Gargž-
dų kultūros centre pasirodė neįga-

Juoktis	kartu	–	smagiau!
liųjų kolektyvai iš Telšių, Pakruojo ir 
Plungės. Festivalis vyko trijuose re-
gionuose: Vidurio Lietuvos, Pietų-
Rytų Lietuvos ir Šiaurės-Vakarų Lie-
tuvos (2011-05-04 – Kėdainiuose, 
2011-05-12 – Vilniuje, 2011-05-17 – 
Gargžduose). 

Džiaugiamės, kad turėjome gali-
mybę pristatyti publikai ir vertinimo 

(BVP). Be to, patiems savanoriams 
tokia veikla padeda plėsti akiratį, 
įgyti naujų įgūdžių, plėsti draugų 
ratą, geriau pažinti save.

Savanoriška veikla gali būti labai 
įvairi: sveikatos priežiūros paslau-
gos (pvz.: slaugymas, ligonių lanky-
mas), psichologinė pagalba (pvz., 
neatlygintinas darbas psichologinės 
pagalbos linijose), aplinkos tvarky-
mas, švietimo veikla, pagalba ren-
giant kultūros, sporto ir laisvalaikio 
renginius, darbas stichinių nelaimių 
vietose ir kita veikla, susijusi su ne-
mokamu darbu visuomenės labui.

Gegužės 8 dieną Kauno sena-
miestyje įsikūrusiame Savanorystės 
mieste kelios dešimtys savanoriška 
veikla užsiimančių organizacijų pri-
statė savanorystę ir skatino žmones 
prie jos prisijungti. Šioje šventėje da-
lyvavo ir Lietuvos sutrikusio inte-
lekto žmonių globos bendrijos „Vil-
tis“ savanoriai iš Jurbarko bei Kau-
no. Bendrijai „Jurbarko Viltis“ atsto-

vavo sutrikusio intelekto jaunuolių 
darbo centro lankytojai, darbuotojai 
ir savanoriai. Neįgalūs jaunuoliai 
Kaune pristatė savo rankdarbius: 
rankines, adatines, iš gamtinių me-
džiagų pagamintus paveikslėlius, 
audimus ir siuvinėjimus. Be to, rodė, 
kaip vyksta pats gamybos procesas. 
Šventėje buvo skatinama savanorys-
tė darbui su neįgaliaisiais. 

Iki šiol daugiausia savanorių su-
laukia „Caritas“ ir psichologinės pa-
galbos linijos. Dirbti su negalią tu-
rinčiais žmonėmis nėra lengva, tad 
tam pasiryžta nedaugelis. Tad Jur-
barko sutrikusio intelekto jaunuolių 
darbo centro lankytojai džiaugiasi, 
sulaukę savanoriškai veiklai pasiry-
žusių Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazijos moksleivių. Pirmą kartą 
bendraudami su negalią turinčiais 
jaunuoliais Gabrielė, Gintautė, Jūra-
tė, Elonas, Deividas, Darius ir Edvar-
das jautėsi kiek nedrąsiai, bet pano-
ro šią veiklą pratęsti. Gimnazistai 

atvyko į centre surengtą Motinos 
dienai skirtą popietę ir pradžiugino 
darbuotojus, centro jaunuolius bei jų 
mamas gražiomis dainomis. Kai ku-
rias žinomiausias kartu su gimnazis-
tais sudainavo ir patys neįgalieji. 
Šventei pasibaigus centro jaunuoliai 
darbuotojų klausė, kada jie atvyks 
kitą kartą. Akivaizdu, kad jiems la-
bai svarbu bendrauti su kitokį gyve-
nimą gyvenančiais bendraamžiais. 
Tad centre visada laukiami savano-
riai. Pasiryžti šiai prasmingai veiklai 
pakanka vidinio apsisprendimo ir 
noro padėti kitiems. Nebūkime abe-
jingi tiems, kam reikia pagalbos. 
Galbūt šiais metais atsiras dar dau-
giau norinčiųjų būti savanoriais. Juk 
kitiems atiduotas gerumas visada 
sugrįžta šimteriopai...

Loreta Ogorodnikienė
Jurbarko rajono sutrikusio intelekto 

jaunuolių darbo centro socialinė 
darbuotoja 

komisijai naują, dar niekam nerody-
tą vos 12 minučių tetrunkantį spek-
takliuką „Gėlių ligų poliklinika“. 
Ypač pasijutome pamaloninti, kai 
komisijos pirmininkė visų komisijos 
narių vardu mus pagyrė už išskirtinį 
pasirodymą, vykusį sceninį įvaizdį 
ir įteikė padėkos raštą už origina-
liausią scenarijų. 

Bendrijos „Plungės Viltis“ 
informacija
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Galime pagrįstai didžiuotis, kad 
šio jau aštuntą kartą mūsų miestely-
je vykusio renginio pradininkai esa-
me mes – Pakruojo rajono Klovainių 
sutrikusio intelekto jaunuolių centro 
bendruomenė. Pirmą kartą Kaziuko 
mugė mūsų centre buvo surengta 
2003 metais. Prekiavome pačių pa-
darytais darbeliais. Vėliau ji vis plė-
tėsi: pirmiausia prisijungė Klovainių 
bendruomenė, pagrindinė mokykla, 
vaikų darželis, paskui Linkuvos so-
cialinių paslaugų centras, Lygumų 
vaikų dienos centras ir kitos įstaigos, 
kol mugė tapo viso rajono tradicija.

Ir šiemet dalyvių veidus puošė 
šypsenos, sklandė šventiška nuotai-
ka. Klovainių kultūros namų fojė 
pirkėjų laukė pavasariniams švaros 
darbams reikalingiausi įrankiai – 
šluotos, pinti krepšiai. Mažojoje sa-
lėje nosis kuteno naminių sūrių, 
bandelių, pyragų kvapai. Pirkėjai 
skanavo medų, derėjosi dėl bulvių 
bei svogūnų kainos... Didžiojoje sa-
lėje akys raibo nuo prekių gausos: 
verbų, spalvotų gėlių žiedų, suveny-
rų iš molio, akmenukų bei medžio, 
įvairiausių mezginių, papuošalų, 
medinių indų ir kitokių grožybių... 
Šauniausių prekininkų laukė nomi-

Kaziuko	turgelis	Klovainiuose
Pavasariškas oras ir besišypsanti saulė išviliojo pirmąjį kovo 
savaitgalį iš namų ne tik įvairaus amžiaus Klovainių 
gyventojus, bet ir nemažą būrį amatininkų bei prekiautojų iš 
viso rajono – jie skubėjo į tradicinį Kaziuko turgelį.

nacijos: „Skaniausia prekė“, „Šeimy-
ninis prekystalis“, „Išradingiausias 
pardavėjas“, „Simpatiškiausias par-
davėjas“ ir kt.

Džiugu, kad bene turtingiausiai 
atrodė mūsų centro lankytojų darbe-
liais nukrauti prekystaliai. Ant jų 
puikavosi pavasarinės puokštės, 
verbos, padarytos iš gamtinės me-
džiagos, pinti krepšiai, lėkštutės, 
įvairūs suvenyrai iš molio, dekoruo-
ti buteliai ir vazonai, lankstiniai iš 
popieriaus. Paklausia preke netikė-
tai tapo ir pačių centro lankytojų 
kepti vafliai, kurie buvo išgraibstyti 
per pirmas 10 minučių. Savo darbe-
liais jaunuoliai prekiavo patys, pa-
dedami darbuotojų. Jų akys tiesiog 
švytėjo džiaugsmu, kad buvo taip 
puikiai vertinami ir giriami už visų 
metų triūsą. Tai skatina ir toliau kur-
ti, dirbti, nes už surinktus pinigėlius 
važiuojame į ekskursijas, švenčiame 
gimtadienius. 

Pasak darbo terapijos specialistės 
R. Prikockienės, kasmet yra stengia-
masi sugalvoti ir padaryti ką nors 
naujo, įdomesnio, kad galėtume nu-
stebinti mugės lankytojus bei pirkė-
jus. Šiais metais rišome verbas iš 
įvairių augalų. Iš odos ir kailiuko da-

rėme dirbtinius „kačiukus“, kurie 
vazoje žydės visus metus. Prie šio 
darbo prisidėjo kiekvienas lankyto-
jas pagal savo gebėjimus. Kaip pasa-
koja patys lankytojai, Tomas, abu 
Daliukai, Laimutis ir Renaldas karpė 
žolynus, Dovilė ir Sandrutė rinko 
juos į mažus kuokštelius, o Mindau-
gas ir Astutė vadovės padedami rišo 
žolynų kuokštelius ant karklo vyte-
lės – taip gimė margaspalvės verbos.

Iš balto kailiuko iškirpome lašo 
formos mažus gabalėlius – „katinė-
lius“. Siauras plonytes rudos odos 
juosteles sukome aplink vyteles, ta-
da tvirtinome minėtus „katinėlius“ 
ir atrodė, kad tikri žilvyčiai pražydo 
pavasarį sutikdami. O smagiausia, 
kad mūsų pastangas įvertino pirkė-
jai ir noriai darbelius išpirko. Ne tik 
verbas, „katinėlius“ bet ir iš vytelių 
pintus krepšius ir krepšelius, dugni-
nes ir lėkšteles.

Tiesa, smagiausia buvo iš vytelių 
žievės daryti šių metų simbolį – zui-
kį. Mindaugas parūpino jam dvi 
akis – blizgančias sagas. Asta su San-
dra išraitė ūsus, Dangirdas užrišo 
šalikėlį. Šis zuikis tapo tikra mūsų 
stalo puošmena.

Kolektyvinius darbelius iš popie-
riaus lankstė daugelis centro lanky-
tojų. Ypač noriai prie gulbių, zuikių, 
tulpių gimimo prisidėjo Vaidas. Jam 
labai puikiai sekasi lankstyti. Kaip tik 
jis ir parodė visiems kitiems, kaip da-
ryti gulbes. Jam į talką šauniai stojo 
Aivaras, Algis, Dangirdas, Daliukas.

Prieš kepdami vaflius Kaziuko 
mugei, visus reikiamus produktus 
parduotuvėje išsirinko patys lanky-
tojai. Astutė elektriniu plaktuvu už-
maišė tešlą, paskui Mindaugas, As-
tutė ir Daliukas pradėjo kepti. Jie 
kepė, o kiti vyniojo vaflius į volelį. 
Buvo labai smagu prieš Kaziuko 
mugę visiems susėdus prie bendro 
stalo vaišintis savo iškeptais vafliais 
ir arbata.

Iš mugės grįžome šiek tiek pavar-
gę, bet laimingi, nes labai daug mū-
sų rankomis sukurtų darbelių pas-
klido po klovainiškių namus. Lan-
kytojai džiaugėsi, kad jų pastangas 
įvertino ne tik tėvai, draugai, bet ir 
vietos bendruomenė, tad tarė nuo-
širdų ačiū savo vadovėms.

Astra Vilimienė
Vyresnioji socialinė darbuotoja
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Vienas lauke ne karys, todėl į ini-
ciatyvinę grupę pakviečiau patyrusių 
kolegų: Vaclovą Klevicką, Agnę Ja-
zepčikaitę-Gaidienę ir Liubą Rinkevi-
čienę. 2010 metų kovo mėnesį visi 
drauge įregistravome asociaciją Drus-
kininkų šeimos paramos centras. 

Mūsų asociacija organizuoja ben-
dras ir individualias veiklas į nefor-
malius klubus susibūrusiems žmo-
nėms: jauniems tėvams, proto nega-
lios vaikus ir jaunuolius auginan-
čioms šeimoms bei savanoriams-men-
toriams, t. y. įgudusiems, patyrusiems 
ir gerbiamiems asmenims, galintiems 
padėti mažiau patirties turintiems be 
materialinio atlygio. 

Per metus pavyko suburti šeimas 
dalyvauti Druskininkų kurorto eise-
noje, miesto pavasarinėje talkoje, 
„Maisto banko“ akcijoje ir Europos 
dienos minėjimo renginiuose. Ben-
dradarbiaudami su Nacionaline šei-
mų ir tėvų asociacija surengėme savo 
globojamų šeimų ir Druskininkų sa-
vivaldybės darbuotojų apskrito stalo 
diskusiją. Taip pat teikėme pagalbą 
dviem šeimoms, auginančioms jau-
nuolius su sunkia kompleksine ir 
proto negalia. Prisidėjome organizuo-
jant individualias konsultacijas ma-
moms dėl darbo paieškos (kartu su 
viešąja įstaiga „Naujos kartos moterų 
iniciatyvos“ įgyvendinome Europos 
Sąjungos projektą „Mama: mobilios 
mamos“). Bendradarbiavome įgyven-
dinant Anykščių bendruomenės pro-
jektą „Socialinės mentorystės plėtra“. 
Vykdant šį projektą buvo teikiamos 
individualios psichologo konsultaci-
jos dvidešimčiai Druskininkų ben-
druomenės šeimų. 

Mūsų centras rengia daug paskai-
tų ir praktinių užsiėmimų, skirtų 
sveikai gyvensenai, ekologiškų mais-

Susipažinkite	–	Druskininkų	
šeimos	paramos	centras
Kažkada teko skaityti, kad viskas, kas mums vyksta, turi 
prasmę. Kiekviena situacija arba ko nors moko, arba yra 
pateikiama kaip paskatinimas ar patvirtinimas, kad gyvename 
tinkamai arba ne. 2009 metais, atsidūrusi visuomeninės veiklos 
„užribyje“, pagalvojau, kad atėjo laikas įvykdyti slaptą svajonę 
ir įkurti organizaciją, kurios tikslas – suburti įvairių socialinių 
grupių šeimas, priimant kiekvienos iš jų skirtingumą, skatinant 
ilgalaikius ir teigiamus gyvenimo pokyčius. 

to ir higienos produktų gamybai na-
muose. Šiuo metu vykdome kelis pro-
jektus. Vienas jų, „Žaisloteka“, skirtas 
turiningam šeimų laisvalaikiui ir ben-
dradarbiavimui. Sulaukę finansavi-
mo iš fondo „Tekantis vanduo“, įgijo-
me šiam projektui įvairių stalo žaidi-
mų. Planuojame Druskininkų Sociali-
nių paslaugų centre įkurti masažo 
kabinetą, šiuo metu vyksta derybos 
su vietos savivaldybe dėl patalpų, o 
įrangai pirkti finansavimą gavome iš 
Briuselyje veikiančio „Nato Wives Ba-
zaar“ fondo.

Turime ir daugiau planų, sumany-
mų, kuriuos maga kuo greičiau įgy-
vendinti. Kita vertus, neužmirštame 
liaudies išminties, kad skubos darbą 
velniai renka. Todėl stengiamės išsi-
aiškinti, kas svarbiausia kiekvienai 
šeimai, skatiname dalytis patirtimi, 
ieškome naujų darbo su šeima meto-
dų ir būdų. O iš to, kaip viskas klojasi, 
galime daryti išvadą, kad sėkmė – atsi-
durti tinkamoje vietoje tinkamu laiku.

Lilija Sereikienė
Druskininkų šeimos paramos  

centro vadovė
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Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Raseinių viltis“ nariai 
ir jų šeimos kasdien susiduria su nei-
giamais socialiniais bei psichologi-
niais aplinkos veiksniais. Kita vertus, 
mūsų neįgaliam jaunimui tapti visuo-
menės dalimi, atrasti savo „sėkmės 
formulę“ padeda meninė veikla. Su-
laukdami patarimų, paramos, pagyri-
mų už atliktą darbą, neįgalūs jaunuo-
liai pajunta, kad atrado puikią savi-
raiškos terpę. Be to, visa tai įgauna 
dar didesnę prasmę bendradarbiau-
jant su įgaliais bendraamžiais.

Sąvoka „bendradarbiavimas“ teo-
riškai apibūdinama kaip žmonių so-
cialinė sąsaja su kitais, atsirandanti 
dirbant kartu. Praktiškai tai yra labai 
naudinga pačių veikloje dalyvaujan-
čiųjų mokymo(-si) forma siekiant 
bendro tikslo. Neįgaliam jaunimui la-
bai svarbi įvairumo, neįprastumo, lai-
mėjimų, judėjimo, pergalės skonio ir 
gerų emocijų patirtis. Todėl mūsų 
bendrijos nariai, lankantys viešąją įs-
taigą Protiškai neįgalaus jaunimo už-
imtumo dienos centras, jau trečius 
metus bendradarbiauja su Raseinių 
meno mokyklos dailės klasės moki-
niais. Per visą šį laiką vykdėme di-
desnius ar mažesnius bendrus pro-
jektus, surengėme kelias temines ke-
ramikos darbų parodėles. Mat lipdy-
mas – vienas iš mėgstamiausių ir 
meno mokyklos mokinių, ir mūsų 
lankytojų užsiėmimų.

2010 metais taip pat vyko kūrybi-
nių idėjų mainai. Siekdami tęsti ben-
dradarbiavimą ir per vasaros atosto-

Gėlėmis	pražydusios	suknelės
Ne paslaptis, kad visuomenėje esama socialinės diferenciacijos, 
kuri tampa dar pastebimesnė, kai žmogus – kitoks. Tačiau 
pasitelkus meninę veiklą, į kurią neįgalieji pasineria kartu su 
įgaliais bendraamžiais, skirtumai nyksta, nes užsimezga  
tikrasis bendradarbiavimas. 

gas, pakvietėme Raseinių meno mo-
kyklos mokinius drauge su dienos 
cento lankytojais dalyvauti projekte 
„Mes – irgi galime“, kurį finansavo 
labdaros ir paramos fondas „Tekantis 
vanduo“. Vykdant šį projektą buvo 
siekiama pasitelkus kūrybą pritaikyti 
savanoriško darbo ir tarpusavio pa-
galbos principus neįgalių žmonių so-
cialinės atskirties mažinimui, pažei-
džiamų socialinių grupių problemų 
sprendimui. Šį kartą kūrybinį polėkį 
siūlėme nukreipti į gėles. Juk jos ne 
tik padeda sukurti jaukią aplinką, bet 
ir turi tam tikrą simbolinę reikšmę. 
Kaip tik tai ir buvo bandoma atskleis-
ti kuriant kiekvieną popierinių suk-
nelių kolekcijos eskizą. Projekto re-
zultatas – minėtos kolekcijos nuotrau-
kų, kuriose įkūnyti tam tikri skirtingi 
gėlių charakteriai, paroda, tapusi ne-
tikėta dovana kiekvienam lankytojui.

Kūrybinė veikla buvo vykdoma 
nuosekliai, suskirsčius į etapus. Rug-
pjūtį surengėme keletą plenerų Du-
bysos regioniniame parke, kad daly-
viai galėtų kurti tarsi tapę gamtos 
dalimi, ją stebėdami, analizuodami. 
Paskutiniąją plenero dieną įvyko ga-
lutinė eskizų peržiūra. Padedant va-
dovei buvo išrinkti geriausi darbai ir 
vėliau panaudoti kuriant drabužių 
modelius. Lapkričio pradžioje kaip 
padėka už nuoširdų darbą projekto 
dalyviams buvo surengta išvyka į 
Kauno dailės muziejus ir galerijas. 
Skatinome juos stebėti, analizuoti 
eksponatus, ieškoti ekspozicijų pana-
šumų ir skirtumų, lyginti šiandien ir 

gerokai anksčiau sukurtus meno kū-
rinius, aptarti išliekamąją jų vertę.

Kai sugrįžę dalijomės įspūdžiais, 
vieningai nusprendėme, kad pažinti-
nė kelionė – viena iš įdomiausių ir įsi-
mintiniausių. „Įvairios parodos yra 
naudingos kiekvienam, tačiau tik tuo 
atveju, jei jose ne tik apžiūri ekspona-
tus, bet ką nors sužinai, analizuoji. 
Lankydamiesi parodose mokomės 
įžvelgti tam tikras kūrinių detales, 
kurių iš pirmo žvilgsnio galbūt nepa-
stebime“, – išsakė savo nuomonę vie-
na dailės klasės mokinė. 

Įgyvendindami projektą bendrijos 
„Raseinių viltis“ nariai kartu su par-
tneriais iš Raseinių meno mokyklos 
įveikė visus kūrybinio darbo etapus: 
nuo idėjos atsiradimo iki suknelių ko-
lekcijos sukūrimo. Merginoms buvo 
įdomu pabūti ir dizainerėmis, ir viza-
žistėmis, ir modeliais, pristatančiais 
savo kūrybą. Tai pasirodė nauja ir 
įdomi patirtis. 

Nuoširdžiai ačiū visiems, prisidė-
jusiems prie idėjos įgyvendinimo: 
nuostabiai meno mokyklos dailės kla-
sės mokinių komandai ir dienos cen-
tro lankytojams – už nuoširdų darbą, 
direktorei Astai Stanaitienei – už pa-
laikymą, darbų mokymo meistrei Gi-
tanai Evseičikaitei ir socialinei dar-
buotojai Alai Vochmeninai – už pa-
galbą neįgaliesiems rengiant parodą.

Paroda buvo atidaryta šių metų 
vasario 22 dieną Raseinių viešosios 
bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. 
Atidaryme dalyvavo rajono mero pa-
vaduotoja Gitana Rašimienė, bibliote-
kos direktorė Diana Sutkevičienė ir 
vaikų literatūros skyriaus darbuoto-
jos. Taip pat Raseinių miesto televizi-
ja, bendrijos nariai ir šeimynykščiai, 
viešosios įstaigos Protiškai neįgalaus 
jaunimo užimtumo dienos centras 
darbuotojai, meno mokyklos dailės 
klasės mokiniai, mokytojai ir direkto-
rius Gintautas Grigalius, dar mūsų 
draugai iš Kalno katalikiškos dvasios 
mokyklos.

Nors projektas jau įgyvendintas, 
bet įgyti meniniai įgūdžiai bus ir to-
liau tobulinami. Šiais metais planuo-
jame mokytis piešti ant šilko, lipdyti 
darbelius iš molio, siuvinėti paveiks-
lėlius, dekupažo technika dekoruoti 
vazonėlius gėlėms ir kt. O visa tai da-
rydami ir toliau bendradarbiausime 
su meno mokyklos dailės klasės mo-
kiniais bei draugais iš Kalno katali-
kiškos dvasios mokyklos. 

Sigita Šidlauskienė
Bendrijos „Raseinių viltis“ pirmininkė
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Šiandien, matyt, labai nustebtu-
me išgirdę, jog kažkas dar nėra va-
žiavęs traukiniu. Tačiau į klausimą, 
ar skridote lėktuvu, neigiamai atsa-
kyti dar galima. Na, jei ir skridote, 
tai tikriausiai į vakarus. O į rytus?.. 
Bet juk ten paprastai skrenda labai 
turtingi ponai verslininkai visokių 
svarbių reikalų tvarkyti: pirkti–par-
duoti, keisti–mainyti, verslo partne-
rių ieškoti ar tolimų giminaičių lan-
kyti. O ar keliautumėte į Azerbai-
džaną? Matyt, daugelis pagalvotų 
prieš atsakydami. Ką ten veikti šiais 
neramiais laikais? Tokį klausimą 
man, atvykusiai į Vilnių dėl vizos, 
pateikė net pati Azerbaidžano Res-
publikos ambasadorė Lietuvoje Nai-
ra A. Šachtachtinskaja. Be to, pasitei-
ravo, ar esu tikra, kad galiu būti nau-
dinga jos šaliai. Tada dar pati minty-
se pridėjau: „Ir kuo gi aš, socialinė 
darbuotoja iš Plungės, ypatinga?“ 
Na, galbūt tuo, kad gavau kvietimą 
dalyvauti Azerbaidžano sostinėje 
rengtuose vadovų mokymuose, skir-

Neužmirštama	viešnagė
Praėjusių metų pabaigoje Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Plungės Viltis“ pirmininkei Romualda Šimkuvienei 
nusišypsojo laimė skaityti pranešimą tarptautiniuose vadovų 
mokymuose, skirtuose teatro veiklos pritaikymui neįgaliems 
vaikams ir jaunuoliams, kurie vyko Azerbaidžano sostinėje Baku. 
Tad pristatome vis dar pavydėtinai gyvus įspūdžius, susipynusius 
su prisiminimais apie „Plungės Vilties“ nuveiktus darbus.

tuose teatro veiklos pritaikymui neį-
galiems vaikams ir jaunuoliams. Be-
je, ne tik dalyvauti, bet ir skaityti 
paskaitą. Minėtų mokymų organiza-
toriai taip labai manimi pasitikėjo, 
kad net apmokėjo kelionę ir visą iš-
laikymą savo krašte. Taigi jaučiausi 
labai jiems įsipareigojusi. Ypač Aydi-
nui Khalilovui iš mane pakvietusio 
pagalbos neįgaliesiems centro Inde-
pendent Life.

Laukdama išsvajoto skrydžio ne 
tik klajojau padebesiais, bet ir iš bai-
mės žemės po kojomis nejaučiau, juk 
į tolimą šalį rengiausi vykti viena. O 
čia dar kaip tyčia kilo nesklandumų 
dėl filmuotos medžiagos, kurią keti-
nau vežtis, ir pranešimo vertimo į 
rusų kalbą. Bet visus sunkumus pa-
vyko įveikti viltiečių padedamai ir 
gruodžio 20 dienos popietę jau ra-
mutėlė sėdėjau lėktuve. Grožėdama-
si dangaus skliautais ir minkštais 
debesų patalais nejučia prisiminiau 
visas linksmas ir prasmingas mūsų 
organizacijos 2010 metų akimirkas. 

Negalima skųstis, praėję metais iš-
ties buvo dosnūs bendrijos „Plungės 
Viltis“ nariams. 

Ypatingą dėmesį pernai skyrėme 
žinių apie sveikatos ugdymą įsisavi-
nimui, sveikatingumo šaltiniams (šį 
sveikatingumo projektą finansavo 
savivaldybės Sveikatos rėmimo pro-
grama). Teorinė veikla keitė prakti-
nius užsiėmimus, kuriuos rengėme 
neformalioje aplinkoje ir labai išra-
dingai. Aplankėme Milašaičių kai-
mo „senolių parką“, kur gvildenome 
temą „Vanduo ir jo reikšmė žmogaus 
organizmui“. Žemaitės muziejuje ir 
jo apylinkėse sėmėmės peno temai 
„Žolelių magija“. Prie Platelių ežero 
atėjo eilė temai „Viešoji aplinka, ža-
lingi įpročiai, gamta visų namai“, o 
prie Baltijos jūros ties Monsiškė-
mis – temai „Aktyvus poilsis visai 
šeimai: žaidimai, smėlio pilių kon-
kursas“. Dar mokėmės virti ekolo-
gišką muilą savo organizacijos pa-
talpose. A. Klimo sodyboje „Iešna-
lė“, įsikūrusioje prie Platelių ežero 
su lauko vandens baseinu ir konfe-
rencijų sale, virėme kuskuso košę, 
aptarėme sveiko maisto pagal kraujo 
grupes gaminimo būdus. Vasarą pa-
lydėjome gražiausios puokštės ir 
sveikiausio patiekalo konkursu, žai-
dėme daug žaidimų, skirtų patikrin-
ti, ko išmokome dalyvaudami svei-
katingumo programoje.

O kur dar aktyvaus poilsio pa-
žintinė kelionė su mankštos elemen-
tais į Nugarių kaimą Plungės rajone. 
Telšiuose aplankėme kaimo muziejų 
ir mini zoologijos sodą. Šiauliuose – 
Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus kate-
drą, botanikos sodą. Apžiūrėjome ir 
Kryžių kalną. Džiugu, kad minėtoje 
veikloje dalyvavo net 94 bendrijos 
„Plungės Viltis“ nariai. Už nuosta-
bias akimirkas turime būti dėkingi 
savanorėms studentėms Kristinai 
Kimantaitei, Vainetai Gedrimaitei, 
Linai Šimkutei, Žemaitės muziejaus 
vadovei Laimai Arlauskienei, sody-
bos „Iešnalė“ savininkui A. Klimui. 
Gražius prisiminimus nutraukė lėk-
tuvo palydovės balsas, raginantis 
prisisegti diržus ir pranešantis, kad 
lėktuvas jau leidžiasi Baku mieste.

Azerbaidžano sostinė pasirodė 
gražesnė už nuostabiausią sapną. 
Pavergė mokymų organizatorių sve-
tingumas, puikūs specialistai, daly-
vavę užsiėmimuose, įspūdinga ar-
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chitektūra, skverai su gausybe fon-
tanų, žiemą žaliuojanti žolė ir žydin-
čios gėlės, gatvės su milžiniškais 
šviestuvais, žmonių šurmulys, ne-
rimstantis iki vidurnakčio, paslap-
tingas senamiestis su aukšta senovi-
ne akmenine tvora ir labai siauromis 
gatvelėmis. 

Ypač likau sužavėta lektoriais, tik-
rais teatro profesionalais. Natalija 
Lebedeva iš Sankt Peterburgo – pe-
dagogė, psichologė, dirbanti vaikų 
namų klounų studijoje ir internate 
vaikams su proto negalia, – mokė 
mus grimo meno, klounų vaikščioji-

mo, judesių. Pasirodė, kad pakanka 
tinkamai panaudoti paprastą popie-
riaus lapą, kad išmoktum įvairios 
klounų eisenos. Lilija Sevastianova iš 
Taškento – judesių teatro LIK vado-
vė, choreografė – teigė, jog svarbiau-
sia pasitelkti paprastumą, kurio pa-
kanka, kad aktorius atvertų žiūrovui 
savo sielą. Juk neįgaliam žmogui teat-
ras – sociokultūrinė reabilitacija. Vi-
talijus Liubota – režisierius, pedago-
gas, teatro grupės „Parostki“ vado-
vas – kalbėdamas apie darbą su neį-
galiaisiais pabrėžė, kad svarbu ne 
rezultatas, o procesas. Teatras – tai ne 

tik meninė, teatrinė veikla, bet ir viso 
kūno mankšta, fizinio aktyvumo ska-
tinimas, raumenų treniravimas. 

Iš ypatingos kelionės laimingai 
grįžau namo pačiu nuostabiausiu 
metu – Šv. Kūčių vakarą. Jeigu dabar 
kas manęs paklaustų, ar sugebėjau 
būti bent truputį naudinga Baku 
žmonėms, atsakyčiau, jog nežinau, 
bet pati parsivežiau nepakartojamų 
įspūdžių visam gyvenimui.

Romualda Šimkuvienė
Sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrijos „Plungės Viltis“ pirmininkė 

Mamos su nelengva užduotimi 
susidorojo viena už kitą geriau. Tarsi 
švytinčios plaštakės jos atplasnojo į 
vaikų darbais, piešiniais ir gėlėmis 
papuoštą salę. O mes su vaikais pa-
ruošėme programėlę: deklamavome 
gražiausias eiles apie kilnią ir gerą 

Mamos	tarsi	švytinčios	
plaštakės
Saulėtą gegužės 5 dieną Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Druskininkų viltis“ sukvietė mamas į tradicinę 
Motinos dienos šventę, šiuokart pavadintą „Margaspalvis 
drugelis“. Mat mamoms teko atlikti išradingumo reikalaujantį 
namų darbą – pasipuošti kuo margesniais drabužiais.

MOTINOS širdį, švelnumą, nuolati-
nį rūpestį, pradžiuginome spektak-
liu „Miško pasaka“. 

Dvi šio spektaklio veikėjos – ma-
ma lapė ir mama kiškienė ne tik la-
bai skiriasi savo charakteriu, bet ir 
manieromis, gyvenimo būdu. La-

pė – tikra gražuolė, pasipūtusi, len-
gvabūdiška, nesirūpinanti savo šei-
ma, mėgstanti įvairias pramogas, 
gyvena spindinčiame lediniame na-
melyje, o kiškienė, nuoširdi, gerašir-
dė, švelni, nuo darbo ir rūpesčių su-
vargusi, besirūpinanti visu pulku 
savo kiškučių, – kukliame medinia-
me namelyje. Pašvietus saulutei la-
pės namelis ištirpsta ir ji gudrumu 
įsibrauna į kiškienės namus. Tačiau 
kiškiams į pagalbą atskuba visi miš-
ko gyventojai. Lapė supranta savo 
klaidas ir pažada pakeisti ne tik cha-
rakterį, bet ir gyvenimo būdą. 

Spektakliui pasibaigus kiekviena 
mamytė gavo po kuklią dovanėlę – 
paties vaiko rankomis pagamintą 
gėlytę. Gaila, kad sveikindami ma-
mas ne visi galėjome pasakyti, kaip 
jas mylime, kokios jos mums bran-
gios ir reikalingos, todėl visu choru 
padėkojome už tai, jog jos yra, ir 
skandavome AČIŪ. Apsidžiaugė 
mamos ir ašarėlę slapta nubraukė. 
Pasibaigus gražiems sveikinimams, 
atėjo metas ir jų pačių pasirodymui. 
Joms teko suvaidinti spektakliuką 
„Smagi kelionė autobusu“. Vėliau 
užrištomis akimis atpažinti savo at-
žalas. Galiausiai visi drauge pasodi-
nome tradicinę šeimos gėlę, kurią 
prižiūrėsime ir puoselėsime dienos 
užimtumo centre, ir susėdome prie 
kuklaus vaišių stalo ramiai paben-
drauti, pasidalyti rūpesčiais ir 
džiaugsmais.

Loreta Sadauskienė
Bendrijos „Druskininkų viltis“ 

pirmininkė 
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AKTuALIJoS
„Angelų	vasara“	atėjo!!!
Taip angelams savo minkštame kamuoliniame debesyje saldžiai 
bemiegant ir sapnuojant angeliškus sapnus, į Dangų ir Žemę 
ramiai sau atėjo vasara... Atėjo, nusiavė basutes ir pasileido po 
pievas dūkti. Ir kur tik jos pėdos palietė žolę, ten iškart sužydėjo 
aguonos, ramunės ir kitokie čiobreliai.

Štai tokiomis vasariškomis nuo-
taikomis aš vėl dalinuosi su jumis. 
Sveiki, mielieji. Tikiuosi, kad plūste-
lėjęs vasaros karštis jūsų dar nenuali-
no, kad esate sveiki ir gyvi, kad ne-
praradote ūpo skaityti. Nuoširdžiai 
viliuosi.

Jau antra diena vaikštau ir mąstau, 
jog jei turėtume „linksmesnius plau-
čius“ – gyventi būtų geriau ir sma-
giau. Apie ką aš čia? Taigi apie humo-
ro jausmą. Ir nesvarbu, kas mums be-
nutiktų. Ar ant operacinio stalo už-
keltų, ar viską prarastume, ką turėjo-
me sukaupę, ar mus kas neteisingai 
iškeiktų, supykintų išrėžę: „Lįsk, tu, 
vabalo blauzdon“ (jei nežinote, kad 
ką tik parašiau lietuvišką keiksmažo-
dį, tai žinokite, nes jų esu išmokusi 
labai daug. Vien tam, kad mano mo-
kiniai atprastų keiktis rusiškai, bet 
dar vis nepavyko to pasiekti...).

Praeitą savaitę vieni tėvai paprašė 
manęs pagalbos dėl prasto paauglio 
sūnaus elgesio. Neišmanė, ką su juo 
daryti, nes ko tik besigriebė, vis su-

***
aš trokštu...
 pasiekti Dangų
  rankomis,
apsikabinti saulę ir mėnulį,
apsirengti mišku ir pievomis,
gėlių lapelių suknele,
apsiauti batais gintariniais 
  ar mediniais
(kad tik lengvi ir smagūs būtų),
tada sušokčiau
 aš Kūrėjui šokį
ant vandens
 lengvam vėjeliui
  tik papūtus.

***
gera man vaikščioti žeme,
jausti žoles po kojomis, braidyti
   vandeniu,
apsikabinti medį 
 (savo vaikystės draugą)
ar daug man reikia?
...nieko, kad tik bitutės dūgztų,
 drugeliai vėl skraidytų,
saulės ir lietaus pakaktų
pievai vėl suaugt...
------------------------------------
nežinau, kodėl ta pieva man
  tokia svarbi...
be jos daugiau lyg nieko nenorėčiau
ar gal būti kas svarbiau už tai,
 kad žemė sužydėtų?

laukdavo priešingo rezultato, o sū-
nus darėsi vis nesukalbamesnis. Tė-
vai – labai dori, atsakingi, pareigingi, 
mylintys savo vaiką. Tėtis, neapsikęs-
damas dėl netvarkos sūnaus kamba-
ryje, renka išmėtytas kojines. Mama 
keliasi ankstų sekmadienio rytą ir 
prieš išvažiuodama į svečius gamina 
šešiolikmečiui sūneliui pietus. Parei-
gingi tėvai, tiesa? (Pagal pedagogikos 
teorijas tai, matyt, būtų galima pava-
dinti „hipergloba“.) Nesumojau dau-
giau nieko jiems pasiūlyti, tik truputį 
atsipalaiduoti ir perleisti dalį pareigų 
sūnui. Juk jei yra namuose duonos ir 
kruopų, iš bado vargšelis nenumirs. 
Be to, valgio laukti jam tektų tik iki 
vakaro, jei tingėtų pats pasiimti ar 
pasigaminti. 

Manau, kad visose kasdienėse 
problemose galima įžvelgti bent 
kruopelę humoro. Ar pastebite, kad 
kažkuria prasme mes visi nuolat bū-
name pernelyg įsitempę? Na, pavyz-
džiui, laukdami vaiko psichiatro at-
sakymų, mindami įvairų komisijų 

slenksčius, atsakinėdami į kvailus 
klausimus. Gal mums gerokai palen-
gvėtų, jei užuot virę pykčiu dėl patir-
tos neteisybės, skriaudos, pamėgin-
tume įžvelgti juokingąją įvykių pusę? 
Juk pernelyg įpratome į viską žiūrėti 
rimtai, per tragiškus skausmo aki-
nius. Pažįstu bent du psichologus, 
nepavargstančius įrodinėti džiaugs-
mo ir šypsenos svarbos. Anot vieno iš 
jų, žmogui šypsantis „keičiasi krau-
jas“ ir tai veikia gydančiai. Kitos psi-
chologės manymu, suaugusieji netu-
rėtų pamiršti vaikiškų žaidimų, nes 
jie irgi gydo, sugrąžina jėgas. Taigi, 
mielieji, nepamirškime vasarą padūk-
ti ir pasiautėti lyg maži vaikai... Nors 
truputėlį atsipalaiduokime (ne varto-
dami alkoholį, o gerokai sveikiau – 
vaikiškus žaidimus su vaikais, drau-
gais ar kaimynais žaisdami). Tai bent 
juoko bus visiems! Nemeluoju. Beje, 
niekada to nedarau (nebent dėl neži-
nojimo klystu). Pasitaiko, žinoma, su-
klysti, bet tai ne nuodėmė. Pripažin-
kime savo klaidas, nebijokime būti 
neteisūs (čia vėl ta suaugusiojo širdis 
trukdo, nes kaip protingas žmogus 
gali ko nors nežinoti ar klysti?..). Ga-
li! Juk nesame visažiniai. Pamatysite, 
kiek konfliktų ir konfrontacijos su-
mažės, kai prarasite norą būti visaži-
niai, visada teisūs, doresni už visus 
kitus, ir išmoksite iškrėsti kokį pokštą 
vaikams arba vaikišką išdaigą kaimy-
nams (tik ne kenkėjišką, prašau, nes 
dar liksiu kalta, jei paleisite savo viš-
tas ganytis į kaimyno daržą „dėl juo-
ko“). Žodžiu, vasara prasidėjo, tad 
džiaukimės! O pabaigai pamėginsiu 
įkvėpti jums bent šiokį tokį humoro 
jausmą, pasitelkusi Vytauto V. Lands-
bergio „Angelų pasakos“ ištrauką: 

Kai Kazimiera d‘Artanjan atskrido į 
jo didenybės Tumbarakono rūmus, kara-
lius visas apsiverkęs gulėjo lovoje ir per 
televiziją žiūrėjo du tūkstančiai penki 
šimtai keturiasdešimtąją seriją filmo apie 
meilę, kuris vadinosi Trumpas pasako-
jimas apie meilę. <...> Pamačiusi tokį 
vaizdelį ragana Kazimiera d‘Artanjan iš-
kart suprato, kad karalius rimtai serga 
karalių liga <...>.

Paskui karalius baigė bučiuotis, raga-
na Kazimiera nusišluostė savo ištinusias 
lūpas ir, gražiai padėkojusi karaliui Tum-
barakonui, išskrido namo.
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Kai parskrido į Bimbabvę, buvo jau be 
penkių šešiolika. Karalius Zigmas kaip vi-
sada arė savo laukus, o gale lauko jau sto-
vėjo beveik pastatyti aukso rūmai su dar 
nebaigtu įrengti deimanto tualetu.

– Labas, širdele mano, – pamatęs iš 
dangaus besileidžiančią Kazimierą džiaugs-
mingai sušuko karalius Zigmas ir puolė 
ją visaip bučiuoti. Bučiavo ją, bučiavo, 
kol pajuto, kad būtų labai smagu nueiti ir 
atsigulti kur nors ant lovos, pasižiūrėti 
televizorių ar ką... <...> 

Bimbabviečiai gi matydami tokius 
stebuklus tik džiaugėsi ir katučių ploda-
mi po namus išsiskirstė. O karalius Zig-
mas nuėjo su savo Kazimiera į nebaigtus 
statyti rūmus, išsidrėbė lovutėje ir ėmė 
žiūrėti televizorių. Žiūrėjo jis metus, 
žiūrėjo kitus, o atsižiūrėti kaip negali, 
taip negali. Bananų ir mangų plantaci-
jos visokiausiais bambukais apžėlė <...>.

Eina bimbabviečiai vėl pas raganą 
Kazimierą ir sako jai: <...>

– Mums trūksta mangų ir bananų.
– Tai eikit ir užsiauginkit, va kokie 

nearti dirvonai dirvonuoja. <...> 
– Bet mes nebemokam užsiauginti, 

mes nemokam arti. <...> Karalius viską 
padarydavo už mus, o dabar, kai jis susir-
go karalių liga, mes baigiam numirti iš 
bado.

<...> – Reikia, kad tas tavo karalius 
Zigmas susirgtų darbininkų liga. <...> 
Tada jis tikrai nebenorės gulėti prie tele-
vizoriaus, o eis dirbti kaip išprotėjęs.

– O kaip ta darbininkų liga susirg-
ti?– su vilties prošvaiste paklausė Ka-
zimiera.

– Šita liga paprasčiausiai reikia užsi-
krėsti nuo kokio nors darbininko, kuris 
jau serga... <...>

Įsimaišiusi į darbininkų tarpą, Kazi-
miera tuoj pat ėmė drožti visus po ranka 
pasitaikiusius bambukus kaip pašėlusi...  
<...> Atgavo sąmonę Kazimiera darbi-
ninkų ligoninėje ir suprato, kad jau yra 
užsikrėtusi nepagydoma darbininkų liga, 
nes jai tuoj pat norėjosi griebtis kokio 
nors drožiamo ar krapštomo darbo. Di-
džiulėmis valios pastangomis Kazimiera 
dar bandė gulėti lovoje, galvodama, gal 
tas darbštumas praeis ir viskas bus po se-
novei, bet kur tau... Nenumaldoma meilė 
darbui paėmė viršų <...>

Ragana Kazimiera ėmė galvoti, kaip 
čia dabar tą karalių apkrėsti savuoju 
darbštumu – nuėjusi ištraukė televizo-
riaus kištuką ir išmetė pro langą kartu su 
televizoriumi. Karalius Zigmas, savaime 

suprantama, apalpo vietoje ir buvo kuo 
skubiausiai nuvežtas į centrinę Bimba-
bvės ligoninę. <...> Kai jis atsigavo, paju-
to kažką negera.

– Gal turit kokio darbo? – paklausė jis 
daktarų, kurie rytą atėjo tikrinti jo dide-
nybės sveikatos.

– Ką jūs, jūsų didenybe Zigmai, – 
bandė karalių raminti daktarai, – kam 
jums dirbti? Juk jūs karalius.

– Įsakau duoti man darbo <...>.
Karaliui buvo liepta išvalyti visus li-

goninės tualetus, priskinti džiunglėse 
gėlių ir pamerkti jas palatose ligo-
niams. <...>

Ir stojo gyvenimas į senas vėžes – ka-
ralius Zigmas keldavosi šeštą ryto, vos 
pragydus pirmiesiems stručiams, eidavo 
į savo karališkuosius tvartus, kur mėžda-
vo dramblių ir begemotų mėšlą. Paskui 
kraudavo jį į vežimus ir, pasikinkęs savo 
eikliąsias žirafas, veždavo mėšlą į karališ-
kąsias bananų bei visokių kitokių mangų 
plantacijas.

Iki kito susitikimo. Jei tik neužsi-
krėsiu kokia meilės darbui ar dar ko-
kia rimta suaugusiųjų liga, kuri truk-
do vaikiškai džiaugtis vieniša gėlele 
ar smilga pievoje...

Man galite rašyti – silva.klk@
gmail.com

Silva Kalkauskienė
Socialinė pedagogė  
(autistuko mama)

Problemos

Amžinos ir nesibaigiančios... Jos vi-
sada šalia... Atrodo, kad jau išsprendei 
vieną. Na, svarbiausią ar aktualiausią. 
O tada iškyla dar viena. Paskui dar... Ir 
taip kasdien, kasmet kartojasi ciklas – 
užburtas ratas. O gal greičiau spiralė, 
kuri sukasi iš inercijos, kuri yra, nepri-
klausomai nuo to, nori tu ją matyti ar 
ne. Besisukdama ji ryja viską ir nieką. 
Iš jos pačios ir atsiranda problemos. 

Išlaisvinanti	kūrybos	galia

Problemos... Manai, kad būdamas 
protingas, drąsus ar išsilavinęs gali jas 
be didelių sunkumų išspręsti? Manai, 
kad tu jas sprendi, vienaip ar kitaip nu-
gali, su jomis susitvarkai?.. Ne. Tai jos 
sprendžia, jos tvarkosi su tavim, tavo 
jausmais. Visa kita yra apgaulė...

Problemos... Jos atsiranda iš niekur 
ir niekur nedingsta. Jos nesusiguli ir ne-
užsimiršta... Jos iškyla tavo kelyje kaip 

Dėkojame Indrai Uginčienei, mūsų bendrijos narei, nuostabiai Tomo 
mamytei, kad išdrįso pasidalyti su mūsų žurnalo skaitytojais savo 
kūryba. Juk ne vienai neįgalų vaiką auginančiai mamai kaip tik 
kūryba tampa tuo atsarginiu vožtuvu, padedančiu atlaikyti 
nepaprastą vidinę įtampą, nusivylimą gyvenimu ir įsiėdusia rutina, 
taip pat bent iš dalies atsakyti sau į ramybės neduodantį KODĖL...

grybai po lietaus, jos nukrenta ant tavo 
vargšės nieko nenutuokiančios galvos 
kaip snaigės, besileidžiančios iš dan-
gaus ramią žiemos popietę. Jos išplau-
kia iš praeities kaip prisiminimai apie 
pirmąją meilę. Jos niekur nedingsta.

Problemos... Jos atsirado net anks-
čiau nei tu gimei. Daug anksčiau. Tad 
kodėl manai, kad jas gali išspręsti su-
laukęs gimtadienio, mokyklos baigi-
mo, pirmosios meilės, pradėjęs kopti 
karjeros laiptais, išlošdamas ar visai 
nelošdamas, apsikabinęs butelį degti-
nės, rinkdamas kitą prezidentą, mirda-
mas... Mirtis problemų nesprendžia... 
Čia ne jos kompetencija... Ne jos reika-
las, kaip paprasčiau sakoma.

Problemos ne sprendžiamos... Su 
jomis reikia gyventi, augti, dirbti, jas 
reikia gerbti ir mylėti... Jos tiesiog yra... 
Jos yra mums ir dėl mūsų. Jos – mūsų... 
Bet yra ir svetimų... Štai čia jau geroji 
žinia... 
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Problemos... Bet kitų – kaimyno, 
vyro ar brolio, valdžios...

O mano problemos... Na, jos pa-
lauks. Juk taip gera žinoti, kad kaimy-
no problemos kažkuo panašios į mano. 
Tik vakarykščias...

Taigi ir aš palauksiu...
Pažiūrėsiu, kaip kaimynui seksis... 

Padėsiu jam išmintingais, genialiais 
patarimais. Net primygtinai piršiuos į 
pagalbą. Ir kai jis susimaus (o juk taip 
dažnai nutinka), galėsiu ramia sąžine 
(jei ją kada turėjau) pasakyti, kad jam 
nepasisekė, nes nepriėmė, nepaklausė 
ar išvis ignoravo mano gerus ir kilnius 
ketinimus. Na, o tada – ne mano pu-
pos, kad jam taip nepasisekė su jo pro-
blema. Aš tikrai, tikrai, galėjau padėti 
jo problemą išspręsti... Galėjau ir galiu 
ieškoti kitos išeities iš problemos.... Tik 
ne savo...

Bet vis tiek aš galiu šį tą nuveikti... 
Ir net labai DAUG, kai tai neliečia ma-
nęs... Tegul tik manęs tai niekada nepa-
liečia... O su kaimyno, žmonos ar val-
džios problemomis stoti į kovą ir jas 
nugalėti... aš galiu...

IR TEPADEDA MAN DIEVAS...

Ar	daug	žmogui	reikia,	kad	jaustųsi	
laimingas?	

Gal visai nedaug, o gal labai, labai 
daug. Bet ko daug?.. Ir kiek? 

O kiek žmogui reikia, kad jis pamil-
tų, įsimylėtų iki ausų? Ir ko? Manote, 
kad meilės objekto? 

Bet tai jau labai dideli reikalavi-
mai... O gal užtektų turėti širdį? Dar 
truputuką laisvos vietos tarp menčių, 

kad ten ne kupra mestųsi nuo darbų, o 
dygtų sparnai. Ne, ne angelų sparnai, 
o laisvės. Tik būdami laisvi nuo parti-
jos, politikos, pinigų ir kitų žemiškų 
dalykų, be kurių, atrodo, nė minutės 
netveriame, nė žingsnio nepajėgiame 
žengti, galėsime jaustis laisvi ir pasi-
ruošę skrydžiui. Kokiam skrydžiui? 
Laimės, meilės skrydžiui. Tik įsimylė-
jęs žmogus gali skristi. Skristi kartu su 
vėju. Skristi ligi žvaigždžių ir dar to-
liau. Tik tada jis jaus laimę ir save. Eis 
per žemę jos neliesdamas. Matys žy-
dinčias gėles ir užuos jų svaiginantį 
aromatą. Išgirs seniai, dar vaikystėje 
girdėtą paukščių čiulbesį. Pajus jūros 
sūrumą, kai lenktyniaus su vėju tarp 
bangų. Virs mažu lašeliu ant dobilo la-
po. Eis vaivorykštės tiltu iki pat slap-
tingo jo galo. 

Tad ar daug mums reikia? Ką staty-
sime ant šios dienos pjedestalo? Ką 
kelsime ir reitinguosime?.. Galvokime 
ta vieta, kurioje turėtų būti širdis. Gal ji 
atsileis, ištirps ją kaustę ledai... Juk jau 
kalendorinis pavasaris atėjo. O kiek 
trūksta, kad jis pasibelstų ir į kiekvieno 
iš mūsų širdį? Kiek? Tai nuo kiekvieno 
iš mūsų priklauso. Ir meteorologai čia 
niekuo dėti.

Ar	moki	laukti?

Laukti...
Ir visai nesvarbu – ko. Svarbu pats 

jausmas. Laukimas... Kai oras sklidinas 
įtampos, kuri gali kiekvieną akimirką 
virsti materija, išsilydyti ir lyg žaibas 
sunaikinti vienu pasirodymu arba nu-
šviesti visą amžinybę nakties... Lauki-

mas... Stabdantis kraują venose. Lauki-
mas... Kai plaukai šiaušiasi (ir ne tik 
ant galvos) nuo atsiradusios įtampos. 
Laukimas... Įkvepiamas su kiekvienu 
oro gurkšniu.

Lauki...
Lauki...
Lauki...
... ir taip... amžinybę, nors ir tiks-

liausias laikrodis (lyg susimokęs su lai-
ku) rodo tik prabėgusias sekundes, 
praslinkusias minutes. Laukimas va-
landomis, laukimas mėnesiais arba 
metais... Ką reiškia laukti metus? Tas 
laiko tarpsnis skirtas gyventi ar tik ve-
getuoti?

O koks skirtumas, ar tu lauki lie-
taus ar vasaros, atostogų pradžios ar 
bausmės pabaigos, žiemą sniego ar ru-
denį meilės, darbo pasiūlymo ar užtar-
nautos pensijos?

Ar visi šie laukimai kuo nors skiriasi?
Bet tu vis tiek lauki...
Tai tokia būsena... Ir ją visą turi iš-

gyventi, išjausti, išbūti... Jos nekom-
pensuos ligonių kasos ar vietos savi-
valdybė. O gal atvirkščiai?

Ar vienas laukimas skiriasi nuo kito?
Ar skiriasi tik atpildas už laukimą?
O gal skiriasi laukimui skiriamas 

tarpsnis?
Aš laukiu...
Tu lauki...
Tai kiek laiko gali skirti laukimui?
Kiek gali laukti?..
O aš dar laukiu...
Ar bandysi spėti – ko?..

Indra Uginčienė

visą jos gyvenimo sanklodą. Mums te-
ko įveikti visus etapus: baimę, nusivy-
limą, pyktį, kaltinimus... Pagaliau, ne-
atlaikiusi kilusių sunkumų, po 7 metų 
mūsų šeima iširo. Kaip rodo tyrimai, 
toks likimas ištinka 80 proc. panašių 
šeimų. Jeigu kalbėčiau tik apie savo 
šeimos gyvenimišką patirtį, tai pasaky-
čiau, kad man pavyko daugelį gyveni-
mo minusų paversti pliusais, nes su-
pratau, kad norėdama pakeisti jaus-
mus turiu keisti veiksmus. Pavyzdžiui, 
kai pamačiau, kad draugų ir pažįsta-
mų ratas dėl neįgalaus vaiko labai su-
siaurėjo, susiradau tėvų organizaciją 
„Viltis“. Kai patyriau, kad įgali visuo-
menė nedega noru bendrauti su mano 
neįgaliu sūnumi, labai rimtai ėmiausi 
sūnaus auklėjimo. Kai mane pradėjo 
slėgti mintys, kad socialinė atskirtis – 
neišvengiama, su bendraminčiais ir 

Neįgalaus	asmens	šeimos	
socialinis	portretas
2010 m. gruodžio 1-2 dienomis Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Viltis“ Vilniaus mokytojų namų salėje surengė 
konferenciją „Gilią kompleksinę negalią turinčių asmenų teisės, paslaugų 
kokybė, pagalba tėvams ir globėjams. Nuo deklaracijų praktikos link“, 
skirtą Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai. Joje pranešimą skaitė ir 
„Vilties“ bendrijos tarybos narė Lilija Sereikienė. Dėl vietos stokos 
negalėjome jo išspausdinti 2011 m. pirmajame žurnalo numeryje, tačiau 
manome, kad pranešimo mintys vis dar neprarado aktualumo.

Kadangi visi suprantame, kad žodis 
„socialinis“ reiškia visuomeninis (tai 
yra žmogiškas) gyvenimas, tai ir ban-
dysiu jums papasakoti apie realų vieno 

neįgalus asmens šeimos vakarykštės, 
šios ir ateinančios dienos gyvenimą. 

Prieš 23 metus mūsų šeimoje gimė 
neįgalus vaikas, kuris iš esmės pakeitė 
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Už apdraustiesiems privalomuo-
ju sveikatos draudimu suteiktas me-
dicinos paslaugas gydymo įstaigoms 
moka Valstybinės ligonių kasos svei-
katos apsaugos ministro įsakymuose 
patvirtintomis paslaugų bazinėmis 
kainomis. Atvejai, kai patiems paci-

Kaip	elgtis,	kai	gydymo	įstaiga	
už	paslaugą	reikalauja	mokėti
Ligos, negalavimų prislėgtas žmogus neretai sutrinka, kai 
gydymo įstaigoje jo paprašo sumokėti arba primokėti už tyrimą 
ar kitą paslaugą, nors jis yra apdraustas privalomuoju sveikatos 
draudimu. Tad trumpai primename ir paaiškiname, kaip tokiais 
atvejais derėtų elgtis.

entams gali tekti sumokėti arba pri-
mokėti už paslaugą, išvardyti moka-
mų asmens sveikatos priežiūros pas-
laugų teikimo ir apmokėjimo tvar-
koje, patvirtintoje sveikatos apsau-
gos ministro 1999 m. liepos 30 d. 
įsakymu Nr. 357, bei vėlesniuose šios 

tvarkos pakeitimuose, taip pat Svei-
katos sistemos įstatymo 49 straipsnio 
5 dalyje: 

5.Valstybės laiduojama (nemoka-
ma) asmens sveikatos priežiūra Lie-
tuvos nacionalinės sveikatos siste-
mos įstaigose teikiama nemokamai, 
už šios priežiūros paslaugas iš paci-
ento negali būti reikalaujama papil-
domo mokesčio. Jei pacientai, turin-
tys teisę į nemokamas asmens svei-
katos priežiūros paslaugas, savo ini-
ciatyva pasirenka brangiau kainuo-
jančias paslaugas, medžiagas, proce-
dūras, tai šių paslaugų, medžiagų, 
procedūrų faktinių kainų ir nemoka-
mų paslaugų, medžiagų, procedūrų 
bazinių kainų skirtumą jie apmoka 
patys Sveikatos apsaugos ministeri-
jos nustatyta tvarka. Jei pacientai, 

neįgaliųjų tėvais inicijavau paslaugų 
proto negalės žmonėms tinklo kūrimą 
Druskininkuose. Taip atsirado proto 
negalios vaikams skirtos grupės darže-
lyje, klasės mokykloje, vėliau – dienos 
užimtumo centras neįgaliems jaunuo-
liams ir jų šeimoms. Kai supratau, kad 
mano negausios šeimos pajamas suda-
ro tik neįgalaus sūnaus gaunami pini-
gai, kad jis mane „išlaiko“, pasijutau 
labai blogai. Tad susiradau darbą ir už-
sidirbau ne tik algą, bet ir pensiją. Bet 
visa tai buvo vakar, kai dar buvau jau-
na ir graži...

Ruošdamasi šiai konferencijai per-
skaičiau prieš ketverius metus vyku-
sios kitos tarptautinės konferencijos 
„Pagalba vaikams su negalia ir jų šei-
moms“ dalyvių pasisakymus ir supra-
tau, kad problemos, kurias gvildenome 
tada, niekur neišnyko ir neišsisprendė. 
Ir šiandien mes, tėvai, vis taip pat susi-
rūpinę, kad Lietuvoje stinga profesio-
nalios darbo su neįgaliojo šeima prak-
tikos. Vis dar tik tikimės, kad savival-
dybių atstovai išgirs, ko reikia tėvams 
ir jų gilią kompleksinę negalią turin-
tiems jau spėjusiems užaugti vaikams, 
supras, su kokiais sunkumais susidu-
ria minėtos šeimos, ir drauge su nevy-
riausybinėmis organizacijomis joms 
padės. Tiesa, tenka pastebėti, kad 
Druskininkų savivaldybė niekada ne-
atsisako kalbėtis ir tartis su visuomeni-
nių organizacijų atstovais. Tik bėda, 
kad minėtų organizacijų veikla dažnai 

siejama tik su laisvalaikio organizavi-
mu, nors išties svarbiausias jų tikslas – 
koordinuoti savo narių veiklą, atsto-
vauti jiems ir ginti juos.

Taigi šiandien aš atstovauju Drus-
kininkų šeimos paramos centrui – nau-
jai įkurtai socialinės veiklos organiza-
cijai, telkiančiai ir ginančiai skirtingų 
socialinių grupių šeimas. Mūsų centras 
vysto įvairias veiklas, buria žmones į 
klubus: jaunų tėvų, neįgalius asmenis 
turinčių šeimų ir savanorių-mentorių. 
Kadangi 17 metų vadovavau sutriku-
sio intelekto žmonių globos bendrijai 
„Druskininkų viltis“ ir dirbau su neį-
galiųjų šeimomis, tai ir dabar noriu in-
tegruoti šias šeimas į visuomenę, teikti 
joms galimybę bendrauti, veikti, tartis, 
kelti problemas, gauti pagalbą ir būti 
kartu su įgaliaisiais. Minėtų tikslų siek-
ti nelengva, bet džiaugiuosi, kad rašant 
projektus įgaliųjų šeimų atstovai karš-
tai aptarinėja naudą, kurią neįgaliųjų 
šeimos gaus juos vykdant.

Kasdieniniame gyvenime man ten-
ka nuolat bendrauti su šeimomis, ku-
rių gyvenimas – amžina kova su stre-
sais, aplinkinių nesupratingumu, pačių 
nusivylimu, skurdu ar socialine atskir-
timi. Kaip gyventi mamai, kai jos sū-
nui, turinčiam visas medikų ir psicho-
loginės-pedagoginės tarnybos reko-
mendacijas, jau penkti metai neskiria-
mas pedagogo padėjėjas? Kaip paaiš-
kinti kitai mamai, kad jos devyniolik-
metės dukros neįgalumo išmoka su-

mažėjo 600 litų tik todėl, kad ji nėra 
zonduojama ar prikaustyta prie patalo, 
nors mama ją prižiūri vos ne ištisą pa-
rą, temiegodama vos po 3-4 valandas? 
Ką jautė dar viena 43 metų mama, kai 
jos dukrai, pradėjusiai lankyti dienos 
užimtumo centrą, po 2 savaičių buvo 
ultimatyviai pasiūlyta palikti dukrą 
namuose, nes kiti tėvai reiškė nepasi-
tenkinimą jos elgesiu? Tokių pavyz-
džių šimtai ir jūs, mieli kolegos, kas-
dien su jais susiduriate. Todėl šios die-
nos neįgaliojo šeimos socialinio portre-
to būdingiausi bruožai vis dar tebėra 
uždarumas, abejingumas, motyvacijos 
stoka, nenoras keisti ir keistis, kovoti, 
baimė, įtarumas ir vis dėlto... amžina 
viltis.

Tad norėčiau paraginti nevyriausy-
binių organizacijų vadovus, tarybas 
dažniau kalbėtis su savo organizacijų 
nariais ir nebijoti jiems aiškinti, kad 
poreikiai ir lūkesčiai lemia veiksmus. 
Norėdami pasiekti trokštamą tikslą, 
pradžiai turime žinoti, ko norime ir ko-
dėl. Tada nutarti, kaip to sieksime. Ti-
kiu, kad ši konferencija bus naudinga 
mums visiems, o išgirstas mintis jūs 
grįžę papasakosite savo organizacijų 
nariams, nes informacinis vakumas 
dažnai lemia vidinius organizacijos 
sunkumus.

Lilija Sereikienė
Bendrijos „Viltis“ tarybos narė, 

Druskininkų šeimos paramos centro vadovė

Teisininko konsultacija
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Norėtume priminti, kad šių metų 
liepos 1 dieną baigiasi terminas, iki 
kurio socialiniai darbuotojai, neturin-
tys socialinio darbo išsilavinimo, pri-
valo kelti savo kvalifikaciją. Kaip bu-
vo nustatyta Socialinių paslaugų įsta-
tymo 2006 m. redakcijoje, dirbti soci-
aliniu darbuotoju po 2011 m. liepos 
1 d. turės teisę asmenys, įgiję aukštąjį 
(universitetinį ar koleginį, kaip šios 
sąvokos suprantamos pagal Mokslo 
ir studijų įstatymą) socialinio darbo 
ar jam prilygintą išsilavinimą. Minė-
tame įstatyme numatyta, kad jeigu 
per 5 metus nuo įstatymo įsigaliojimo 
(2006 m. liepos 1 d.) asmuo neįgyja 
reikiamo išsilavinimo, jis netenka tei-
sės eiti socialinio darbuotojo pareigų.

Remiantis Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos duomenimis, iš-
imtis taikoma, t. y. teisę dirbti sociali-
niu darbuotoju po 2011 m. liepos 
1 d., turi socialiniai darbuotojai, ku-
rie šiandien studijuoja ir siekia įgyti 
aukštąjį socialinio darbo ar jam prily-

Dėl	socialiniam	darbuotojui	
keliamų	kvalifikacinių	
reikalavimų

gintą išsilavinimą ir kuriems 2011 m. 
liepos 1 d. liks studijuoti mažiau nei 
2,5 metų. Reikalavimas įgyti išsilavi-
nimą netaikomas ir tiems sociali-
niams darbuotojams, kuriems nuo 
šio įstatymo įsigaliojimo (2006-07-01) 
iki senatvės pensijos amžiaus liko ne 
daugiau kaip 7 metai. Socialiniai dar-
buotojai, kurie jau šiandien yra pen-
sinio amžiaus ar šis amžius sueis iki 
2013 m. liepos 1 d., turės teisę dirbti 
socialiniu darbuotoju ir po 2011 m. 
liepos 1 d.

Primename, jog socialiniais dar-
buotojais laikomi: socialinių paslau-
gų įstaigos vadovo pavaduotojas so-
cialiniams reikalams (socialiniam 
darbui, socialinėms paslaugoms); so-
cialinių paslaugų įstaigos padalinio 
vedėjas socialiniams reikalams (soci-
aliniam darbui, socialinėms paslau-
goms); socialinių paslaugų įstaigos 
padalinio vedėjo pavaduotojas socia-
liniams reikalams (socialiniam dar-
bui, socialinėms paslaugoms); socia-

linis darbuotojas; socialinio darbo 
organizatorius; socialinių programų 
koordinatorius; socialinio darbo va-
dybininkas; specialistas socialiniam 
darbui (dirbantis seniūnijoje).

Norint išsaugoti darbuotojus, ga-
lima juos laikinai perkelti į socialinio 
darbuotojo padėjėjo pareigas prie 
socialinio darbuotojo. Žinoma, turint 
galvoje, jog darbuotojas gali pasi-
naudoti galimybe įgyti socialinio 
darbo išsilavinimą ir būti grąžintas į 
ankstesnes pareigas. Šiuo metu stu-
dijų ir dėstomų dalykų paketus, rei-
kalingus būtent šiai kvalifikacijai 
kelti ar išsilavinimui įgyti, siūlo My-
kolo Riomerio universitetas Vilniuje. 
Didelė tikimybė, jog ir kiti universi-
tetai bei aukštosios mokyklos turi 
parengę specialiųjų pasiūlymų pa-
ketus būtent socialinio darbuotojo 
specialybei įgyti. 

Kaip vieną iš alternatyvų ieškant 
kitų būdų išsaugoti darbuotojus, gali-
me pasiūlyti tartis dėl galimybės atei-
nantiems metams steigti naujus parei-
gybių etatus, atitinkančius jūsų dar-
buotojų turimą išsilavinimą. Dėl deta-
lesnės informacijos prašome kreiptis į 
bendrijos „Viltis“ teisininkus.

Sigita Kanapeckaitė
Bendrijos „Viltis“ teisininkė

turintys teisę į nemokamas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas, savo 
iniciatyva pasirenka papildomas 
paslaugas ar procedūras, šių paslau-
gų ar procedūrų kainą jie apmoka 
patys.

Visus rūpimus klausimus, taip 
pat siūlymus už ką nors mokėti, paci-
entams pirmiausia dera aiškintis as-
mens sveikatos priežiūros įstaigoje:
• gydymo įstaigos darbuotojai pri-

valo paaiškinti, ar turite teisę ir 
galėtumėte (kaip ir kur) šią pa-
slaugą gauti nemokamai;

• spręsdami, ar pasirašyti sutikimą 
įsigyti vaistų, medicinos pagal-
bos priemonių, mokėti už gydy-
tojo paskirtus tyrimus ar teikia-
mas paslaugas, pirmiausiai pa-
prašykite gydytojo, gydymo įs-
taigos arba skyriaus vadovo pa-
aiškinti, kodėl ir kokiu pagrindu 
prašoma (nurodoma) mokėti;

• jeigu gydymo įstaigos vadovo at-
sakymas netenkina, patartina 

kreiptis į teritorinės ligonių kasos 
specialistus.
Pacientų teisių pažeidimus, skun-

dus nagrinėja Pacientų sveikatai pa-
darytos žalos nustatymo komisija 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(SAM), Valstybinė medicininio audi-
to inspekcija prie SAM, taip pat teri-
torinės ligonių kasos ir Valstybinė 
ligonių kasa prie SAM.

Į pacientų skundus nagrinėjan-
čias valstybės institucijas pacien-
tams reikėtų kreiptis gavus raštišką 
sveikatos priežiūros įstaigos atsaky-
mą (jeigu jis netenkina). Vienas pa-
grindinių dokumentų, apibrėžian-
čių paciento teises ir jų pažeidimus, 
galimybę skųsti ir reikalauti žalos 
atlyginimo, Lietuvoje yra Pacientų 
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo 
įstatymas.

Informuojame, kad naudodama-
sis ligonių kasų elektroninėmis pas-
laugomis kiekvienas Lietuvos pilie-
tis gali sužinoti apie jam suteiktas 

medicinos paslaugas ir išduotus 
kompensuojamuosius vaistus. Tiesa, 
ši asmeninė informacija prieinama 
tik galintiems saugiai prisijungti prie 
Elektroninių valdžios vartų www.
epaslaugos.lt – viešųjų e. paslaugų 
sistemos, kurioje kaupiami taip pat 
ir ligonių kasų duomenys. Prie šios 
sistemos galima prisijungti ir per 
Valstybinių ligonių kasų interneto 
svetainę www.vlk.lt skyriuje „Paslau-
gos“ → „Elektroninės paslaugos“.

Sveikatos	priežiūros	įstaigų	ma-
tomose	vietose	–	registratūroje,	pri-
ėmimo	 kambaryje,	 laukiamajame,	
interneto	svetainėse	–	visa	tokia	in-
formacija	turi	būti	paskelbta,	nes	ji	
padeda	išvengti	konfliktų,	tarnauja	
pacientų	 ir	 medikų	 darniam	 ben-
dradarbiavimui	ir	sveikatos	labui.

Valstybinės ligonių kasos 
informacija
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Tikra istorija
Tikriausiai Jums labai smalsu, kaip klostėsi 
įvykiai mūsų skaitytojos Rūtos Denafaitės 
sukurtoje istorijoje apie vieną draugišką 
šeimą, kurios narę – mažylę Banę –  
pagrobė kažkoks visai nedraugiškas 
padaras. Tad pats laikas sužinoti,  
kas gi nutiko toliau.

Seime iteiktas „Šeimos angelas 2011“,

2011 metų gegužės 11-ąją, minint Tarptautinę šeimos 
dieną, Seimo parodų galerijoje įvyko renginys „Šeimos an-
gelas 2011“. Šis angelas – tai šeimos saugotojas, globėjas ir 
puoselėtojas. Jis – geroji dvasia, teikianti pagalbą ištikus ne-
laimei. Jo niekas nemato, bet jis yra ir daro daugybę gerų 
darbų. „Šeimos angelo“ vardas suteikiamas iniciatyvų, pa-
dedančių kurti, puoselėti ir išlaikyti šeimą bei jos vertybes, 
autoriams ir skleidėjams.

Šventės dalyvius sveikino ir apdovanojimus teikė rengi-
nio iniciatorė bei globėja – Seimo narė Vilija Aleknaitė-
Abramikienė. Sveikinimo žodžius taip pat tarė Seimo Soci-
alinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Jo-
nas Dagys bei Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarė-
ja Ramunė Jurkuvienė. Renginio dalyviams ir svečiams 
buvo pristatyta piešinių paroda ir koncertas.

Šventę vainikavo renginio „Šeimos angelas 2011“ no-
minacijų teikimo ceremonija. Šiemet Angelo statulėlė ir 
padėka nominacijoje „Už negęstančią viltį ir pasiaukojantį 
darbą“ buvo įteikta druskininkietei Lilijai Sereikienei, 
Druskininkų šeimos paramos centro pirmininkei. Paklaus-
ta apie tai, ką jaučia ir kaip vertina apdovanojimą, ponia 
Lilija sakė: 

– Nors šis apdovanojimas man netikėtas, bet labai 
džiaugiuosi jį gavusi ir priimu ne tik kaip savo, bet ir kaip 
Druskininkų šeimos paramos centro veiklos įvertinimą. O 
mano jausmus geriausiai atspindi Dovilės Vildaitės eilė-
raščio posmelis: „Kai šiam pasauly niekas nebeguos ir 

Lilija Sereikienė

Ačiū mūsų skaitytojams, atsiliepusiems į raginimą 
pasidalyti savo „amžinųjų vaikų“ minčių perliukais. 
Tad pirmeivį Donatą šiuokart keičia Mantas. Irgi 
žodžio kišenėje neieškantis vaikinas...

***
„Kai aš pasiilgau Silvijos, tai ji greitai parskrido lėktuvu iš 

Amerikos. Dariaus į lėktuvą nepriėmė, nes jis turi mažų mergai-
čių. Jam reikia dirbti tėvu.“

„Kai aš pasigimdysiu mergaitę, tai būsiu tėvas kaip mano 
draugas Justas. Mergaičių tėvai geresni nei berniukų. Jie moka 
sušukuoti mergaitėms plaukus.“

„Kai Dievas būna liūdnas, tai pradeda lyti lietus. O kai žmo-
nės pykstasi, tai Dievas paleidžia žaibus, kad nusiramintų. Pas-
kui nušvinta vaivorykštė. Tik aš nemoku jos nupiešti.“

„Mes su Rūta nuėjome į piceriją, aš mokėjau gražiai valgyti, 
nes Rūta buvo linksma. O mama sako, kad valgau negražiai. No-
rėčiau į kavines eiti tik su Rūta. Reikia pradėti taupyti pinigus.“

„Darius moka mane prajuokinti ir dar jis moka dainuoti. Gal 
todėl, kad daug dirba. Taip dirba, kad net jo mašina subyrėjo. Rei-
kės jam naują nupirkti. Bet tik tada, kai susirasiu darbą. Dar skė-
tį Dariui nupirksiu, nes per lietų jis eina palaidais plaukais, o 
paskui čiaudėja. Jis neklauso savo žmonos.“

„Kai stovykloje miegodavau šalia Sigito, tai jis naktį knarkda-
vo. Aš per jį negalėjau pailsėti. Tad naktį atsisėsdavau ir atsargiai 
paglostydavau jam galvą. Miegodamas jis man būdavo panašus į 
kūdikį. O ant kūdikių pykti negalima.“

„Oho, pilna lentyna gimtadienių!“ – sušunka Mantas tortų 
parduotuvėje.

„Kai buvau darbe pas Virginiją, tai mačiau, kad ant jos darbo 
stogo pastatyta graži antena. Todėl Virginija ir yra tokia linksma.“

„Kai norėjau paskambinti Dievui, tai telefonas pasakė, kad per 
maža mano sąskaita. Paprašysiu draugų papildyti.“

„Aš labai bijau griaustinio. Tad maldauju savo kaimyną kuni-
gą, kad paprašytų Dievo sumažinti garsą.“

Kai turi ka pasakyti...

verks širdy viltis, pavirtus pelenais... Prašau, – nors ir blyš-
kiuos sapnuos, – Pabūkim angelais... Nors ir mažais... La-
bai mažais...“

Jolita Ivanauskienė
Druskininkų šeimos paramos centro narė
Savaitraštis „Druskonis“

Šiandienis mūsų gyvenimas – kaip skriejantis vėjas. Visi sku-
bame, lekiame, nebemokame džiaugtis gražia akimirka, širdingai 
elgtis vieni su kitais, kartais pritrūkstame net paties paprasčiausio 
mandagumo – deramai pasisveikinti, paduoti ranką, nusišypsoti.

Tad pagrindinė šiemetinio festivalio idėja – bent trumpam su-
grįžti į... XIX amžių. Norėjosi pasiūlyti festivalio dalyviams nesku-
bant prisiminti geras manieras. Juk ir gatvėje, ir teatre, ir prie stalo 
galima elgtis nepriekaištingai. Be to, viliojo pasirinkto amžiaus 
aprangos detalės, atveriančios kelią išmonei ir kūrybiškumui.

Visi kviesti kolektyvai labai atsakingai ruošėsi. O ir pati festi-
valio aplinka įpareigojo. Tad paskutinę gegužės dieną Bistrampo-
lio dvaras sužydo originaliais kostiumais. Aplinkui čežėjo ilgos 
suknios, ponaičiai pagarbiai kėlė skrybėles prieš paneles ir ponias, 
o šios mandagiai jiems lenkėsi, atsakydamos į pasveikinimus.

Šiemet turėjome net penkis svečių kolektyvus iš užsienio: Da-
nijos, Estijos, Švedijos, Ispanijos ir Turkijos. Lietuvai festivalyje 
atstovavo jo rengėjai – Panevėžio jaunuolių dienos centro teatro 

Saulutė su debesėliais nuskubėjo dangumi pas savo vy-
resniuosius brolius – pilkuosius lietaus debesis. Šie, jų pa-
prašyti, nuplaukė į poilsiautojų pievelę ir sudrumstė giedrą 
ramybę.

Pirmasis lietaus išgąsdintas į mašiną su visu skėčiu nu-
skubėjo tėtis. Net kibirėlį su žūklės laimikiu paliko ant 
kranto. Viena kita žuvis, pasinaudojusi proga, kaipmat pa-
spruko atgal į ežerą.

– Hani, greičiau lįsk po skėčiu! Kodėl neklausai?! – barė-
si mama, skubiai kraudama maistą ir daiktus į krepšį.

Bet Hanis neklausė ir linksmai šokinėjo po šiltu lietumi. 
Drauge su juo it padūkusios strikinėjo varlės. Netgi tos, ku-
rios kiūtojo pakrantės melduose, ėmė ropštis į krantą, kad 
galėtų pasiausti drauge.

Iš vandens greitai iššoko ir Vanis su Maniu. Vanis nuo 
linksmo skubėjimo netgi paslydo ir pargriuvo. Prie mašinos 
tapseno senelis su grybais. Pamiršę drugelius ir tinklelius, 
ten pat skuodė Danė ir Pterodaktilis. Vargšas įsimylėjėlis 
Malipas vėl pynėsi iš paskos, surinkęs paliktus graibštus.

Lietus išgąsdino ir pamiškės gyventojus. Kai kurios gė-
lės suglaudė žiedelius. Stirna su stirninu dingo miško tan-

kmėje. Vabalienė su vabaliukais nuskrido namo, o paukšte-
lis prisidengė galvelę sparneliu.

Ar padėjo mažajai Banei saulutės ir debesėlių sumanyta 
gudrybė?

Kai širdys vilčiai plaka
Panevėžio Jaunuolių dienos centras penkioliktus metus iš eilės 
sukvietė draugus į kasmetinį tarptautinį neįgaliųjų teatrų 
festivalį „Širdys vilčiai plaka“, kuris vyko gegužės 31 d. 
nuostabioje aplinkoje – Panevėžio rajone esančiame 
Bistrampolio dvare. 

trupė „Svajokliai“, taip pat Vilniaus dienos centro „Šviesa“ kolek-
tyvas „TTT“ (Teatro Terapijos Trupė), Kretingos dienos veiklos 
centro trupė „Ieškotojai“, Tauragės rajono Skaudvilės specialio-
sios mokyklos kolektyvas „Gama“ ir Pasvalio rajono Lavėnų soci-
alinės globos namų teatro trupė.

Visus kolektyvus pasveikino ir sėkmės palinkėjo Panevėžio 
jaunuolių dienos centro direktorė Lina Trebienė. Nuo jos neatsili-
ko ir kviestiniai svečiai, neužmiršę pamaloninti jaunųjų aktorių 
saldžiomis dovanomis. Visą dieną kolektyvai keitė vieni kitus sce-
noje, salė gaudė nuo aplodismentų. Per pertraukėles ir dalyviai, ir 
svečiai mėgavosi gražia aplinka. Atrodė, kad pati gamta globojo šį 
renginį, dovanodama puikų orą, dar puikesnę nuotaiką.

Kiekvienam kolektyvui buvo įteikti padėkos raštai, atminimo 
dovanos ir šakotis, bet pati didžiausia dovana – žiūrovų aplodis-
mentai bei palaikymas. Kadangi festivalio idėją visiems drauge 
pavyko įgyvendinti, po paskutinio pasirodymo jo vedėjai, ponai-
tis Arnas ir žavi panelė Viktorija, pakvietė dalyvius vėl sugrįžti į 
XXI amžių, tačiau nepamiršti gerų manierų – mandagumo, drau-
giškumo, geranoriškumo, dėmesingumo, gebėjimo nuoširdžiai 
džiaugtis gražia akimirka ir nešykštėti šypsenų aplinkiniams.

Inga Čemerienė
Panevėžio jaunuolių dienos centro  

direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 
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Pasaką pratęsime kitame žurnalo numeryje

– Stok, vaikų grobike! – šaukė bėgdami močiutė, Žiogė-
das, Nikopidas ir Lipanas. Šaukė, šaukė, kol užkimo. O kai 
užkimo, vijosi tylėdami, piktai sukandę dantis.

Mažylė Banė blaškėsi baidyklės letenose. Kai ištrūkti ne-
pavyko, pravirko didelėmis ir sunkiomis kaip pupos ašaro-
mis. Bet pabaisa žingsnių nelėtino.

– Kas gi bus toliau? Ir kas gi bus toliau? – nusiminę klau-
sinėjo saulutės debesėliai. O pilkasis jų brolis – lietaus debe-
sis – buvo santūrus, netgi abejingas. Jis tiesiog dirbo jam 
patikėtą darbą: gąsdino poilsiautojus kitoje miško pusėje. 

– Kurmi! Ei, kurmi! – šūkčiojo ant kupsto įsitaisiusiam 
graužikui musmirės. – Ar nežinai, kokios čia lenktynės?

– Nežinau! – tabaluodamas kojomis atsakė šis. – Gal ko-
kia sveikuolių akcija?

Bėgančiuosius stebėjo ir daugiau miško gyventojų.
– Košmaras! – dejavo vienišas jaunas kiškis.
– Hmm... hmm... – mykė nustebęs briedis.
– Pavys! Nepavys! – svarstė kiškių porelė.
Mėlynasis skraiduolis su savo sūnumi išmintingai tylė-

jo, o girinė gervė su dukra neišmintingai klykavo:
– Greičiau! Greičiau! Pabėgs! Pabėgs!

Linksma ir šiek tiek gamtoje atsigavusi šeimynėlė tuo 
metu parvažiavo namo. Išlipę iš mašinos, jie traukė kiemo 
takeliu. Ilgiau automobilyje užgaišo tik apsvaigusi nuo 
jausmų ir gamtos įsimylėjėlių porelė.

Pirmasis į namus skuodė Vanis, nepaleisdamas iš rankų 
kamuolio. Nuo jo stengėsi neatsilikti Manis, kuris tempė 
krepšį su nespėtu suvalgyti maistu. Tėtis svaigo nuo žūklės 
laimikio, o senelis – nuo svajonių apie vakarienę iš grybų. 
Mama šypsojosi: jos mažasis Hanis buvo patenkintas ir 
linksmai murmėjo kažką tik kūdikiams suprantama kalba.

Kieme viskas atrodė taip, kaip jie paliko: tie patys obuo-
liai ant obels, kriaušės ant kriaušės, vyšnios ant vyšnios. Tos 
pačios gėlės nušienautoje vejoje. Tie patys kaimynų namai 
kitoje gatvės pusėje. Pasikeitė tik praeiviai. Dabar buvo ma-
tyti, kaip kaimynas nešė į garažą padangą, dvynukės su gė-
lėmis skubėjo į draugės gimtadienį, namo dainuodamas 
žygiavo laimingas mažylis. O prie kiemo tvoros vaipėsi įžū-
lūs katinai.

Plaštakė ir paukštis, su kuriais keliais sakiniais persime-
tė praeidamas Vanis, nieko svarbaus pasakyti negalėjo, nes 

Kiekgi gali nešti apkūnią ir nejauną močiutę vargšės jos 
kojelės? Kiekgi gali ištverti išsigandusi jos širdelė? Pervar-
gusi ir išsikankinusi močiutė šleptelėjo po beržu.

– Mano mažylė! Mano brangioji Banė! – dejavo ji, susi-
griebusi už širdies.

Lipanas nuskuodė į eglyną, nuskynė vienos elgės 
paunksnėje augusį didelį lapą ir puolė juo vėduoti močiutę.

– Gal ši garbi ponia norėtų pasistiprinti? – mandagiai jų 
užklausė berže tupintis paukštis. – Aš turiu dar gyvą ir la-
bai riebų kirminą!

– Labai ačiū! – taip pat mandagiai atsakė jam Lipanas. – 
Tik ši ponia kirminų nemėgsta.

– Nemėgsta kirminų? – nustebo paukštis. – Kokių keistų 
pasitaiko šiame miške ponių!

O pabaisa tuo metu nurūko tolyn – į miško gilumą. Da-
bar jį tesivijo dviese: ištikimasis Banės augintinis Žiogėdas 
ir močiutės vėzdą perėmęs Nikopidas.

– Tik pažiūrėk, dukrele, kas nutinka mergaitėms, kurios 
neklauso mamos – gąsdino savo kiškelę kiškienė.

Vaikų auklėjimas gyvais pavyzdžiais – pagirtinas daly-
kas. Bet mūsų Banės atvejis šiuokart nelabai tikęs, ar ne? 
Juk Banė buvo gera mergaitė ir klausė mamos su močiute.

abu atskrido į šį kiemą visai neseniai. Apie namus ištikusią 
bėdą težinojo vienintelė sraigė. Bet buvo per lėta, kad pasi-
vytų sugrįžėlius.

Baravykas ir baravykiukas tylėjo ne dėl išminties pertek
liaus. Juodu paprasčiausiai džiaugėsi, kad skubantiesiems 
dabar ne grybai galvoje.


